
 
 

 

 

Opole, dnia 18 listopada 2015 r. 

NKO.401-34/2015 

 

 

Pan 

Jerzy Wrębiak 

Burmistrz Brzegu 

 

 

 

 

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 
 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 18 września 

2015 r. do 30 października 2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową 

gospodarki finansowej Gminy Brzeg w zakresie inwentaryzacji składników mienia za lata 

2011 – 2014 oraz dochodów z majątku za lata 2013-2014. Kontrolę przeprowadzono 

metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje finansowo-gospodarcze, 

dowody źródłowe oraz ewidencję księgową.  

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia  

i nieprawidłowości w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 3 listopada 

2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE 

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 ujmowaniu w ewidencji analitycznej środków trwałych dróg jako gruntu, łącznie z 

posadowioną na nim budowlą (protokół kontroli str. 20-21).  

Odpowiedzialność ponoszą byli Skarbnicy i Skarbnik oraz byli Burmistrzowie i 

Burmistrz. 

 nieprawidłowym określeniu w zakładowym planie kont możliwości ujmowania na 

koncie 140 - „Krótkoterminowe aktywa finansowe” zabezpieczeń należytego 

wykonania umów wnoszonych w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 

a w konsekwencji ujmowanie ich na koncie 140 i wykazywanie jako aktywów w 

bilansie jednostki za 2014 r. (protokół kontroli str. 22-23).  

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Skarbnika, Skarbnik i Burmistrz. 

2. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji polegające na: 

a) zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów będących własnością innej 

jednostki prawidłową metodą spisu z natury (protokół kontroli str. 15-16).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik. 

b) zastosowaniu nieprawidłowej metody inwentaryzacji środków trwałych, których 

inwentaryzacja w drodze spisu z natury z przyczyn uzasadnionych była niemożliwa 

(protokół kontroli str. 18-20).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i były Burmistrz. 

c) nieudokumentowaniu ustalenia na dzień bilansowy stanu aktywów poprzez dopisanie i 

odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu lub potwierdzenia salda - przychodów 

i rozchodów, jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem 

bilansowym, co dotyczyło:  

-   środków trwałych - zinwentaryzowanych w trybie spisu z natury w 2012 r.,  

-   materiałów - zinwentaryzowanych w trybie spisu z natury w 2014 r.,  

-   należności, udziałów w spółkach - zinwentaryzowanych w 2014 r. drogą uzyskania 

od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych 

jednostki stanu tych aktywów (protokół kontroli str. 32-34).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz oraz były Burmistrz. 

Nieprawidłowości wymienione w punktach a) i b) mogą wypełniać znamiona czynów 

określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 
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3. Nieuprawnione pobieranie od użytkowników wieczystych opłat na poczet kosztów 

sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość przekształcanych 

nieruchomości (protokół kontroli str. 37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor oraz Kierownik Biura Gospodarki 

Nieruchomościami i Lokalami. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na: 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz w 

protokołach z przeprowadzonych przetargów informacji o zobowiązaniach, których 

przedmiotem są zbywane nieruchomości (protokół kontroli str. 45 i 47). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor oraz Kierownik Biura Gospodarki 

Nieruchomościami i Lokalami. 

 podpisaniu protokołów rokowań z nabywcami lokalu mieszkalnego oraz użytkowego 

przed upływem terminu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości, przysługującego 

osobom posiadającym prawo pierwszeństwa (protokół kontroli str. 55-57, 64-65). 

Odpowiedzialność ponoszą były Specjalista w Sekcji Sprzedaży i Obrotu 

Nieruchomościami, Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu oraz 

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami.  

 

II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 

art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o 

pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków. 

1. W ewidencji analitycznej środków trwałych poszczególne składniki majątku ująć w 

oddzielnej pozycji, zgodnie z przepisami zawartymi w części „Objaśnienia wstępne” 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 1622), w sposób pozwalający na ustalenie wartości 

początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz zasadami funkcjonowania konta 011 - „Środki 
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trwałe” określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289). 

Dokonać zmian postanowień zakładowego planu kont poprzez wyeliminowanie zapisów 

pozwalających na ujmowanie na koncie 140 - „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 

wnoszonych w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych zabezpieczeń 

należytego wykonania umów, gdyż nie są to aktywa w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 

pkt 12 i 20 cyt. ustawy o rachunkowości i mogą podlegać wyłącznie ewidencji 

pozabilansowej. 

2. Wprowadzić skuteczne procedury, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z 

późn. zm.) w zakresie stosowania prawidłowych metod inwentaryzowania aktywów 

podlegających inwentaryzacji.  

Zapewnić dokumentowanie ustalenia stanu aktywów stwierdzonego w drodze spisu z 

natury lub w drodze uzyskania od kontrahentów potwierdzenia salda przez dopisanie 

przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub 

potwierdzenia salda a dniem bilansowym, stosownie do przepisów art. 27 ust. 1 w związku 

z art. 26 ust. 3 pkt. 1 cyt. ustawy. 

3. Zaprzestać pobierania od użytkowników wieczystych opłat na poczet kosztów 

sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość przekształcanych 

nieruchomości. Stosować w tym zakresie przepisy art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst 

jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) 

 

4. Zapewnić zamieszczanie w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości oraz w 

protokołach z przeprowadzonych przetargów wszystkich niezbędnych informacji, 

stosownie do treści § 10 ust. 1 pkt 4 i § 13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
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zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Protokoły rokowań z 

nabywcami nieruchomości podpisywać po upływie terminu na złożenie wniosku przez 

osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, stosownie do treści art. 34 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. poz. 782 z późn. zm.).  

 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska Brzegu  

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


