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Zdzisław Martyna 
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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 października 2006 r. do 

16 lutego 2007 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 oraz 

wynikające z braku właściwego nadzoru.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

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

w Urzędzie Miejskim: 

− dostosowania uregulowań wewnętrznych jednostki do obowiązujących przepisów,  

− doprowadzenia do zgodności ewidencji księgowej konta 139 z wyciągiem bankowym i 

stanem faktycznym, 

− zaprowadzenia prawidłowej ewidencji kredytów zaciągniętych przez gminę,  
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− wezwania podatników do skorygowania błędnie wypełnionych deklaracji na podatek od 

nieruchomości i podatek rolny, a także podatek od środków transportowych oraz ujęcia 

złożonych korekt na kartach kontowych podatników, 

− dokonania korekty sprawozdań Rb-27S 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, 

− ustalenia przez Radę Miejską terminu rozliczania się inkasentów opłaty targowej z 

pobranych kwot, 

− wydania decyzji zmieniającej wysokość naliczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 

wyegzekwowania od dłużników zaległych opłat rocznych za umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 

− dostosowania ewidencji środków trwałych do obowiązującego w jednostce ZPK oraz 

przepisów prawa, a także wyksięgowania z majątku gminy błędnie zaewidencjonowanych 

środków trwałych. 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

− naliczenie odsetek w kwocie 23.652,35 zł na koniec roku bilansowego 2005 od należności 

podlegających aktualizacji ewidencjonowanych na koncie 290 – „Odpisy aktualizujące 

należności”, 

− zaprowadzenie dokumentowania wpłat gotówki przyjmowanej do kasy dowodami 

kasowymi KP-Kasa przyjmie zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 1 marca 2007 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Miejski 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych i 

przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

- dokonywaniu zapisów w raportach kasowych bez określenia numeru identyfikacyjnego 

dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu (protokół kontroli str. 13), 

- niezgodności dat wypłat gotówki z kasy ujętych w raportach kasowych z datami 

wskazanymi na pokwitowaniach odbioru gotówki (protokół kontroli str. 12 – 13), 

- nieprawidłowym dokonywaniu korekt błędnych zapisów bez wskazania daty dokonania 

korekty i po zamknięciu miesiąca (protokół kontroli str. 14 – 17), 
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- księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 101 

– Kasa (protokół kontroli str. 14, 18), 

- nieterminowym ujmowaniu w ewidencji księgowej zmian w stanie środków trwałych 

(protokół kontroli str. 124 – 125, 127), 

Odpowiedzialność ponoszą były kasjer, Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji oraz Sekretarz Gminy. 

2. Wydawanie decyzji podatkowych w sprawach dotyczących osób wymienionych w art. 

132 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przez Skarbnika Gminy podlegającego wyłączeniu od 

załatwiania spraw dotyczących jego zobowiązań podatkowych oraz osób wymienionych 

w tych przepisach, 

(protokół kontroli str. 51 – 52). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy i Burmistrz Korfantowa. 

3. Nieprawidłowe postępowanie w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań 

przez podatników polegające na nienaliczeniu odsetek od zaległości oraz 

nieprzerachowaniu uiszczonych wpłat odpowiednio na należność główną i odsetki za 

zwłokę, 

(protokół kontroli str. 58, 72). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. księgowości podatkowej. 

4. Podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących odroczenia terminu płatności 

podatku bez uprzedniego podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, 

(protokół kontroli str. 64). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. wymiaru podatków oraz Burmistrz 

Korfantowa. 

5. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych w okresie kilku miesięcy po upływie 

terminu zapłaty, 

(protokół kontroli str. 70 – 71). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. księgowości podatkowej, Skarbnik Gminy i 

Burmistrz Korfantowa. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niezachowanie 

należytej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym polegające na: 
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− ustaleniu ceny wywoławczej nieruchomości do kolejnych rokowań w wysokości 

niższej niż kwota deklarowana przez oferenta w poprzednich rokowaniach, 

(protokół kontroli str. 82 – 84). 

− nieopublikowaniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu w siedzibie urzędu 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę (protokół 

kontroli str. 88), 

− odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy 

mienia komunalnego  na okres dłuższy niż 3 lata (protokół kontroli str. 88), 

− ustaleniu wysokości czynszu dzierżawnego w kwotach nieodpowiadających 

postanowieniom zawartych wcześniej umów lub podjętej w tym zakresie uchwały 

Rady Miejskiej (protokół kontroli str. 89 – 91), 

−  nieprzekazaniu informacji o niektórych powstałych należnościach czynszowych do 

odpowiedniej komórki księgowości dla celów dokonania przypisu należności budżetu 

gminy oraz prowadzenia egzekucji tych należności w przypadku braku wpłaty 

(protokół kontroli str. 89), 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. obrotu nieruchomościami, inspektor ds. 

gospodarki, podinspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy, Burmistrz 

Korfantowa i Z-ca Burmistrza. 

7. Nieterminowe dokonywanie wypłat nagród jubileuszowych, tj. przed nabyciem prawa do 

nagrody bądź bez zachowania zasady niezwłoczności wypłaty,  

(protokół kontroli str. 94 – 95). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. kadr, szkoleń i BHP oraz Skarbnik Gminy.  

8. Naruszenie obowiązujących przepisów przy udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów publicznych, polegające na niezamieszczeniu ogłoszenia w prasie o 

konkursie ofert na realizację dotowanego zadania, 

(protokół kontroli str. 101). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi podinspektor ds. bazy oświatowej i spraw 

społecznych oraz Burmistrz. 

9. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na podpisaniu 

umowy przed wniesieniem przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

warunków umowy,  

(protokół kontroli str. 118 – 119). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Korfantowa.  
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

1. Nieprzestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowości polegające na: 

− braku określenia w dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad prowadzenia 

rachunkowości sposobu powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi 

głównej (protokół kontroli str. 134), 

− niewłaściwym dokonywaniu korekt błędnych zapisów w raportach kasowych poprzez 

ich ponowne poprawianie bądź zamazywanie korektorem (protokół kontroli str. 138-

139), 

− braku na źródłowych dowodach księgowych podpisu osoby odpowiedzialnej za 

wskazanie zakwalifikowania i sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych (protokół 

kontroli str. 139), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej na kontach Zespołu 2 – 

„Rozrachunki i roszczenia”, co skutkowało powstaniem na koniec roku bilansowego 

2005 r. oraz na I półrocze 2006 r. sald nierealnych, nieodzwierciedlających 

rzeczywistego stanu rozrachunków zakładu po stronie należności i zobowiązań 

(protokół kontroli str. 150-157). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Dyrektor Zakładu. 

2. Zawyżenie stanu zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z o stanie 

zobowiązań wg tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń sporządzonym na dzień 

31.12.2005 r. o kwotę 64.778,30 zł i na dzień 30.06.2006 r. o kwotę 48.053,22 zł, 

(protokół kontroli str. 157 – 158). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy Zakładu. 

3.  Zawyżenie stanu należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności 

sporządzonym na dzień 30.06.2006 r. o kwotę 7.066,42 zł, 

(protokół kontroli str. 158). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy Zakładu. 

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług, 

(protokół kontroli str. 147 – 150). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy Zakładu. 

5. Nieprzeprowadzenie na ostatni dzień roku obrotowego 2005: 

− inwentaryzacji wszystkich należności drogą potwierdzenia sald przez poszczególnych 

kontrahentów z tytułu dostaw i usług, 
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− inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą ich weryfikacji, 

(protokół kontroli str. 158 – 162). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy, Zastępca Głównego Księgowego oraz 

Dyrektor Zakładu. 

Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

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 

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: 

Urząd Miejski 

1. Podjąć działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości 

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

2002r., nr 76 poz. 694 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. 

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) oraz Zakładowego Planu Kont. 

2. Zaniechać wydawania decyzji podatkowych przez Skarbnika Gminy w sprawach 

dotyczących osób wymienionych w art. 132 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.). Przestrzegać określonej 

przepisami cyt. ustawy zasady wyłączenia organu podatkowego od załatwiania spraw 

dotyczących zobowiązań podatkowych wymienionych osób. 

3. Wzmocnić kontrolę w zakresie terminowości regulowania zobowiązań przez podatników 

podatku od środków transportowych. W przypadku, gdy dokonana wpłata nie pokrywa 

kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zaliczać 

proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwotę odsetek za zwłokę, w 

stosunku w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty 
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odsetek, stosownie do przepisu art. 55 § 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. Dokonać 

rozliczenia zaległości podatkowych wniesionych bez odsetek. 

4. Przestrzegać zasady podejmowania decyzji w sprawach dotyczących odroczenia terminu 

płatności podatku po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania wyjaśniającego w celu 

ustalenia, czy zachodzą przesłanki do zastosowania wymienionej ulgi, stosownie do 

przepisu art. 122 i 187 ustawy Ordynacja podatkowa. 

5. Podjąć skuteczne działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

windykacji należności podatkowych. Czynności windykacyjne podejmować w terminach i 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 ze zm.). 

6. Wdrożyć  w życie procedury kontrolne, które pozwolą wyegzekwować od pracowników 

zajmujących się zarządzaniem mieniem komunalnym przestrzeganie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 

ze 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. nr 207, poz. 2108). Przy zawieraniu umów najmu na czas dłuższy niż 3 lata 

bezwzględnie przestrzegać obowiązku zachowania trybu przetargowego. Zarządzanie 

mieniem komunalnym prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności, stosownie do 

przepisu art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

nr 142, poz. 1591 ze zm.).  

7. Zaprzestać wypłacania nagród jubileuszowych przed nabyciem prawa do nabycia 

nagrody. Przestrzegać zasady niezwłoczności wypłat, stosownie do przepisów § 12 ust. 5 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych 

i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz. 1223 ze zm.). 

8. Przestrzegać obowiązku zamieszczania w prasie ogłoszeń o konkursie ofert na realizację 

dotowanych zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych, stosownie do przepisów art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz 

art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 

ze zm.). 
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9. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

polegających na podpisywaniu umów o udzielenie zamówienia publicznego przed wpłatą 

przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy. Stosować w 

tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.). 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

1. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości, w 

szczególności dotyczące prowadzenia ewidencji księgowej rozrachunków Zakładu na 

kontach „Zespołu 2”. 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 ze 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 ze zm.). 

2. Zapewnić regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług w 

terminach określonych w dowodach księgowych stanowiących podstawę do ich zapłaty, 

stosownie do przepisów określonych w art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

3. Wdrożyć procedury kontrolne celem niedopuszczenia do nierzetelnego sporządzania 

sprawozdań budżetowych. Sprawozdania sporządzać zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 718). 

4. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia 

sald przez poszczególnych kontrahentów oraz inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą 

ich weryfikacji, zgodnie z uregulowaniami określonymi w cyt. ustawie z dnia 26 września 

1994 r. o rachunkowości. 

5. Wzmocnić nadzór nad gospodarką finansową Zakładu celem skutecznego 

wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 

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. 
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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 

 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 

   

 


