
 
 

 
Opole, dnia 18 maja 2006 r. 

NKO-401-4/06 
 
 
 

Pan 

Waldemar Kampa  

Wójt Gminy Turawa 
 

 

    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 Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 7 

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 

55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 10 stycznia 2006 r. do 13 marca 

2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2005r. oraz 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2004. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, 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 oraz 

braku właściwego nadzoru. 

Kontrola wykazała powtórzenie się niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 10.03.2003r. nie powinno mieć miejsca. 

Ponownie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie sprzedaży nieruchomości, 

nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, windykacji należności oraz 

braku wymaganych sprawozdań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte, dotyczy to między innymi opracowania zasad gospodarki drukami ścisłego 

zarachowania, wypłacenia zaniżonej kwoty dodatku za wieloletnią pracę oraz 
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wyegzekwowania kwoty nienależnie pobranego dodatku i dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2005r., dokonania przypisu podatku od nieruchomości oraz skorygowania 

sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za 2005 r. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 21 marca 2006 r.  

I.    U s t a l e n i a   k o n t r o l i 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w 2005 r. kontroli w podległych jednostkach 

organizacyjnych gminy w zakresie przestrzegania przez kierowników tych jednostek 

wprowadzonych procedur kontroli, na podstawie co najmniej 5% wydatków tych 

jednostek, 

(protokół kontroli str. 8, 9). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych oraz przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− braku wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe oraz opisu systemu 

informatycznego (protokół kontroli str. 5), 

− niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 

10), 

− nieprowadzeniu ewidencji konta 290 – „odpisy aktualizujące należności” pomimo 

wystąpienia operacji  (protokół kontroli str. 17), 

− księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta  

234 – „pozostałe rozrachunki z pracownikami” (protokół kontroli str. 20),  

− sporządzaniu dowodów PK w sposób uniemożliwiający powiązanie z dowodami 

źródłowymi stanowiącymi podstawę ich sporządzenia oraz braku powiązania 

pomiędzy dowodami PK a ewidencją księgową (protokół kontroli str. 10, 79), 

− wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących „per 

saldo” strony Wn i Ma konta 221 (protokół kontroli str. 16), 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 

901 i 902 oraz nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 według 
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poszczególnych podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych (protokół kontroli str. 26, 70, 107), 

− nieujmowaniu w księgach rachunkowych wszystkich dochodów dotyczących danego 

roku obrotowego (protokół kontroli str. 105, 106). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości, Zastępca Skarbnika Gminy, 

Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

3. Doręczanie decyzji wymiarowych za pośrednictwem poczty – listem zwykłym dla 

podatników zamieszkałych poza terenem Gminy Turawa, bez potwierdzenia doręczenia. 

Potwierdzanie dat doręczenia nakazów płatniczych podatnikom sołectwa Rzędów w 

sposób nierzetelny przez osobę nieuprawnioną, 

 (protokół kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. podatków i opłat, inkasent sołectwa Rzędów oraz 

Wójt Gminy. 

4. Nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

wskutek przyjęcia do wyliczeń danych niezgodnych z rejestrem gruntów oraz 

informacjami składanymi przez podatników, co spowodowało: 

− w podatku rolnym zawyżenie o kwotę 92,10 zł a jednocześnie zaniżenie o kwotę 

25,60 zł, 

− w podatku leśnym zawyżenie o kwotę 6,80 zł a jednocześnie zaniżenie o kwotę 

1,60 zł, 

− w podatku od nieruchomości zawyżenie o kwotę 273,35 zł, 

 (protokół kontroli str. 32, 33, 37, 39 - 41). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. podatków, Z-ca Wójta oraz z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

5. Niewypełnianie przez Wójta postanowień uchwały Rady Gminy nr V/47/2003 z dnia 26 

lutego 2003 r. w sprawie opłaty miejscowej w wyniku ograniczenia egzekwowania 

poboru opłaty jedynie do 2 ośrodków wypoczynkowych i tylko do sezonu wakacyjnego, 

(protokół kontroli str. 45-48). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

6. Niepobieranie opłaty targowej w przypadku dokonywania sprzedaży na festynach i 

imprezach organizowanych w Gminie, 

(protokół kontroli str. 49, 50). 
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Odpowiedzialność ponoszą inkasenci opłaty targowej oraz Wójt Gminy. 

