
 
 

 
 

Opole, 12 października 2007 r. 
NKO-401- 11/2007 
 
 

Pan 

Ryszard Śnieżek 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 

 

 

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 20 czerwca 2007r. do 03 sierpnia 

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

oraz wybranych zagadnień za rok 2005.   

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią losowo wybrane operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz wynikające z braku 

właściwego nadzoru.  

Kontrola wykazała powtórzenie się niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie 

sprawozdawczości, dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań obciążających budżet, 

przekraczających kwoty określone w planie finansowym, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 22.01.2004 r. nie powinno mieć miejsca.  
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Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte, a dotyczy to:  

− uregulowania zobowiązania wobec gminy w kwocie 9.626,25 zł przez LZS TOR, 

− podjęcia przez Radę Gminy w dniu 19.07.2007r. uchwały nr X/69/2007 w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Dobrzeń Wielki, której wejście w życie doprowadzi do zgodności wykazu 

jednostek organizacyjnych gminy ze stanem faktycznym, 

− zaprowadzenia ewidencji szczegółowej do umów o kredyt, zawartych z BOŚ S.A. Oddział 

w Opolu, 

− złożenia przez podatników (nr 110020 i 120083) korekty deklaracji na podatek rolny i 

podatek od nieruchomości. 

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

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1.  Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeń Ministra Finansów 

określających zasady rachunkowości i plany kont oraz postanowień Zakładowego Planu 

Kont,  polegające na: 

− braku dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dotyczące podatków i 

opłat (protokół kontroli str. 9), 

− niedostosowaniu zapisów w ZPK do obowiązujących przepisów prawa poprzez 

nieustalenie obowiązku prowadzenia ewidencji na kontach 224 i 980 bądź 

zamieszczenie w nim kont służących do księgowania operacji gospodarczych 

niewystępujących w jednostce oraz niedokonaniu aktualizacji zasad funkcjonowania 

kont: 234, 810 kont zespołu „7”, 222,  240,  904, 960,  962,  967 (protokół kontroli str. 

9 i 10),   

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg kontrahentów do konta 201-083, 201-084, 

201-085 oraz wg podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 130 (dochody jednostki) 

oraz do kont 902, 907, 400 i 853 (protokół kontroli str. 16-17, 25, 29, 33, 46-47, 90),  

− nieujęciu w księgach rachunkowych wszystkich kosztów dotyczących danego roku 

(protokół kontroli str. 87), 

− ujmowaniu w ewidencji konta 133 i 901 otrzymanych w formie rzeczowej wartości 

środków trwałych (protokół kontroli str. 46-47). 
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− ewidencjonowaniu poniesionych nakładów inwestycyjnych finansowanych z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej wspólnie z poniesionymi nakładami finansowymi ze 

środków własnych Gminy (protokół kontroli str.124), 

− nierzetelnym, tj. niezgodnym z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej 

sporządzeniem dowodu księgowego PT„przekazanie wytworzonego obiektu Hali 

Sportowej ” i przekazanie tego obiektu GZEAS w Dobrzeniu Wielkim o wartości 

zawyżonej o kwotę 28.571,59 zł (protokół kontroli str. 124-125). 

 Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Zastępca Głównego Księgowego oraz Wójt 

 Gminy.   

2. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli w podległych jednostkach 

organizacyjnych w zakresie przestrzegania procedur kontroli, na podstawie co najmniej 

5 % wydatków tych jednostek, 

  (protokół kontroli str. 11-12). 

  Odpowiedzialność ponosi Wójt.  

3.  Niesporządzenie sprawozdania z wykonania planu, audytu wewnętrznego za 2006 r. oraz 

nieuzgodnienie w formie pisemnej zmiany zakresu realizacji tego planu, 

 (protokół kontroli str. 12-15). 

 Odpowiedzialność ponosi audytor wewnętrzny. 

4. Sporządzenie bilansu jednostki budżetowej – Urząd Gminy niezgodnie z wymogami  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r., co polegało na 

nieprawidłowym wykazaniu danych w zakresie należności i zobowiązań 

krótkoterminowych oraz środków pieniężnych, 

 (protokół kontroli str. 23).      

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy.  

5. Dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań wobec dostawców oraz  

niedokonywanie w wymaganym terminie zwrotu kwot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy  i kwot z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone w trakcie robót, 

co mogło skutkować zapłatą odsetek,  

 (protokół kontroli str. 26-28). 

 Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości, Kierownik Referatu Zamówień 

 Publicznych i  Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mienia 

 Komunalnego  oraz  Zastępca Głównego Księgowego i Skarbnik Gminy. 
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6.  Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na: 

− niesporządzeniu  sprawozdań jednostkowych: 

− Rb-Z, Rb-N  i Rb–ST dla  jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki 

budżetowej i jako organu,  

− Rb-Z i Rb-N dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

− Rb-ST przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Dobrzeniu Wielkim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz 

szkoły i przedszkola,  

  (protokół kontroli str. 18); 

− Rb-28 S, Rb-27 S, Rb-N, Rb-Z przez Gminny Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz szkoły i przedszkola  (protokół 

kontroli str. 47, 90); 

 Odpowiedzialność za powyższe ponoszą: Wójt, Skarbnik Gminy oraz kierownicy 

 jednostek; 

− niewykazaniu w sprawozdaniu Rb-N należności oraz w sprawozdaniu Rb-Z    

zobowiązań wymagalnych (protokół kontroli str. 25, 28). 

− nieprawidłowym wykazaniu kwoty dochodów otrzymanych w zbiorczym 

sprawozdaniu RB-27S (protokół kontroli str. 48), 

− nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP skutków obniżenia górnych 

stawek podatkowych oraz zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy (protokół 

kontroli str. 53-57), 

− wykazaniu w jednostkowych sprawozdaniach Urzędu Rb-27S i Rb-28S danych 

niezgodnych z ewidencją księgową (protokół kontroli str. 29-31, 48-49). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Wójt  i  Skarbnik Gminy. 

 Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

 finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

 Nieprawidłowości w powyższym zakresie powtórzyły się, pomimo stwierdzenia Wójta 

 poprzedniej kadencji w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych  nr W-

 1019/5/2004 z dnia 22.01.2004r., że różnice pomiędzy wielkościami w sprawozdaniach a 

 ewidencją księgową nie będą już występować, ponieważ zakupione i wdrożone 

 oprogramowanie posiada moduł dotyczący sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania 
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 są automatycznie generowane przez  program w oparciu o zapisy ewidencji księgowej, 

 stąd różnice pomiędzy sprawozdaniami a ewidencją są niemożliwe. 

 Kontrola wykazała, że nadal nie przestrzega się przepisów o sprawozdawczości, a 

 podjęte przez Wójta działania okazały się nieskuteczne.  

7. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na: 

− braku czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w 

informacjach i deklaracjach podatkowych, 

− (protokół kontroli str. 52, 55, 68, 70-75, 76), 

− niegzekwowanie obowiązku składania deklaracji podatkowych, 

(protokół kontroli str. 53, 55, 73-74), 

 Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. podatków i opłat, Mł. Referent ds. podatków i 

 opłat, Skarbnik Gminy oraz Wójt. 

8. Niepobieranie opłaty targowej od sprzedaży prowadzonej wokół budynku urzędu oraz w 

przypadku dokonywania sprzedaży na festynach i imprezach organizowanych w gminie, 

 (protokół kontroli str. 57-59). 

 Odpowiedzialność ponoszą: Inkasent opłaty targowej oraz Wójt. 

9. Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości wyższej niż 

określona w uchwale organu stanowiącego, co spowodowało zaniżenie należności gminy 

o kwotę 11.335,00 zł,  

 (protokół kontroli str. 60-62). 

 Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

Wskazana wyżej nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie  

dyscypliny finansów publicznych. 

10. Niezachowanie należytej staranności i dbałości o interes gminy przy wydzierżawianiu i 

wynajmowaniu nieruchomości gminnych polegające na niewaloryzowaniu stawek 

czynszu za najem i dzierżawę. Wydzierżawianie oraz wynajmowanie nieruchomości na 

okres powyżej 3 lat pomimo braku stosownego upoważnienia Rady Gminy, 

 (protokół kontroli str. 62-67). 

 Odpowiedzialność ponoszą Wójt, były Wójt i Dyrektor GZKiM. 
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11. Bezpodstawne zwolnienie z podatku od środków transportowych oraz z podatku od 

nieruchomości   podmiotów, które w świetle obowiązujących przepisów nie podlegały 

zwolnieniu, co spowodowało zaniżenie dochodów o kwotę 9.099,00 zł, 

     (protokół kontroli str. 54-56). 

  Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. podatków i opłat, Skarbnik Gminy oraz Wójt. 

