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Pan 

Andrzej Kałamarz 

Burmistrz Miasta Głogówek 

 

    
            

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 9 maja 2007 r. do 10 lipca 

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

rok oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2005 i 2007 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: 

− zwrotu nienależnie pobranego podatku od środków transportowych, 

− złożenia przez Urząd Miejski korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, 

− 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, 

− wpłaty należnej kwoty opłaty administracyjnej wraz z odsetkami, 
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− dokonania zwrotu nienależnie wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

− wypłaty pracownikom Urzędu Miejskiego diet z tytułu odbywania podróży służbowej poza 

granicami kraju. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 13 lipca 2007 r. 

W dniu 16 lipca 2007 r. odmówił Pan podpisania protokołu kontroli i złożył pisemne 

oświadczenia, co do przyczyny tej odmowy. Wyjaśnienia wykorzystane zostały przy 

formułowaniu ostatecznych wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Miejski 

1. Funkcjonowanie Muzeum Regionalnego w Głogówku w niewłaściwej formie 

organizacyjno-prawnej oraz prowadzenie przez Urząd Miejski obsługi finansowo – 

księgowej Muzeum we wspólnych urządzeniach księgowych Urzędu Miejskiego, 

 (protokół kontroli str. 5 – 7). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz. 

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: 

− nieokreśleniu w Zakładowym Planie Kont zasad funkcjonowania kont syntetycznych 

dotyczących ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, 

zasad prowadzenia ewidencji do konta 250 –„Należności finansowe” oraz 

nieprawidłowe ustalenia zasad prowadzenia ewidencji analitycznej do kont 901 - 

„dochody budżetu” i 902 – „wydatki budżetu” (protokół kontroli str. 8, 15, 27), 

− 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 

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

13, 54), 
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− 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. 16- 17), 

− wykazanie w bilansie Urzędu Miejskiego za 2006 rok należności i zobowiązań w 

kwotach niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół 

kontroli str.17), 

− nieprawidłowym księgowaniu operacji gospodarczych w ramach konta 130 – 

„rachunek bieżący jednostki budżetowej” oraz niezgodność ewidencji syntetycznej z 

analityczną prowadzona do w/w konta (protokół kontroli str. 28, 29), 

− nieujęciu w ewidencji księgowej konta 080 – „inwestycje” kosztów związanych z 

opracowaniem dokumentacji projektowych czym zaniżono wartość zadań 

inwestycyjnych (protokół kontroli str. 117, 127). 

Odpowiedzialność ponoszą: inspektorzy ds. budżetu, inwestycji i drogownictwa, Skarbnik 

Gminy i były Burmistrz. 

3. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne realizacji procedur kontroli finansowej 

obejmującej w każdym roku co najmniej co najmniej 5% wydatków tych jednostek, 

(protokół kontroli str. 9-11). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Burmistrz. 

4. Nieprzeprowadzenie kontroli podatkowych celem sprawdzenia wywiązywania się 

podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, 

 (protokół kontroli str. 32 – 33). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Burmistrz. 

5. Nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatku rolnego, co spowodowało jego pobranie w 

wysokości zawyżonej o kwotę 32,00 zł oraz zniżenie o kwotę 82,00 zł, 

(protokół kontroli str. 36 – 37).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatków oraz były Burmistrz. 

6. Niezgodne z przepisami prawa postępowanie w zakresie windykacji należności 

podatkowych polegające na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych w okresie 

kilku  miesięcy po upływie terminu zapłaty, 

(protokół kontroli str. 48, 49). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatków i Skarbnik Gminy. 
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7. Przyjęcie nieprawidłowej stawki do naliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, czym 

zaniżono w 2006 roku dochody z tego tytułu o kwotę 8.467,20 zł,  

(protokół kontroli str. 57 - 59). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor d/s drogownictwa, były Burmistrz i były Zastępca 

Burmistrza. 

8. Naruszenie przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami polegające na 

niesporządzaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 

(protokół kontroli str. 64). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. lokalowych oraz Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska. 

9. Prowadzenie gospodarki finansowej sołectw niezgodnie z postanowieniami Statutu 

Gminy oraz Statutów Sołectw, 

 (protokół kontroli str. 83). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz. 

10. Naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych polegające na: 

− niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargach opisu warunków udziału w 

postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (protokół 

kontroli str. 84 – 85, 89, 92), 

− nieprzestrzeganiu zasady powszechności stosowania przepisów ustawy w przypadku 

zlecenia świadczenia usług prawnych dla Urzędu Miejskiego (protokół kontroli str. 94 

-96). 

 Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust 

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

 dyscypliny  finansów publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.); 

− nieodrzuceniu oferty niespełniającej warunków określonych w s.i.w.z. (protokół 

kontroli str. 114 – 115, 123 – 124). 

 Odpowiedzialność ponoszą: inspektor ds. melioracji i łąkarstwa, inspektor ds. 

budownictwa, inspektor ds. budownictwa, członkowie komisji przetargowej oraz były 

Burmistrz. 

11. Naruszenie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

polegające na: 
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− niezamieszeniu ogłoszeń o organizowanych konkursach w dziennikach o zasięgu 

lokalnym (protokół kontroli str. 101, 102), 

− udzieleniu dotacji stowarzyszeniom nie posiadającym wpisu do rejestru (protokół 

kontroli str. 105- 107), 

− niedokonywaniu kontroli i oceny przebiegu realizacji dotowanych zadań, w tym 

zwłaszcza w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (protokół 

kontroli str.108 -109). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. kultury i sportu, inspektor ds. rolnych, 

członkowie komisji przetargowej oraz były i obecny Burmistrz. 

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. Doprowadzić do zgodności formy organizacyjno – prawnej Muzeum Regionalnego w 

Głogówku z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej z dnia 25 października 2001 r. (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. nr 13, poz. 123 z 

późn. zm.). Gospodarkę finansową Muzeum prowadzić zgodnie z zasadami określonymi  

w rozdziale 3 w cyt. ustawy. 

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 z dnia 21 czerwca 2006r. w 

sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i 
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niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych j.s.t. (Dz.U. nr 112, 

poz. 761). Dokonać korekty nieprawidłowo ustalonych wartości zadań inwestycyjnych. 

3. Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku 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.). 

4. 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 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. 

zm.). 

5. Skorygować błędnie ustalony podatek rolny stosownie do przepisu art. 4 ust. 6 ustawy z 

dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 136, poz. 

969 z późn. zm.). 

6. Podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości dot. 

windykacji należności podatkowych, czynności 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). 

7. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o unieważnienie decyzji 

ustalających w nieprawidłowej wysokości opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłatę 

naliczyć przy zastosowaniu stawek opłat określonych w uchwale Rady Miejskiej nr 

XVII/141/2004 z dnia 31 maja 2004r. 

8. Przestrzegać obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do oddanie w dzierżawę stosownie do przepisu art. 35 

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

2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

9. Doprowadzić do zgodności gospodarkę finansową sołectw z postanowieniami Statutu 

Gminy i Statutami poszczególnych Sołectw.  

10. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 

2006 r. nr 164, poz. 1163  z późn. zm.). 

11. Podjąć skuteczne działania w zakresie nadzoru i kontroli mające na celu niedopuszczenie 

do powstania nieprawidłowości związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji 

udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje 

udzielać podmiotom uprawnionym, przeprowadzać kontrolę i ocenę przebiegu realizacji 

dotowanych zadań, w tym zwłaszcza w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych stosownie do art. 3, 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 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 

/--/ 
 