7. Zaniechanie wbrew zaleceniom Rady Gminy kontynuowania sprawy ustalenia w gminie 

opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

wydaniem decyzji dotyczących scalenia i podziału nieruchomości, 

(protokół kontroli str. 55, 56).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

8. Nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

polegające m.in. na: 

− nieprawidłowym ustaleniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, co spowodowało zaniżenie dochodów o kwotę 287,10 zł (protokół 

kontroli str. 66, 67), 

− braku wszystkich wymaganych danych we wnioskach oraz wszystkich wymaganych 

załączników do wniosku o wydanie zezwolenia (protokół kontroli str. 58 - 60), 

− wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pomimo braku pozytywnej 

opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (protokół kontroli 

str. 60 - 62), 

− niewydawaniu decyzji o wygaszeniu zezwoleń w przypadku braku oświadczeń o 

wysokości sprzedaży oraz braku wpłat w ustawowych terminach (protokół kontroli str. 

67 - 70). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. Kultury, Kultury fizycznej, Zdrowia, Handlu i 

Usług, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy oraz Wójt Gminy. 

9. Naruszeniu przepisów ustawy o opłacie skarbowej polegające m.in. na: 

− niepobieraniu opłaty od wniosków w sprawach udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia 

gruntów oraz od załączników do wniosków w sprawach udzielenia zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 36, 62, 63), 

− nienależnym pobraniu opłaty skarbowej od wniosków w sprawie umorzenia zaległości 

podatkowej (protokół kontroli str. 52), 

− nieprawidłowym kasowaniu znaków opłaty skarbowej tj. niewpisywaniu sumy na jaką 

znaki skasowano oraz niezamieszczaniu daty i podpisu osoby kasującej (protokół 

kontroli str. 35, 62), 

− niezamieszczaniu adnotacji ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia w sytuacji, 

gdy wnioski nie podlegały opłacie skarbowej (protokół kontroli str. 64). 
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Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. podatków i opłat, Inspektor ds. Kultury, Kultury 

Fizycznej, Zdrowia, Handlu i Usług.  

10. Nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym polegające na: 

− ustaleniu przez Wójta Gminy opłaty jednorazowej w związku z wydaną decyzją o 

warunkach zabudowy, przy zastosowaniu 20% stawki pomimo braku stosownej 

uchwały Rady Gminy w tej sprawie (protokół kontroli str. 71 - 72), 

− braku działań zmierzających do ustalenia i pobrania opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w związku 

ze sprzedażą działek położonych na terenie, dla którego Rada Gminy uchwaliła stawki 

procentowe służące do naliczenia wymienionej opłaty, co spowodowało zaniżenie 

dochodów gminy (protokół kontroli str. 73 - 74). 

Odpowiedzialność ponoszą: Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami, Kierownik 

Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wójt Gminy. 

11. Niepobranie od inkasentów podatków rolnego i leśnego, podatku od nieruchomości oraz 

inkasentów opłaty miejscowej odsetek z tytułu nieterminowych wpłat kwot w łącznej 

kwocie 53,45 zł, 

(protokół kontroli str. 28, 47, 48). 

 Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. obsługi kasowej a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

12. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewystawianiu tytułów wykonawczych. Prowadzenie ewidencji 

wysyłanych upomnień w sposób uniemożliwiający ustalenie terminu doręczenia 

upomnień. Niewystępowanie na drogę sądową w stosunku do najemców, zalegających z 

zapłatą czynszu, 

 (protokół kontroli str. 75-78, 80).  

