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       Pan 

       Wiesław Plewa 

       Wójt Gminy Tułowice 

 

 
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 28 marca 2007 r. do 25 maja 

2007 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 2006 

rok 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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowiach zostały usunięte w trakcie 

kontroli, a dotyczyło to wystawienia tytułów wykonawczych w stosunku do 5 podatników 

zalegających z zapłatą podatków od nieruchomości oraz modyfikacji programu finansowo-

księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach uniemożliwiającej wprowadzanie 

daty księgowania operacji gospodarczych. 
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Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 12 czerwca 2007 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

Urząd Gminy 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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

ustaleń Zakładowego Planu Kont obowiązującego w kontrolowanej jednostce polegające 

na:  

− nieprowadzeniu ewidencji konta 260 – „zobowiązania finansowe”, pomimo 

występowania operacji gospodarczych podlegających ewidencjonowaniu na 

wymienionym koncie (protokół kontroli str. 11), 

− niezgodności numerów identyfikacyjnych określonych w zapisach księgowych z 

numerami identyfikacyjnymi dowodów księgowych stanowiących podstawę 

dokonania tych zapisów (protokół kontroli str. 16, 17). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy w kwocie 1.166,60 zł oraz nieterminowe 

przekazanie 8 rat dotacji w łącznej kwocie 32.000 zł dla podmiotu realizującego dotowane 

zadanie, 

(protokół kontroli str. 15, 16, 61). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. płac i ewidencji finansowo księgowej. 

3. Niedopełnienie wymogu przeprowadzania kontroli podatkowych, 

(protokół kontroli str. 23, 24). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatkowego oraz Wójt Gminy. 

4. Nieuwzględnienie zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków przy 

ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego na 2005r., co było przyczyną, że na 

rachunek gminy nie wpłynęły należne gminie dochody z tytułu podatku od nieruchomości 

w wysokości 143,00 zł, 

(protokół kontroli str. 25-28). 

Odpowiedzialność ponoszą starszy specjalista ds. podatkowych oraz Wójt Gminy. 
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5. Nieprawidłowe ustalenie terminu zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których 

zaprzestano produkcji rolnej, na skutek niedostosowania przepisów uchwały Rady Gminy 

nr XXVI/146/97 z dnia 31 stycznia 1997 r. do obowiązujących przepisów prawa, 

(protokół kontroli str. 31-33), 

Odpowiedzialność ponosi  Kierownik Referatu Podatkowego oraz Wójt Gminy. 

6. Niedokonanie na koniec 2006 r. korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych w stosunku do rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych, co było 

przyczyną zaniżenie wielkości odpisu o kwotę 251,44 zł, 

(protokół kontroli str. 57). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

7. Niezamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursie dotyczącym wyłonienia ofert na 

realizację zadań dotowanych przez gminę, 

(protokół kontroli str. 60). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

8. Brak kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowach skutkujących powstaniem zobowiązań 

pieniężnych na łączną kwotę 22.217 zł, 

(protokół kontroli str. 61, 64). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 

1. Brak w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości określenia roku 

obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, opisu systemu 

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

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 

zapisów, 

(protokół kontroli str. 94). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

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

polegające na: 

− niezgodności dat operacji gospodarczych wynikających z konta 400-koszty wg 

rodzajów z rzeczywistymi datami powstania kosztów (protokół kontroli str. 95), 

− niewydrukowaniu ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego lub 

zabezpieczeniu poprzez zapisanie ich na nośniku trwałym. (protokół kontroli str. 95), 
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− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 011-środki trwałe 

(protokół kontroli str. 98). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej . 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 

3.889,39 zł, 

(protokół kontroli str. 99,100). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej. 

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 Gminy 

1. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. 

zm.) oraz zasadami określonymi w Zakładowym Planie Kont. 

2. Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań gminy wynikających z wcześniej 

zawartych umów stosownie do przepisów art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 

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

3. Przeprowadzać kontrole podatkowe u podatników celem sprawdzenia wywiązywania się 

podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stosownie do 

przepisów art. 281 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

4. Ustalić i pobrać należny gminie podatek od nieruchomości w wysokości 143,00 zł. 

Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości ustalać na podstawie danych 

wynikających z ewidencji gruntów i budynków stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. nr 100, 
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poz. 1086 z późn. zm) oraz stosować przepisy art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 

5. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały dostosowujący zapisy w zakresie terminu 

zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej do 

uregulowań określonych w art. 13d ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.).  

6. Dokonać korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2006 rok z 

uwzględnieniem prawidłowo obliczonej przeciętnej liczby zatrudnionych, stosownie do 

przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz §1 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późn. zm.). 

7. Zamieszczać w prasie ogłoszenia o konkursach ofert na wyłonienie podmiotów do 

realizacji zadań dotowanych przez gminę, 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 z późn. zm.). 

8. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowach skutkujących 

zaciąganiem zobowiązań pieniężnych stosownie do przepisów art. 46 ust 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie  terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tułowiach stosownie do przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia i zabezpieczenia ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową 

prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 
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3. Przestrzegać obowiązku dokonywania wydatków w terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań stosownie do przepisów art. 35 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, 2104 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 wniosku pokontrolnego 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 

 

 