12. Nieprawidłowe stosowanie przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku 

leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych polegające m.in. na: 

− nieobjęcie obowiązkiem podatkowym podmiotów korzystających z mienia 

komunalnego na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, co spowodowało 

zaniżenie podatku od nieruchomości o kwotę 13 489 zł (protokół kontroli str. 64, 67-

68), 

− opodatkowanie gruntów wykazanych w deklaracjach podatkowych niezgodnie z 

danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, co spowodowało zaniżenie 

dochodów o kwotę 11 451 zł (protokół kontroli str. 70-72, 73-74), 

− nieobjęcie opodatkowaniem wszystkich budowli służących dostarczaniu wody i 

odprowadzaniu ścieków (protokół kontroli str.75-76), 

− niesporządzeniu deklaracji Urzędu na podatek od nieruchomości, (protokół kontroli str. 

54). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. podatków i opłat, Mł. Referent ds. podatków 

i opłat, Skarbnik Gminy oraz Wójt. 

13. Brak działań zmierzających do ustalenia i pobrania opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku ze sprzedażą działek nr 974/32, 1498/174 i 1033/31 

położonych w Dobrzeniu Wielkim, objętych uchwalonym planem zagospodarowania 

przestrzennego, 

      (protokół kontroli str. 82-83). 

 Odpowiedzialność ponoszą: inspektor R. Parzonka, Kierownik Referatu Budownictwa i 

 Gospodarki Komunalnej oraz Wójt Gminy. 

14. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych, co spowodowało 

niezabezpieczenie należności gminy na kwotę 62 619 zł. Niezabezpieczanie należności 

Gminy poprzez dokonywanie wpisów na hipotekę, 

 (protokół kontroli str. 84-85). 
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  Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. podatków i opłat, Skarbnik Gminy oraz Wójt. 

15. Dokonywanie wydatków z przekroczeniem kwot określonych w planie finansowym, 

 (protokół kontroli str. 33-34, 92),  

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, Sekretarz oraz Wójt. 

16. Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki finansów 

publicznych,  

  (protokół kontroli str. 93-94).  

  Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

11 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych.  

Nieprawidłowości polegające na przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki oraz do zaciągania zobowiązań 

powtórzyły się, pomimo stwierdzenia Wójta poprzedniej kadencji w informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych nr W-1019/5/2004 z dnia 22.01.2004r., że w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości w powyższym zakresie podjęto działania – m. in. 

zakupiono i wdrożono nowe oprogramowanie umożliwiające bieżące śledzenie 

dokonywanych wydatków i zaciąganych zobowiązań, do referatu finansowego przyjęto 

dodatkowego pracownika, co  pozwoli na lepszy nadzór nad realizacją budżetu po stronie 

wydatków. Jak wykazała kontrola, podjęte przez Wójta działania nie przyniosły efektów.   

17. Bezpodstawne ustalenie i wypłacenie dodatku radcowskiego w ramach wynagrodzenia za 

pracę radcy prawnemu – łączna kwota nadpłaconego wynagrodzenia za okres od czerwca 

2001r. do 31.01.2006r. wyniosła 8.870,74 zł, 

 (protokół kontroli str. 96-98).  

 Odpowiedzialność ponoszą: inspektor ds. organizacyjnych i kadr, były i obecny Wójt 

 Gminy oraz Sekretarz. 

18. Dokonanie bezpodstawnego wydatku z budżetu gminy w kwocie 1.650,04 zł, na zadanie 

wykraczające poza katalog zadań własnych gminy, dotyczące zapłaty za usługę 

gastronomiczną z okazji Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP w Dobrzeniu 

Wielkim, 

 (protokół kontroli str. 101-102).  

 Odpowiedzialność ponosi Wójt i Skarbnik Gminy. 
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19. Nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatków o charakterze odszkodowawczo-sankcyjnym 

na kwotę 100.144 zł oraz wydatków związanych z modernizacją obiektu w kwocie 

304 724,27 zł, co spowodowało zaksięgowanie ich  i wykazanie w sprawozdaniach w 

niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.  

 Niezwiększenie wartości początkowej obiektu o sumę wydatków poniesionych na jego 

 modernizację, 

       (protokół kontroli str. 138-139).  

       Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Głównego Księgowego oraz Skarbnik Gminy oraz 

 Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego. 

