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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 30 stycznia 2007 r. do 25 

kwietnia 2007 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2006 rok oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2005 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: 

− dokonania zwrotu nienależnie pobranego podatku od nieruchomości, 

− wyegzekwowania od podmiotów zwolnionych z podatku od nieruchomości uchwałą Rady 

Miejskiej złożenia korekty deklaracji podatkowych za 2006 rok, 

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

wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2006 rok w zakresie skutków 

udzielonych zwolnień i ulg podatkowych, 
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− dokonania korekty wartości środków trwałych o kwoty zaniżonych kosztów inwestycji, 

− podjęcia przez Radę Miejską uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 14 maja  2007 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Miejski 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w podległych jednostkach organizacyjnych 

gminy kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków tych jednostek, 

(protokół kontroli str. 8-9). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz podinspektor referatu finansowo – 

budżetowego. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu 

kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla 

organów podatkowych j.s.t. oraz przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących „per 

saldo” strony Wn i Ma kont: 201 - ”rozrachunki z tytułu dostaw i usług”, 221 – 

„należności z tytułu dochodów budżetowych” (protokół kontroli str. 21- 22), 

− nieprawidłowym księgowaniu operacji gospodarczych w zakresie konta 240 – 

„pozostałe rozrachunki publiczno – prawne”, 130 – „rachunek bieżący jednostki 

budżetowej” (protokół kontroli str. 23, 32), 

− nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności (protokół kontroli str. 25), 

− nieokreśleniu w Zakładowym Planie Kont zasad funkcjonowania kont syntetycznych 

dotyczących ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

(protokół kontroli str. 29 - 30),  

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej w podziałkach klasyfikacji budżetowej do kont 

901 – „dochody budżetowe i 902 – „wydatki budżetowe” oraz do konta 221 – 

„należności z tytułu dochodów budżetowych” wg poszczególnych podmiotów 
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korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 

31, 84- 85). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor referatu finansowo – budżetowego, Skarbnik Gminy i 

Burmistrz. 

3. Niepodejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w 

stosunku do zaległości podatkowych, tj. niewystawianie upomnień i tytułów 

wykonawczych, co spowodowało przedawnienie należności na kwotę 1.190,60 zł, 

(protokół kontroli str. 50 -51). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy. 

4. Naruszenie przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami polegające na: 

− niezamieszczaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz 

ogłoszeniach o przetargach wymaganych danych (protokół kontroli str. 63-65, 67, 69-

70, 80-81), 

− niezamieszczaniu ogłoszeń o przetargach na stronie internetowej (protokół kontroli str. 

71-72), 

− dokonywaniu oceny ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na podstawie 

kryterium przeznaczenia i zagospodarowania nieruchomości pomimo 

niezamieszczenia tej informacji w wykazie o przeznaczeniu nieruchomości do 

sprzedaży i ogłoszeniu o przetargu (protokół kontroli str. 73 -75), 

− nieodrzuceniu w przetargu pisemnym nieograniczonym oferty, która nie odpowiadała 

warunkom przetargu w zakresie określenia terminu realizacji inwestycji, co 

doprowadziło do niezgodności postanowień aktu notarialnego z postanowieniami 

ujętymi w protokole z przeprowadzonego przetargu i złożonej ofercie (protokół 

kontroli str. 77-80). 

Odpowiedzialność ponoszą: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki 

Nieruchomościami, Przewodniczący komisji przetargowej, członkowie komisji oraz 

Burmistrz. 

5. Udzielenie dotacji w 2005 roku w kwocie 30.000,00 zł oraz w 2006 roku w łącznej 

kwocie 29.100,00 zł na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków z naruszeniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

(protokół kontroli str. 98 -101, 103-107). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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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: 

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

wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych, stosownie do wymogów 

określonych w art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

(Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

2. 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 

analityczną oraz dokonać zmian w zakładowym planie kont stosownie do dyspozycji 

wynikającej z  przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych dla organów podatkowych j.s.t. (Dz.U. nr 112, poz. 761). 

3. Wyeliminowanie nieprawidłowości polegające na niewystawianiu upomnień i tytułów 

wykonawczych. Działania windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach 

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

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). 

4. Wdrożyć rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości przy sprzedaży 

nieruchomości. Bezwzględnie przestrzegać w tym zakresie procedur określonych w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 

2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 
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września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108).  

5. Roboty konserwatorsko – budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru finansować w 

formie dotacji udzielonych na zasadach określonych przez Radę Miejską w uchwale nr 

VIII/65/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, 

poz. 1568 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 

 

 

Zastępca Prezesa 

Franciszek Firmuga 

/--/ 

   

 

 

 

 

 


