
 
 

 
Opole, 25 maja 2007 r. 

NKO-401-1/07 
 
 
       Pan 

       Bogdan Wyczałkowski 

       Burmistrz Paczkowa 

 

 
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 4 stycznia  2007 r. do 20 

marca 2007 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

2006 r. oraz wybranych zagadnień za 2005 r. 

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 konsekwencją nieznajomości przepisów prawa oraz braku 

nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa.  

Kontrola wykazała powtórzenie się nieprawidłowości stwierdzonej podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy polegającej na 

dokonywaniu wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym, co 

w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 07.04.2004 r. nie powinno 

mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte w trakcie kontroli, a dotyczyło to: 

− uzupełnienia Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Paczkowie o 

funkcjonowanie konta 224 – „rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”, 
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− skorygowania zaniżonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 

2006 r., 

− uzupełnienia wykazu kont Zakładowego Planu Kont Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Paczkowie o konto 980 – „plan finansowy wydatków budżetowych” (protokół kontroli str. 

102). 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 29 marca 2007 r.  

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

jednostki organizacyjne gminy realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej w 

każdym roku co najmniej 5 % wydatków nadzorowanej jednostki, 

(protokół kontroli str. 5, 6). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Paczkowa. 

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

ustaleń Zakładowego Planu Kont polegające na: 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej konta 030-długoterminowe aktywa finansowe 

(protokół kontroli str. 7, 94); 

− dokonywaniu zapisów księgowych w ewidencji analitycznej konta 310-materiały bez 

wskazania numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących podstawę 

tych zapisów (protokół kontroli str. 7, 95); 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. organizacyjnych oraz Skarbnik Gminy. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy w łącznej kwocie 106.628,25 zł, 

(protokół kontroli str. 17-19). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Paczkowa. 

4. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewystawianiu tytułów wykonawczych, bądź wystawianiu ich po 

znacznym upływie terminu zapłaty, 

(protokół kontroli str. 34, 35). 

Odpowiedzialność ponosi referent ds. księgowości budżetowej oraz Burmistrz Paczkowa. 
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5. Naruszenie obowiązujących przepisów przy sprzedaży nieruchomości komunalnych 

polegające na: 

− nieokreśleniu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży terminu do 

złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości (protokół kontroli str. 44), 

− niepodaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o 

wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli 

str. 43, 44, 45, 48). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Paczkowa. 

6. Brak właściwego nadzoru i kontroli finansowej nad dokonywaniem wydatków, co 

doprowadziło do przekroczenia limitu wydatków określonych w planie finansowym o 

kwotę 13.419,55 zł, 

(protokół kontroli str. 57-59). 

     Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Paczkowa.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− braku w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości opisu systemu 

służącego ochronie danych i ich zbiorów w tym dowodów księgowych i ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 

zapisów (protokół kontroli str. 103), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 011 – Środki trwałe 

(protokół kontroli str. 104). 

     Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i Kierownik OPS.  

 

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: 
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Urząd Gminy 

1. Przeprowadzić w roku bieżącym kontrolę co najmniej 5 % wydatków we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych gminy, stosownie do wymogów określonych w art. 46 ust. 1, 

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

2104 z późn. zm.). 

2. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, a w szczególności zaprowadzić brakująca ewidencję analityczną. 

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.) oraz 

Zakładowego Planu Kont. 

3. Wdrożyć rozwiązania, które zapewnią terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań, 

stosownie do przepisów art. 35 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych. 

4. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

windykacji należności podatkowych. Działania 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 z późn. zm.). 

5. Wyeliminować nieprawidłowości związane ze sprzedażą nieruchomości. Sporządzać 

wykazy nieruchomości oraz podawać do publicznej wiadomości informację o ich 

wywieszeniu w siedzibie Urzędu, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 

261, poz. 2603 z późn. zm.). 

6. Wzmóc nadzór nad dokonywaniem wydatków oraz zapewnić przestrzeganie procedur 

kontroli finansowej w tym zakresie, stosownie do przepisów art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 

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

zm.). Przestrzegać zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków wynikającego z art. 

138 pkt 3 cyt. ustawy. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 

1. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Uzupełnić braki w 

dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, stosownie do przepisu art. 10 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 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 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