20. Niedostosowanie uchwały Rady Gminy wydanej na podstawie art. 118 ust 3 ustawy z dnia 

26 listopada 1998r. o finansach publicznych do wymogów związanych z wykonywaniem 

zadań w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. przepisy 

wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 (protokół kontroli str. 105-106).  

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

21. Nieprawidłowości w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na: 

− niezamieszczeniu  na stronie BIP Urzędu Gminy ogłoszenia o otwartym konkursie 

ofert  na realizacje zadania pn upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2006r. w 

gminie Dobrzeń Wielki (protokół kontroli str. 113), 

− zwiększeniu w drodze aneksu do umowy kwoty dotacji na zadanie z zakresu kultury 

fizycznej i sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert (protokół kontroli str. 114-

116), 

− przyjmowaniu nieprawidłowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego 

(protokół kontroli str. 116), 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt Gminy. 

22. Naruszeniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegających m.in.  na: 

− braku udokumentowania przyjęcia ofert wykonawców biorących udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (protokół kontroli str. 118, 128-129, 135-136, 

141), 

− nieżądaniu uzupełnienia oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (protokół kontroli str. 129-130), 
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− braku w protokole postępowania o udzielenie zamówienia informacji na temat ceny 

oferty (protokół kontroli str. 118, 121, 130, 136, 142). 

 Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Zamówień Publicznych oraz Wójt Gminy. 

23. Zaniechanie ewidencjonowania złożonych przez wykonawców depozytów stanowiących  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

 (protokół kontroli str. 136-137, 143). 

 Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Kierownik 

 Referatu Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mienia Komunalnego oraz  Skarbnik. 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w 

Kup 

1.  Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, polegające na  

wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28 S za okres od początku roku do dnia 30.06.2006r. 

danych niezgodnych z ewidencją księgową, 

      (protokół kontroli str.31-32). 

       Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główna Księgowa GZGKiM. 

      Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za 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 Gminy  

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Ewidencję prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad 
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rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. nr 142, poz. 1020) oraz przyjętymi 

zasadami rachunkowości. 

 Opracować zakładowy plan kont dla ewidencji podatków i opłat, ustalający wykaz kont 

 księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 

 pomocniczych oraz  ich powiązania z kontami księgi głównej, stosownie do wymogów 

 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad 

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

 należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 

 (Dz.U. nr 112, poz. 761). Skorygować nierzetelnie rozliczoną wartość środka trwałego. 

2. Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku kontrole obejmujące co 

najmniej 5 % wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych w zakresie 

przestrzegania procedur kontroli finansowej, stosownie do wymogów określonych w art. 

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

późn. zm.). 

3. Skutecznie egzekwować wypełnianie obowiązków ustawowych przez audytora 

wewnętrznego w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania z wykonania audytu 

wewnętrznego oraz dokonywania zmian w planie audytu, stosownie do przepisów art. 53 

ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz § 12 ust.1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 112, poz. 765).  

4. Sprawozdanie finansowe – bilans jednostki budżetowej, sporządzać zgodnie z wzorem 

określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 

2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, 

wykazując w odpowiednich rubrykach pełne dane w zakresie należności i zobowiązań 

krótkoterminowych oraz środków pieniężnych. 

5. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują przypadki nieregulowania bądź 

nieterminowego regulowania zobowiązań celem niedopuszczenia do zapłaty odsetek. 

Przestrzegać zasad terminowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

dokonać prawidłowego rozliczenia z wykonawcami zabezpieczeń oraz wdrożyć 
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rozwiązania, które wyeliminują nieterminowe przekazywanie do referatu finansowego 

informacji o kwocie i dacie zwrotu zabezpieczeń.  

6. Podjąć zdecydowanie i skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości 

dotyczących sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Egzekwować od kierowników 

jednostek wskazanych w § 4  pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 

2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781) obowiązek 

sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych. 

 Sprawozdania zbiorcze sporządzać zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia. 

 Opracować i wdrożyć procedury zapewniające sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie 

 sprawozdawczości budżetowej.   

 Skorygować ujęte w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP dane dotyczące skutków 

 obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych zwolnień w podatkach oraz kwoty 

 dochodów otrzymanych. Skorygowane sprawozdania przesłać do tut. Izby.  

7. Przestrzegać obowiązku poddawania czynnościom sprawdzającym przedkładane 

deklaracje podatkowe oraz egzekwowania od podatników braku wpływu deklaracji 

stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 

2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).  