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. podatków, Z-ca Skarbnika, Skarbnik Gminy 

oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości w tym zakresie powtórzyły się pomimo zapewnienia Wójta w 

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 10 marca 2003 r. nr S-0911/1/03, 

iż działania windykacyjne podejmowane są w terminach i na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu postępowania wierzycieli 

należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania 

środków egzekucyjnych, co świadczy o braku skuteczności działań Wójta w tym zakresie. 
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13. Naruszenie przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami polegające na: 

− niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania 

w dzierżawę oraz ogłoszeniach o przetargach i rokowaniach wymaganych danych, 

(protokół kontroli str. 81, 83, 84, 90, 92, 99, 101, 103, 104, 105), 

− sprzedaży nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym z przekroczeniem 

upoważnienia określonego przez Radę Gminy (protokół kontroli 100 - 101), 

− niezamieszczeniu w protokole z przeprowadzonego przetargu informacji o 

obciążeniach nieruchomości oraz o osobach dopuszczonych do udziału w przetargu 

(protokół kontroli str. 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 104, 106), 

− sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań po upływie 6-cio miesięcznego terminu 

zamknięcia drugiego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym (protokół 

kontroli str. 97-99, 102, 103), 

− bezprawnym ustaleniu w rokowaniach ceny sprzedaży nieruchomości poniżej 40% jej 

wartości (protokół kontroli str. 98-99), 

− braku planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (protokół kontroli str. 

165). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. obrotu nieruchomościami, Kierownik 

Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Z-ca Wójta oraz Wójt. 

Nieprawidłowości w tym zakresie powtórzyły się pomimo zapewnienia Wójta w 

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 10 marca 2003 r. nr S-0911/03 

o opracowaniu i wdrożeniu regulaminu przetargów. Ponowne wystąpienie tych samych 

nieprawidłowości świadczy o niestosowaniu przez pracowników wymienionych 

regulaminów oraz o nieprawidłowym funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej. 

14. Niezmniejszenie kwoty miesięcznego ryczałtu pieniężnego pracownikom za używanie 

prywatnego samochodu do celów służbowych w związku z nieobecnością z powodu 

urlopów, co skutkowało zawyżeniem ryczałtów o kwotę 48,60 zł, 

      (protokół kontroli str. 113-114). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy składający miesięczne oświadczenia o 

korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz Zastępca Wójta. 

15. Prowadzenie gospodarki finansowej sołectwa z pominięciem budżetu gminy, co 

spowodowało, że na rachunek budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 

5.668,40 zł.  Nieprzeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej sołectw, 

     (protokół kontroli str. 115-119). 
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Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy.  

16. Zaniżenie dotacji w kwocie 1.837,46 zł należnej Społecznej Szkole Podstawowej w 

Węgrach, która została przeznaczona przez Urząd Gminy na dokształcanie nauczycieli, 

(protokół kontroli str. 119-122). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

17. Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych polegające m. in. na: 

− niesporządzeniu kosztorysu inwestorskiego (protokół kontroli str. 123, 132), 

− niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu wymaganych danych (protokół kontroli 

str. 123, 143, 147, 150, 152, 154, 161), 

− dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie spełnili wymagań 

określonych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (protokół 

kontroli str. 123-124, 128-129), 

− niepowiadomieniu wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty 

(protokół kontroli str. 124, 125), 

− braku wymaganych danych w protokole z przeprowadzonego przetargu dotyczących 

streszczenia oceny i porównania złożonych ofert oraz informacji, czy wpłynęły 

protesty i odwołania (protokół kontroli str. 129, 131, 133, 138), 

− ustaleniu wartości zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

sporządzonego wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia (protokół kontroli str. 147-149), 

− ustaleniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 158, 159), 

− zawarciu umowy bez zachowania wymaganego terminu 7 dni (protokół kontroli str. 

131, 136), 

− nieuzasadnionym odrzuceniu najkorzystniejszej oferty (protokół kontroli str. 133-

136), 

− zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomimo, iż wykonawca nie 

wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(protokół kontroli str. 153, 154), 

− niezłożeniu oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających 

wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówień publicznych przez osoby 
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wykonujące czynności w postępowaniu ze strony zamawiającego (protokół kontroli 

str. 130, 132, 136-137, 138-139, 164). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. zamówień publicznych, drogownictwa i 

budownictwa, Podinspektor ds. zamówień publicznych, Kierownik Referatu 

Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wójt Gminy.   

