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Pan 

Kazimierz Jurkowski 

Burmistrz Głubczyc 

 

 
 

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 1 marca 2006 r. do 26 maja 

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

2005 r. oraz wybranych zagadnień od roku 2000. 

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.  

Kontrola wykazała powtórzenie się niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie nieterminowego 

przeprowadzenia inwentaryzacji należności, niesporządzenia zestawienia obrotów dzienników 

częściowych, księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania 

kont, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 4 kwietnia 2003 

roku i 16 maja 2003 roku nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi: 
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− korekty sprawozdań Rb- 27 S i Rb- PDP za I półrocze 2005 roku i 2005 rok w zakresie 

udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń, 

− ustalenia prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych,  

− wyegzekwowania od jednostek organizacyjnych gminy działających w formie jednostek 

budżetowych zwolnionych uchwałą Rady Miejskiej od podatku od nieruchomości 

deklaracji podatkowych. 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 14 czerwca 2006 r. 

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

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: 

− niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 

9 -10). 

− niewłaściwym opracowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 10), 

− nieujmowanie wpłat i wypłat gotówki w dniu, w którym operacje gospodarcze zostały 

dokonane (protokół kontroli str. 14), 

− księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 

(protokół kontroli str. 14, 15, 25, 26, 27),  

− dokumentowaniu obrotu kasowego w sposób uniemożliwiający stwierdzenie 

poprawności zapisów na koncie 101 – kasa i identyfikację dowodów źródłowych 

(protokół kontroli str. 16), 

− nieuzgadnianiu sald ewidencji analitycznej z saldami ewidencji syntetycznej w 

zakresie konta 201 (protokół kontroli str. 24), 

− nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności (protokół kontroli str. 31 -

32); 
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− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 

901 i 902 (protokół kontroli str. 38, 132), 

− nieprawidłowym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na koncie 080-

„inwestycje” powodującym zaniżenie bądź zawyżenie kosztów inwestycyjnych 

(protokół kontroli str. 176, 179, 180, 187, 195-196, 199). 

Odpowiedzialność ponosi inspektorzy Referatu Planowania i Księgowości, Kierownik 

Referatu i Skarbnik Gminy, a z nadzoru Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości polegające na niesporządzeniu zestawień dzienników częściowych, 

księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z uregulowaniami zakładowego planu 

kont oraz nieterminowym przeprowadzaniu inwentaryzacji należności powtórzyły się, 

pomimo stwierdzenia Burmistrza w informacji o realizacji wniosków pokontrolnych w 

pismach nr WFB-0911/1/03 z dnia 4.04.2003 r. i WFB-0911/2/2003 z 16.05.2003 r., iż 

usunięto nieprawidłowości w powyższym zakresie. Kontrola wykazała, iż podjęte 

przez Burmistrza działania okazały się nieskuteczne. 

2. Nieprzekazania na rachunek budżetu gminy do dnia 31.12.2005r. niewykorzystanych w 

2005 roku środków finansowych zgromadzonych na rachunku wydatków Urzędu 

Miejskiego, 

(protokół kontroli str. 19 -20).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Planowania i Księgowości oraz Skarbnik 

Gminy. 

3. Niewystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenia właściwego 

organu podatkowego do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub 

innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego burmistrza, zastępcy 

burmistrza i skarbnika oraz ich małżonków, rodzeństwa, wstępnych zstępnych i 

powinowatych pierwszego stopnia, 

(protokół kontroli str. 47 -49). 

4. Rażące naruszenie zasad gospodarowania mieniem gminy polegające na: 

− braku należytej staranności osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem 

komunalnym przy weryfikowaniu poprawności dokumentów związanych z wyceną 

nieruchomości (protokół kontroli str. 72-79), 

− zbyciu poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład kompleksu byłych 

koszar Straży Granicznej przy ul. Żeromskiego w Głubczycach stanowiących  działki 

o nr: 271/3, 271/4, 272/88, 272/84, 272/85, 27289, 272/82, 272/79, 272/87, 272/80, 
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272/83, 272/86, 272/81, 272/90 i 272/3, 272/91, 272/78 i 271/6, w drodze kolejnych 

rokowań, bez ogłoszenia i przeprowadzenia odrębnych przetargów na sprzedaż 

pojedynczych nieruchomości (protokół kontroli str. 87-108), 

− nieogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o 

wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

oraz ogłoszeń o organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości (protokół 

kontroli str. 82-83, 86, 89, 125-129). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz, były Zastępca Burmistrza ds. Wsi oraz były 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.  

5. Udzieleniu dotacji w łącznej kwocie 20.000,00zł na wykonanie remontów obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków bez stosownej uchwały Rady Miejskiej z naruszeniem 

przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, 

(protokół kontroli str. 146). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

6. Naruszenie przepisów w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych polegające, na: 

− nieprzestrzeganiu terminu zwrotu wadium wniesionego w formie gotówki (protokół 

kontroli str. 151, 170); 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego oraz 

Burmistrz; 

− udzieleniu zamówienia publicznego, którego wartość przekroczyła równowartość 

kwoty 6.000,00 Euro z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (protokół kontroli str. 206-209); 

Powyższa nieprawidłowość wyczerpuje przesłanki naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. 

7. Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 293/3 

zabudowaną budynkiem Miejskiego Domu Kultury bez stosownej uchwały Rady 

Miejskiej, 

(protokół kontroli str. 211-214). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy. 

8. Nieegzekwowanie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Głubczycach przy 

nieodpłatnym przenoszeniu  w trybie art.204 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
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prawa własności budynków i budowli wybudowanych lub nabytych za środki własne, 

oświadczeń o treści i formie określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 

lutego 1998r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób 

prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu, 

(protokół kontroli str.221-222). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Burmistrza i Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, 

Promocji i Rolnictwa. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Głubczycach 

1. Niezawarcie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości: 

− określenia roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych, 

− metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie w 

jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru, 

(protokół kontroli str. 245-246). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Z.B.K. 

 

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. Podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji. 

Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z 

dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 894 z 

późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. 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) oraz zakładowego planu kont. 

Dokonać korekty nieprawidłowo ustalonych wartości zadań inwestycyjnych. 
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2. Przestrzegać obowiązku odprowadzania na rachunek budżetu gminy środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku wydatków Urzędu Miejskiego w myśl art. 191 ustawy z dnia 

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

3. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenia właściwego 

organu podatkowego do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub 

innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego burmistrza, zastępcy 

burmistrza i skarbnika oraz ich małżonków, rodzeństwa, wstępnych zstępnych i 

powinowatych pierwszego stopnia, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 132 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 

60).  

4. Wdrożyć rozwiązanie, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości związane z 

gospodarowaniem mieniem komunalnym, celem wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. Dokonać oceny sytuacji na tym odcinku oraz wyciągnąć stosowne 

wnioski organizacyjne. Przy sprzedaży oraz wydzierżawianiu nieruchomości przestrzegać 

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

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

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 

2108).  

5. Roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru finansować w formie dotacji 

udzielonej na zasadach określonych przez Radę Miejską w stosownej uchwale, zgodnie z 

dyspozycją wynikającą z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

6. 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 

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

z późn. zm).  

7. Obciążeń nieruchomości stanowiących mienie komunalne dokonywać z zachowaniem 

właściwości poszczególnych organów gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.) oraz w uchwale Nr XXVI/339/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 
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czerwca 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność gminy Głubczyce. 

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

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Głubczycach  

1. Dostosować dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości do wymogów 

określonych W art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz.U. z 2002r.  nr 76, poz. 694).  

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 

/--/ 

 