8. Egzekwować opłatę targową od podmiotów prowadzących sprzedaż wokół urzędu, na 

imprezach i festynach zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy nr II/10/2002 z 

dnia 9 grudnia 2002 r. oraz przepisami cyt. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych.  

9. Udzielać bonifikat od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości ściśle na zasadach 

określonych w uchwale Rady Gminy w tej sprawie. 

10. Respektować zasady dbałości o interes publiczny oraz zachowanie szczególnej 

staranności wyrażonej w treści art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przy zawieraniu umów o najem 

i dzierżawę nieruchomości. W zawieranych umowach zamieszczać postanowienia w 

zakresie waloryzacji stawek czynszu. Zaprzestać wydzierżawiania i wynajmowania 

nieruchomości na okres powyżej 3 lat bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Gminy, 

stosować w tym zakresie zasady określone przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a cyt. ustawy 

o samorządzie gminnym.   
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11. Objąć obowiązkiem podatkowym wszystkie podmioty podlegające opodatkowaniu, w tym 

bezpodstawnie zwolnione z podatku od nieruchomości i od środków transportowych. 

 Dokonać wymiaru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości a także od środków 

 transportowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

 (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 696 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 

 podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 

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

 Sporządzić deklarację Urzędu Gminy na podatek od nieruchomości za 2006 r. 

12. Wszcząć postępowanie w celu naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

Opłatę pobierać zgodnie z przepisem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Wdrożyć 

procedury obiegu dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności, uzasadniających 

pobieranie przedmiotowej opłaty celem niedopuszczenia do upływu 5-cio letniego okresu 

w dochodzeniu należności od zbywcy nieruchomości.  

13. Wyeliminować nieprawidłowości polegające na niewystawianiu lub nieterminowym 

wystawianiu tytułów wykonawczych. Czynności windykacyjne podejmować w terminach 

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

w sprawie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). Podjąć skuteczne działania mające na celu 

zabezpieczenie należności Gminy.  

14. Podjąć skuteczne działania organizacyjne, w tym nadzorcze i kontrolne celem 

wyeliminowania nieprawidłowości polegających na dokonywaniu wydatków i zaciąganiu 

zobowiązań finansowych, które przekraczają granice kwot określonych w planie 

finansowym jednostki. 

 Przestrzegać zakresu upoważnień określonych w art. 138 ust. 3 w związku z art. 189 oraz 

 w art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.  

15. Podjąć działania w trybie obowiązujących przepisów prawa celem wyegzekwowania od 

radcy prawnego nadpłaconego wynagrodzenia. 

16. Zaprzestać finansowania wydatków, które wykraczają poza katalog zadań własnych 

gminy, określony w przepisach art. 7 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie 

gminnym. 
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17. Doprowadzić do przestrzegania zasad właściwego klasyfikowania wydatków 

budżetowych, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 

czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 

z późn. zm.). Zwiększyć wartość początkową budynku OSP o sumę wydatków 

poniesionych na jego modernizację, tj. o kwotę 304.724,27 zł. 

18. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały regulującej zasady udzielanie dotacji 

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania nie objęte 

przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D.U. z 2003r. nr 

96, poz. 873).  

19. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów publicznych. Przy udzielaniu dotacji przestrzegać procedur 

określonych przepisami cyt. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

20. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 19, poz.177 z późn.zm.). 

21. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zasad postępowania z 

depozytami stanowiącymi gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Objąć ewidencją wszystkie poręczenia i gwarancje bankowe lub gwarancje 

ubezpieczeniowe. Procedury postępowania z depozytami prowadzić w sposób określony 

w pkt 5 instrukcji kasowej stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy  nr 

0152/26/2005 z dnia 11 października 2005r. 

22. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do 

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

Wyniki kontroli upoważniają do stwierdzenia, iż gospodarka finansowa gminy prowadzona 

jest w sposób świadczący o powszechnym naruszeniu norm prawnych, co powinno obligować 

Wójta do wnikliwej analizy tego stanu i wyciągnięcia stosownych wniosków organizacyjnych 

w tym personalnych. W szczególności dotyczy to spraw związanych z realizacją dochodów, 

co potwierdzają nieprawidłowości wymienione w pkt  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.      
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

sporządzania sprawozdawczości budżetowej - sprawozdania sporządzać w oparciu o 

zapisy ewidencji księgowej, stosownie do przepisów § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 

115, poz. 781 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 Gminy 
 
 
 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