Nieprawidłowości w tym zakresie powtórzyły się pomimo stwierdzenia Wójta w 

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 10 marca 2003 r. nr S-0911/03, 

iż wzmocniono nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych. Jak 

z powyższego wynika działania te nie przyniosły efektów, co więcej sytuacja w zakresie 

przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych uległa pogorszeniu, w 

stosunku do stwierdzonej w poprzedniej kontroli. 

Wymienione nieprawidłowości wypełniają znamiona czynów, o których mowa w art. 17 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114). 

18. Regulowanie zobowiązań niezgodnie z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie 

remontów gruntowych dróg gminnych w 2004, co spowodowało zawyżenie 

wynagrodzenia wypłaconego firmie BUD-MAL o kwotę 32.451,25 zł, 

(protokół kontroli str. 125-127). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. zamówień publicznych, drogownictwa i 

budownictwa, Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Wójt Gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 

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

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz 

przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieprowadzeniu ewidencji syntetycznej w zakresie kont, dla których prowadzona jest 

komputerowa ewidencja analityczna (protokół kontroli str. 174, 175), 

− braku uzgodnień ewidencji syntetycznej z analityczną w zakresie konta 101 – „Kasa” 

(protokół kontroli str. 180, 181), 
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− nieujmowaniu na kontach zespołu „2” zaliczek na wydatki udzielanych pracownikom 

GOPS bądź nieprawidłowe księgowanie rozliczenia zaliczki (protokół kontroli str. 184, 

185), 

− nieprzeksięgowaniu pod datą 31.12.2005r. salda konta 223 – „Rozliczenie wydatków 

budżetowych”  na konto 800 – „Fundusz jednostki” (protokół kontroli str. 183). 

Odpowiedzialność ponoszą: Główna Księgowa GOPS, w.z. Główna Księgowa GOPS, 

Kierownik GOPS. 

2. Niesporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań budżetowych, 

(protokół kontroli str. 178, 179). 

Odpowiedzialność ponoszą: w.z. Główna Księgowa GOPS oraz Kierownik GOPS. 

Nieprawidłowości w tym zakresie powtórzyły się pomimo zapewnienia Wójta w 

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 10 marca 2003 r. nr S-0911/03, 

że sprawozdawczość prowadzona jest wg przepisów w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej, co świadczy o braku właściwego nadzoru i kontroli nad wymienioną 

jednostką organizacyjną. 

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, ponosi 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. Przeprowadzić w roku bieżącym a następnie w każdym roku kontrolę obejmującą co 

najmniej 5% wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie 

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

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

2104). 

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1994 r. o 
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rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) 

oraz zakładowego planu kont. Zaprowadzić brakującą ewidencję analityczną.  

3. Przestrzegać obowiązku doręczania decyzji wymiarowych za potwierdzeniem ich odbioru 

przez podatników własnoręcznym podpisem i wskazaniem daty doręczenia, stosownie do 

przepisów art. 152 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

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

4. Skorygować błędnie ustalony wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 

2005 r. Wymiaru podatku dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 

1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 

października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682) oraz ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9, 

poz. 84 z późn. zm.).  

5. Podjąć skuteczne działania celem realizacji postanowień uchwały Rady Gminy w zakresie 

poboru opłaty miejscowej. Opłatę miejscową pobierać zgodnie z postanowieniami 

uchwały Rady Gminy oraz przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.).  

6. Zaprzestać praktyki nieegzekwowania opłaty targowej od podmiotów prowadzących 

sprzedaż na imprezach i festynach. Opłatę targową pobierać zgodnie z postanowieniami 

uchwały Rady Gminy nr II/8/2002 z dnia 6 grudnia 2002r. oraz przepisami ustawy z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 9, 

poz. 84 z późn. zm.).  

7. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty 

adiacenckiej, stosownie do przepisów art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

8. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

wydawania i wygaszania decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy 

wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, bezwzględnie przestrzegać 

przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1231 z późn. 
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zm). Skorygować błędnie naliczone opłaty za korzystanie z zezwoleń i wyegzekwować 

różnicę pomiędzy opłatą wpłaconą a wynikającą z prawidłowego ustalenia.  

9. Wyeliminować nieprawidłowości związane z opłatą skarbową. Opłatę skarbową pobierać 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, 

poz. 960 z późn. zm.). Jeżeli czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej lub jest 

od niej zwolniona, zamieszczać adnotację wraz ze wskazaniem podstawy prawnej ponadto 

znaki opłaty skarbowej kasować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej 

oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. nr 110, poz. 1176 z późn. zm.).  

10. Wdrożyć skuteczne procedury obiegu dokumentów związanych z ustaleniem 

okoliczności, uzasadniających pobieranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego celem niedopuszczenia do 

zaniechania dochodzenia należności od zbywcy nieruchomości. Opłatę z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości 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.).  

11. Naliczyć i wyegzekwować odsetki z tytułu nieterminowego rozliczania się inkasentów z 

pobranej gotówki. 

12. Wyeliminować nieprawidłowości polegające na niewystawianiu tytułów wykonawczych. 

Czynności windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w 

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

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 

1541 z pózn. zm.). Ewidencję wysyłanych upomnień prowadzić stosownie do przepisów 

cyt. pow. rozporządzenia. Rozważyć możliwość skierowania zaległości czynszowych na 

drogę postępowania sądowego, na podstawie przepisów części drugiej „Postępowanie 

egzekucyjne” ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 

nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 

13. Wdrożyć rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości związane z 

gospodarowaniem mieniem komunalnym, celem wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. Przy sprzedaży oraz wydzierżawianiu nieruchomości przestrzegać 

procedur wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
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przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 

2108). 

14. Rozliczyć nieprawidłowo ustalone i wypłacone kwoty ryczałtu pieniężnego pracowników 

za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Koszty podróży rozliczać 

stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w 

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

15. Gospodarkę finansową sołectw prowadzić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) oraz postanowieniami statutu Gminy. Przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej 

sołectw stosownie do postanowień statutu Gminy. 

16. Dotacje przekazywane niepublicznym szkołom oświatowym prowadzonym przez 

stowarzyszenia udzielać zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 

przepisami uchwały Rady Gminy nr IX/78/2003 z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa dla szkół 

niepublicznych. Rozliczyć kwotę dotacji za 2004r., którą przekazano w zaniżonej 

wysokości. 

17. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania 

nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Dokonać oceny 

sytuacji na tym odcinku, w tym kwalifikacji pracowników realizujących zamówienia 

publiczne i wyciągnąć stosowne wnioski. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 

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

18. Rozliczyć bezpodstawnie wypłacone wynagrodzenie firmie BUD-MAL za remonty 

gruntowych dróg gminnych wykonanych w 2004r. Wdrożyć stosowne procedury kontroli 

celem niedopuszczenia do powtórzenia się stwierdzonych nieprawidłowości.   

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

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości.  
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Wyniki kontroli upoważniają do stwierdzenia, iż gospodarka finansowa gminy prowadzona 

jest w sposób świadczący o powszechnym naruszeniu norm prawnych przewidzianych do jej 

regulacji, co obligować powinno Wójta do wnikliwej analizy tego stanu i wyciągnięcia 

stosownych wniosków organizacyjnych, w tym personalnych. W szczególności dotyczy to 

spraw w zakresie realizacji dochodów, co potwierdzają nieprawidłowości wymienione w pkt 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15 wystąpienia. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752 z późn. zm.). 

Zaprowadzić brakującą ewidencję syntetyczną. 

2. Wzmóc nadzór nad sprawozdawczością budżetową. Sprawozdania budżetowe sporządzać 

stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 170, poz.1426). 

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 
 



 14 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 
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