
 
 

 
Opole, dnia 24 czerwca 2006 r. 

NKO-401-3/06 
 
       Pan 

       Władysław KUIK 

       Wójt Gminy Pokój 
 

 

  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 07 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 10 stycznia 2006 r. do 28 

marca 2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

za 2005 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2003 i 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów 

prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 27 kwietnia 2006 r.  

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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

organizacyjnych gminy w zakresie przestrzegania procedur kontroli na podstawie co 

najmniej 5% wydatków tych jednostek, 

(protokół kontroli str. 5-6). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

2. Nieprowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 901 – „Dochody budżetu” według 

podziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów własnych oraz ewidencjonowanie 
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dochodów w Urzędzie niezgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont 

funkcjonującego w jednostce 

(protokół kontroli str. 18-19); 

Odpowiedzialność ponosi Wójt oraz Skarbnik Gminy. 

3. Niesporządzenie sprawozdań jednostkowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, 

(protokół kontroli str. 19-20).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

4. Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie zwolnień i ulg w spłacie zobowiązań 

z naruszeniem przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na: 

− braku uzasadnienia prawnego decyzji oraz ich wydawanie bez przeprowadzenia 

wnikliwego postępowania wyjaśniającego (protokół kontroli str. 23, 40,42,45);   

Odpowiedzialność ponosi były pracownik – inspektor w Referacie Finansów oraz 

Wójt; 

− wydawaniu decyzji pod warunkiem spłaty części zobowiązań (protokół kontroli 

str. 41-44 ,46-47); 

− wydawaniu decyzji z rażącym naruszeniem terminu do ich wydania (protokół kontroli 

str. 23-24, 42,45); 

Odpowiedzialność ponosi były pracownik – inspektor w Referacie Finansów oraz 

Wójt. 

5. Nieterminowe doręczanie decyzji wymiarowych oraz zaniechanie postępowania w celu 

skutecznego doręczenia, 

(protokół kontroli str. 24-25); 

 Odpowiedzialność ponosi były pracownik – inspektor w Referacie Finansów, sołtysi oraz 

Wójt. 

6. Niepobieranie opłaty administracyjnej bądź pobieranie jej niezgodnie z postanowieniami  

uchwały Rady Gminy nr II/12/02 z dnia 29 listopada 2002 r.,  

(protokół kontroli str. 32-34).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. przygotowania inwestycji i gruntów oraz 

Skarbnik.  

7. Nieprzedłożenie Radzie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty 

targowej w sołectwach Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Siedlce, Pokój, 
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(protokół kontroli str. 37).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

8. Niepobieranie bądź pobieranie opłaty skarbowej w nieprawidłowej wysokości. 

Niezamieszczanie adnotacji ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia z opłaty 

skarbowej, 

 (protokół kontroli str. 24, 32-33, 36, 57).   

Odpowiedzialność ponoszą: inspektor w Referacie Finansów, inspektor ds. inwestycji i 

gruntów oraz Skarbnik  

9. Nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

polegające m.in. na: 

− wydawaniu zezwoleń pomimo braku niektórych wymaganych we wniosku informacji 

oraz załączników do wniosku (protokół kontroli str. 50, 52-53, 55-57), 

− naliczaniu opłaty za wydane zezwolenia bez uwzględnienia rocznej wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim czym zaniżono dochody z tego 

tytułu łącznie o kwotę 800,73 zł (protokół kontroli str. 51-56), 

− niewydaniu decyzji wygaszających w przypadku niewniesienia pełnej kwoty za 

korzystanie z wydanych zezwoleń (protokół kontroli str. 51, 53-55), 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy mający w swoim zakresie prowadzenie 

wymienionych spraw z tytułu niewłaściwego nadzoru Skarbnik oraz Wójt.  

10. Nienaliczanie bądź nieprawidłowe naliczanie opłaty prolongacyjnej z z tytułu odroczenia 

terminu płatności podatku oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowej, 

 (protokół kontroli str. 43, 61-63). 

 Odpowiedzialność ponosi były inspektor, Skarbnik oraz Wójt. 

11. Nieprawidłowe prowadzenie czynności windykacyjnych w stosunku do osób 

posiadających zaległości podatkowe polegające na niewystawianiu upomnień i tytułów 

wykonawczych. Niezabezpieczenie należności wpisem na hipotekę,  

(protokół kontroli str. 64-65).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor księgowości podatkowej, a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Skarbnik były Wójt oraz Wójt.  

12. Przyznanie pracownikowi dodatku specjalnego na czas nieokreślony, co było przyczyną 

jego nadpłaty za okres od 01 maja 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w kwocie 7.225,60 zł, 

(protokół kontroli str. 75-76). 
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Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

13. Nieprawidłowe rozliczanie kosztów podróży służbowej pracowników polegające na 

nienaliczeniu i niewypłaceniu należności z tytułu przysługującej diety oraz rozliczanie 

kosztów przejazdów samochodów niebędących własnością pracodawcy przy braku 

umowy na używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, 

(protokół kontroli str. 80-82). 

Odpowiedzialność ponosi z-ca Skarbnika, Skarbnik i Wójt Gminy. 

