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Andrzej Puławski 

Wójt Gminy Murów 

 

 

 

 

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 11 sierpnia 2015 r. do 12 

października 2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy Murów za 2014 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2013 i 2015. 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 15.10.2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Określenie przez Wójta Gminy zasad prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji obiegu 

dokumentów dla publicznych szkół i przedszkoli tj. jednostek, których nie jest on 
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kierownikiem (protokół kontroli str. 6-8). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont: 130, 

141, 901 i 221, co skutkowało również sporządzeniem sprawozdania rocznego Rb-28S 

za 2014 r. w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami (protokół kontroli str. 51-

52, 54-56, 78-79, 85-88). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor oraz Podinspektor ds. księgowości budżetowej, 

Inspektor Referatu Finansowego, Skarbnik i Wójt Gminy.  

 nieujmowaniu w księgach rachunkowych szkół i przedszkoli realizowanych przez nie 

dochodów budżetowych (protokół kontroli str. 56-58). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.  

 nieprawidłowym ewidencjonowaniu naliczeń i wypłat diet radnych, z pominięciem kont 

rozrachunkowych (protokół kontroli str. 102-103). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

 

3. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych, które przekraczały wysokość kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 2014 r. o łączną kwotę 

181 255,14 zł (protokół kontroli str. 26-36). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Sekretarz i Wójt Gminy.  

Nieprawidłowość powyższa może wypełniać znamiona czynu, określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 

4. Dokonanie wydatków w wysokości przekraczającej kwoty określone w planie finansowym 

jednostki na 2014 r. (protokół kontroli str. 90-94). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

– ustaleniu ceny nieruchomości na podstawie nieaktualnego operatu szacunkowego 

(protokół kontroli str. 73). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwestycji i mienia oraz Wójt Gminy. 

– podaniu ogłoszeń o przetargach do publicznej wiadomości wcześniej niż przed 

upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do 
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sprzedaży (protokół kontroli str. 73-74). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwestycji i mienia oraz Wójt Gminy. 

– określeniu w ogłoszeniach o przetargach terminu wniesienia wadium na okres krótszy 

niż 3 dni przed przetargiem (protokół kontroli str. 74-75). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwestycji i mienia oraz Wójt Gminy. 

– dopuszczeniu do zgłaszania przez uczestników przetargów postąpień w niewłaściwej 

wysokości (protokół kontroli str. 76-77). 

Odpowiedzialność ponoszą Członkowie komisji przetargowych.  

 

6. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji polegające na:  

 nienależytym udokumentowaniu przeprowadzonej w 2011 r. inwentaryzacji gruntów 

(protokół kontroli str. 145-149). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, zespół spisowy, 

Skarbnik i Wójt Gminy.  

 przeprowadzeniu w 2014 r. inwentaryzacji aktywów będących własnością innej 

jednostki nieprawidłową metodą (protokół kontroli str. 149-152).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy.  

Nieprawidłowość wskazana w tiret 2 może wypełniać znamiona czynu, określonego w 

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

finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 

7. Naliczenie i wypłacenie Wójtowi Gminy wynagrodzenia za listopad i grudzień 2014 r. w 

wysokości zaniżonej łącznie o kwotę 259,74 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2014 r. o kwotę 22,08 zł (protokół kontroli str. 95-96, 102). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

 

8. Naliczenie i wypłacenie Radnemu Gminy diety za czerwiec 2014 r. w wysokości 

zawyżonej o kwotę 205,80 zł (protokół kontroli str. 104-105). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor Referatu Organizacyjnego, Sekretarz Gminy 

oraz Inspektor Referatu Finansowego. 

 

9. Nieustalenie właściwej formy władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym Gminy nieposiadającym osobowości prawnej (protokół kontroli str. 155-

157). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach nr 2 tiret 1 i 3, nr 5 tiret 3, nr 7, nr 8 i polegało w szczególności na: 

 zaewidencjonowaniu w 2015 r. należności z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności na 

koncie 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w podziale na kontrahentów,  

 ewidencjonowaniu od września 2015 r. kwot czeków pobranych do kasy na koncie 130 

„Rachunek bieżący jednostki” według podziałek klasyfikacji budżetowej, 

 ewidencjonowaniu od września 2015 r. należności z tytułu diet radnych na koncie 240 

„Pozostałe rozrachunki”, 

 określaniu w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w 

2015 r. prawidłowego terminu wniesienia wadium,  

 wypłaceniu Wójtowi Gminy w dniu 10.09.2015 r. należnej części wynagrodzenia, 

 wyegzekwowaniu w dniu 08.09.2015 r. od Radnego Gminy części nienależnie wypłaconej 

mu diety. 

 

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. Ustalić dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla kierowanej 

przez siebie jednostki tj. Urzędu Gminy stosownie do przepisów art. 4 ust. 3 pkt 1 i art. 10 

ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 330 z późn. zm.). Przestrzegać kompetencji kierowników poszczególnych jednostek 

budżetowych do ustalenia w formie pisemnej przedmiotowej dokumentacji, stosownie do 

powołanych przepisów prawa.  

 

2. Doprowadzić do prawidłowego prowadzenia ewidencji kont 901, 141 i 130 zgodnie z 

zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
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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, poz. 289) oraz w zakładowym planie kont. Przy sporządzaniu sprawozdań 

Rb-28S, w zakresie wykazania danych o wykonanych wydatkach przestrzegać przepisu § 9 

ust. 2 pkt 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 

r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.). 

Zapewnić prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej szkół i przedszkoli dochodów 

realizowanych przez te jednostki budżetowe, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 4 

ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).  

 

3. Wzmocnić nadzór nad realizacją planu finansowego celem niedopuszczenia do zaciągania 

zobowiązań pieniężnych z przekroczeniem wysokości kwot określonych w planie 

finansowym oraz do przekraczania zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków 

określonych w planie finansowym. Zapewnić przestrzeganie w tym zakresie przepisów art. 

46 ust. 1 i art. 261 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).  

 

4. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 

z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1490). Zapewnić ustalanie cen nieruchomości na podstawie aktualnych 

operatów szacunkowych stosownie do art. 156 ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 cyt. ustawy. 

Przestrzegać terminów podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach 

dotyczących sprzedaży nieruchomości stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 cyt. ustawy. 

Zapewnić zaokrąglanie w górę do pełnych dziesiątek złotych wysokości zgłaszanych 

postąpień, zgodnie z § 14 ust. 3 cyt. rozporządzenia.  

5. Wprowadzić skuteczne procedury, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 i 27 

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

330 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji wszystkich 

aktywów i pasywów podlegających inwentaryzacji, jak również prawidłowego 

dokumentowania wyników inwentaryzacji. 
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6. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom organizacyjnym Gminy, stosownie do przepisów art. 43 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 Gminy 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


