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      Pan  

      Marian Smutkiewicz 

      Burmistrz Nysy 

 

 

 

    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 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  4 stycznia 2006 r. do 24 marca 

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

2005 r.   

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 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 i brakiem właściwego 

nadzoru. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości zostały w trakcie kontroli 

usunięte. Dotyczy to m.in.: 

− doprowadzenia do zgodności zapisów na koncie syntetycznym 101 – „Kasa” z zapisami 

ujętymi w raportach kasowych wydatków, 

− sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2006 r. 
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− dostosowania od dnia 01.01.2006 r. sposobu naliczania wynagrodzeń dla wszystkich 

pracowników Domu Dziennego Pobytu w Nysie do uregulowań uchwały Rady Miejskiej 

w Nysie z dnia 31.01.2001 r. oraz obowiązujących przepisów określających zasady 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także wystawienia nowych 

angaży pracownikom uwzględniających metodę punktową wynagrodzenia, 

− skorygowania i wypłacenia w prawidłowej wysokości dodatku stażowego pracownikowi 

Domu Dziennego Pobytu w Nysie.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu  6 kwietnia 2006 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości: 

Urząd Miejski 

1. Niepodjęcie działań zmierzających do pobrania ustawowych opłat z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w okresie 2002 – 2005, 

(protokół kontroli str. 48 – 63). 

Odpowiedzialność ponosi Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz 

były i obecny Burmistrz Nysy. 

2. Zawarcie aneksów do pięciu umów dzierżaw nieruchomości gminnych powodujących 

przedłużenie dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata bez uzyskania wymaganej zgody Rady 

Miejskiej, 

(protokół kontroli str. 70 – 72). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz Nysy i jego Z-ca oraz obecny Z-ca Burmistrza 

Nysy. 

3. Poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu niezgodnie z prawdą o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych dotyczących odpowiednio kontroli doraźnej 

zrealizowanej w 2000 r. i kompleksowej zrealizowanej w 2002 r. w następującym 

zakresie: 

− zweryfikowania zapisów umowy zawartej ze spółką „Lokator” w zakresie ponoszenia 

kosztów administrowania zasobami lokalowymi (protokół kontroli str. 76 – 78). 

  Odpowiedzialność ponosi były Z-ca Burmistrza; 
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− ustalenia i wyegzekwowania od właściciela zbytej nieruchomości opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (protokół kontroli str. 48 – 54). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz Nysy. 

Powyższe wyczerpuje znamiona czynu wymienionego w art. 27 cyt. ustawy z dnia 

7 października 1992 r.  o rio. 

4. Nieterminowe ujmowanie w ewidencji księgowej zmian w stanie środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, 

(protokół kontroli str. 122, 124). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Wydziale Finansowym oraz inspektor w Wydziale 

Inwestycji i Drogownictwa. 

Dom Dziennego Pobytu w Nysie 

1. Nieokreślenie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości: 

− roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 

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

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 

zapisów, 

− systemu informatycznego przetwarzania danych, 

− wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 

nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji 

w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, 

− określenia powiązania ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 201 – 

„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” z kontem syntetycznym, 

(protokół kontroli str. 133-134). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Nysie. 

2. Nieustalenie w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 134-135). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Nysie. 

3. Nieprawidłowe korygowanie błędnych zapisów w źródłowych dowodach księgowych, 

(protokół kontroli str. 140-141). 

Odpowiedzialność ponosi były Główny Księgowy Domu Dziennego Pobytu w Nysie.    
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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: 

Urząd Gminy 

1. Dokonać analizy wszystkich występujących w okresie ostatnich pięciu lat przypadków 

zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie ustalić w drodze 

decyzji należne opłaty, zgodnie z przepisem  art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

Wdrożyć w życie procedury gwarantujące wydawanie decyzji w sprawie przedmiotowych 

opłat bezzwłocznie po otrzymania od notariusza wypisu z aktu notarialnego.  

2. Zaprzestać przedłużania umów dzierżawy mienia komunalnego na okres powyżej trzech 

lat bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Miejskiej. W przypadku wydzierżawiania 

nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż trzy lata, każdorazowo stosować zasady 

określone przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r.  nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 

4 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

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

3. Wzmocnić działania nadzorcze i kontrolne celem wyeliminowania nieprawidłowości w 

zakresie nieterminowego ujmowania w ewidencji księgowej zmian w stanie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przestrzegać w tym zakresie przepisu 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 

2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

Dom Dziennego Pobytu w Nysie 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, w tym zakładowy 

plan kont stosownie do przepisu 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.) oraz 
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przepisów 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 (Dz.U. nr 153, poz. 1752 z późn. zm.).  Błędne zapisy w dowodach 

źródłowych korygować zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości.  

2. Opracować w formie pisemnej, wdrożyć w życie i stosować procedury kontroli 

finansowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 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 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 o daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska  
 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/---/ 