14. Zaniżenie w 2005 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 

3.816,89 zł, 

(protokół kontroli str. 82-84). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

15. Nieprawidłowe rozliczenie przyznanej dotacji dla Gminnego Zrzeszenia LZS na 2003 r., 

tj. w sposób niezgodny z zawartą umową poprzez uznanie w ramach tej dotacji wydatków 

poniesionych przez Gminne Zrzeszenie LZS w roku 2002 na łączną kwotę 5.925,06 zł. 

(protokół kontroli str. 87). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.  

16. Zastosowanie nieprawidłowych stawek umorzeniowych do niektórych środków trwałych, 

(protokół kontroli str. 114-115). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor działu księgowości a z nadzoru Skarbik Gminy. 

17. W zakresie zamówień publicznych: 

− brak podpisów członków Komisji Przetargowej na protokołach z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 102, 105), 

− dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert 

niespełniających warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (protokół kontroli str. 105-106). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Przewodniczący Komisji 

Przetargowej oraz Wójt Gminy; 

− niezawarcie na piśmie umowy o wykonanie dodatkowego zakresu prac (protokół 

kontroli str. 107, 109-110). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt i Zastępca Wójta Gminy. 
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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 Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

1. Wdrożyć skuteczne rozwiązania zapewniające przeprowadzenie w każdym roku kontroli 

przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych gminy stosownie do postanowień art. 46 oraz 187 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104).  

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej. 

Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z zakładowym planem kont i rozporządzeniem 

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) i zakładowym planem kont. 

3. Przestrzegać obowiązku sporządzania sprawozdań jednostkowych zgodnie z § 4 pkt 2 a, b 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości 

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

4. Wdrożyć rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości związane z 

postępowaniem podatkowym w zakresie zwolnień i ulg w spłacie zobowiązań.  Decyzje 

w sprawach zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku bądź zaległości 

podatkowych wydawać, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

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

5. Zapewnić terminowe i skuteczne doręczanie podatnikom decyzji wymiarowych 

stosownie do przepisów art. 152 § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa z wykorzystaniem 

prawnych instrumentów dotyczących doręczania.  

6. Wyeliminować nieprawidłowości związane z niepobieraniem bądź nieprawidłowym 

pobieraniem opłaty administracyjnej. Opłatę administracyjną pobierać zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy nr II/12/02 z dnia 29 listopada 2002 r. w tej sprawie. 
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7. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty 

targowej w sołectwach Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Siedlce, Pokój, stosownie do 

przepisów art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.). 

8. Wyeliminować skutecznie nieprawidłowości związane poborem opłaty skarbowej.  

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 albo jest od niej zwolniona, zamieszczać adnotację wraz ze wskazaniem 

podstawy prawnej, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 

grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz 

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

9. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać w oparciu o wnioski 

zawierające wszystkie wymagane przepisami prawa informacje stosownie do przepisów 

Art. 111 ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 147, poz. 1231). 

Skorygować błędnie naliczone opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych stosownie do przepisów cyt. ustawy.  

Wyegzekwować różnicę pomiędzy opłatą wpłaconą a wynikającą z prawidłowego 

wyliczenia. W przypadku podmiotów, które nie dokonały wpłaty za wydane zezwolenia 

w pełnej wysokości wydać decyzje wygaszające zgodnie z Art. 162 § 1 KPA. 

10. Wyeliminować nieprawidłowości związane z nienaliczaniem bądź nieprawidłowym 

naliczaniem opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku oraz 

rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Opłatę prolongacyjną naliczać zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 

naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, 

które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373).  

11. Podjąć skuteczne działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

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.). Skutecznie 

zabezpieczać należności gminne w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.  
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12. Podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania i rozliczenia nadpłaconego w 2005 r. 

dodatku specjalnego w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych pracownika w 

kwocie 7.225,60 zł. Dokonywać wypłaty tego dodatku zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania 

i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach 

gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 33, poz. 264). 

13. Dokonać rozliczenia nieprawidłowo ustalonych kosztów z tytułu podróży służbowych 

pracowników w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. 

nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). W przypadku zlecania wyjazdów służbowych 

samochodem prywatnym zawierać wymagane cywilno-prawne umowy na używanie 

samochodu prywatnego dla celów służbowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 

zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271). 

14. Skorygować odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2005 r. i przekazać na 

rachunek funduszu kwotę 3.816,89 zł. Przy naliczaniu odpisu na zakładowy fundusz 

socjalny przeciętną liczbę zatrudnionych ustalać zgodnie z przepisami §1 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. 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.). 

15. Dokonać rozliczenia kwoty 5.925,06 zł z tytułu sfinansowania wydatków Gminnego 

Zrzeszenia LZS dotyczących zadań nie objętych umową w sprawie udzielenia dotacji za 

2003 r.  Udzielone dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozliczać 

zgodnie z zawartymi umowami. 

16. Skorygować stawki umorzeniowe środków trwałych stosownie do przepisów ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54, poz. 654 z 

późn. zm.). 

17. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstania nieprawidłowości 

związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością zgodnie z przepisami ustawy 

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

/--/ 


