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Pan 

Alojzy Parys 

Wójt Gminy Cisek 

    
            

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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 31 sierpnia 2006 r. do 16 

listopada 2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy za 2005 rok i I półrocze 2006 roku oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej 

za 2004 rok. 

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.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to między innymi: 

− złożenia przez Urząd Gminy deklaracji na podatek od nieruchomości za 2005 i 2006 rok, 

− dokonania korekty sprawozdań Rb-27 S z wykonania planu dochodów j.s.t i Rb-PDP z 

wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2005 rok i I półrocze 2006 roku w 

zakresie skutków udzielonych zwolnień i ulg podatkowych, 

− dokonania korekty błędnie ustalonego i wypłaconego wynagrodzenia pracownikom GOPS, 
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Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 28 listopada 2006 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości, 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz 

przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

- niewłaściwym opracowaniu Zakładowego Planu Kont w zakresie prowadzenia ewidencji 

pomocniczej do kont 901 – „Wydatki budżetu” i 902 – „Dochody budżetu” oraz 

nieokreśleniu zasad funkcjonowania konta 134 – „Kredyty bankowe” (protokół kontroli 

str. 6, 22), 

- niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 9), 

- nieujmowaniu w raportach kasowych wszystkich pobranych wpłat gotówkowych oraz 

pobieraniu wpłat gotówki przez osobę nieupoważnioną (protokół kontroli str. 13 - 15), 

- niezgodności sald wynikających z ewidencji analitycznej z saldami wynikającymi z 

ewidencji syntetycznej w zakresie konta 101 –„Kasa”(protokół kontroli str. 16, 32), 

- wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących „per saldo” 

strony Wn i Ma konta 201 –„rozrachunki z tytułu dostaw i usług” konta 221 – 

„Należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz konta 240 – „Pozostałe rozrachunki 

publiczno – prawne (protokół kontroli str. 23, 26, 27, 30). 

- księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta w 

zakresie następujących kont: 080 – „Inwestycje”, 201 – „Rozrachunki z tytułu dostaw i 

usług”, 133 – „Rachunek podstawowy budżetu”, 137 - „Rachunek środków 

pomocowych”, 140 – „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”, 

260 - ”Zobowiązania finansowe” (protokół kontroli str. 23 – 24, 34, 37), 

- nieujęciu wyników inwentaryzacji środków pieniężnych i znaków opłaty skarbowej w 

ewidencji syntetycznej (protokół kontroli str. 32), 

- nieprowadzeniu ewidencji analitycznej według dłużników poszczególnych podmiotów 

korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 

41- 42, 69, 81). 
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Odpowiedzialność ponosi inspektor, kasjerka, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

2.  Nieprzeprowadzanie kontroli podatkowych celem sprawdzenia wywiązywania się 

podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, 

(protokół kontroli str. 45). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

3. Pobieranie opłaty targowej w drodze inkasa przez osobę nie wyznaczoną do wykonywania 

obowiązków inkasenta stosowną uchwałą Rady Gminy. Nieterminowe rozliczanie się 

inkasentów z pobranych opłat i podatków lokalnych, 

(protokół kontroli str. 55, 67 -69). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy oraz 

inkasencji. 

4. Naruszenie przepisów ustawy o podatku rolnym przy udzielaniu ulg z tytułu nabycia 

gruntów polegające na: 

- nieprawidłowym ustaleniu okresu obowiązywania ulg, 

- udzieleniu ulg mimo nieudokumentowania przez podatników braku pokrewieństwa 

między stronami umowy sprzedaży, 

(protokół kontroli str. 58 – 59). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatków oraz Wójt Gminy. 

5. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi polegające na: 

- wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych 

załączników, 

- niewydawaniu decyzji o wygaśnięciu zezwolenia w sytuacji niewniesienia w terminie 

opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- nienaliczaniu opłat za zezwolenia proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia w 

roku nabycia zezwolenia lub jego utraty, 

(protokół kontroli str. 73 - 74). 

Odpowiedzialność ponosi Pełnomocnik Wójta Gminy ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz Wójt Gminy. 

6. Nieterminowe przekazanie należnych kwot odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych, 

(protokół kontroli str. 91 – 92). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 



4 

 

7.  Zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej i udzielenie dotacji w 2005 i 2006 roku dla 

Stacji Leczenia i Opieki oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej w 

Zakrzowie z naruszeniem zasad i trybu udzielania dotacji określonych w ustawie o 

pomocy społecznej, 

(protokół kontroli str. 96 – 98). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 8 pkt 

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

finansów publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku 

1. Niezgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych powierzenie prowadzenia 

rachunkowości Urzędowi Gminy, 

(protokół kontroli str. 138 -139). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Kierownik GOPS. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

polegające m.in. na: 

− nieopracowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 

(protokół kontroli str. 139 – 140), 

− nieprawidłowym księgowaniu należności z tytułu wypłaconych zaliczek 

alimentacyjnych (protokół kontroli str. 140 141), 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor oraz Kierownik GOPS. 

3. Niesporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań budżetowych, 

(protokół kontroli str. 143 – 144). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS. 

I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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 
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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. Podjąć działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). Zaprowadzić brakującą ewidencję oraz 

dokonać stosownym zmian w zakładowym planie kont. 

2. Przeprowadzać kontrole podatkowe celem sprawdzenia czy podatnicy wywiązują się z 

przepisów prawa podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z 

późn. zm) 

3. Zaniechać pobierania w drodze inkasa opłaty targowej przez osobę nie wyznaczoną do 

wykonywania obowiązków inkasenta stosowną uchwałą organu stanowiącego. 

Egzekwować od inkasentów obowiązek terminowego rozliczania się z pobranych opłat i 

podatków lokalnych stosownie do przepisów art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

4. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem ulg w podatku rolnym. Przy 

udzielaniu ulg z tytułu nabycia gruntów rolnych bezwzględnie egzekwować od 

podatników udokumentowanie braku pokrewieństwa między stronami umowy, o którym 

mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z poźn. zm.), w związku z art. 126 cyt. ustawy 

Ordynacja podatkowa. 

5. Zaniechać wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o wnioski 

niezawierające wszystkich wymaganych przepisami załączników. W roku nabycia 

zezwolenia lub jego utraty opłaty za wydane zezwolenia naliczać w wysokości 

proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia,  stosownie do przepisów art. 111. ust. 8 

oraz 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). 
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W przypadku podmiotów, które nie dokonały wpłaty za wydane zezwolenia lub nie 

złożyły pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych w roku poprzednim wydawać decyzje wygaszające zezwolenia na 

podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k. p.a. 

6. Ustalone kwoty odpisu przekazywać na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 

335 z późn. zm). 

7. Zaniechać zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej i udzielania dotacji podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych bez zachowania trybu i procedur 

określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 

64, poz. 593 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku 

1. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości powierzyć 

pracownikowi jednostki – głównemu księgowemu, stosownie do dyspozycji art. 45 ust. 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 

późn. zm.). 

2. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących rachunkowości. Opracować dokumentację opisującą przyjęte zasady 

(politykę) rachunkowości, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 ustawą z dnia 26 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 894 z późn. 

zm.). Przestrzegać zasad księgowania operacji gospodarczych wynikających z przepisów 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 200r r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, 

poz. 1020). 

3. Sporządzać sprawozdania budżetowe stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 

115, poz. 781) 
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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 

 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 

 

   
 
 


