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Pan 

Winfred Mleczko 

Wójt Gminy Pawłowiczki 
 

 

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 9 czerwca 2006 r. do 28 

lipca 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 inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi: 

− korekty sprawozdań Rb- 27 S i Rb- PDP za 2005 rok w zakresie udzielonych ulg, umorzeń 

i odroczeń, 

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

osób fizycznych oraz prawidłowej kwoty i okresu obowiązywania ulgi w podatku rolnym z 

tytułu nabycia gruntów rolnych, 

− wpłaty należnej opłaty administracyjnej z tytułu wydania wypisów i wyrysów z studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 2 sierpnia 2006 r. 

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax — 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 — 052 OPOLE       
ul. Oleska 19a 



2 

 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Niewystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenia właściwego 

organu podatkowego do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub 

innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego Wójta Gminy, Zastępcy 

Wójta Gminy oraz małżonka Skarbnika Gminy, 

(protokół kontroli str. 41). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

2. Niezachowaniu należytej staranności przy zarządzaniu mieniem polegające na 

nieustaleniu w umowach dzierżawy nieruchomości gruntowych wielkości pobieranego 

czynszu dzierżawnego, 

(protokół kontroli str. 63-65). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami oraz Wójt Gminy. 

3. Niezawarcie w informacji o stanie mienia komunalnego danych o dochodach uzyskanych 

ze sprzedaży mienia oraz z tytułu umów najmu i dzierżawy, 

(protokół kontroli str. 103). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

4. Nieopracowaniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, 

(protokół kontroli str.103). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach 

1. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na 

bezpodstawnym wykluczeniu oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

(protokół kontroli str. 122 - 123). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GZEAS. 

Powyższe może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

określone przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 

114 z późn. zm.). 
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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: 

1. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie właściwego 

organu podatkowego do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub 

innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego Wójta Gminy, zastępcy 

Wójta Gminy i małżonka Skarbnika Gminy, 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). 

2. Zarząd mieniem komunalnym sprawować z zachowania należytej staranności zgodnie z 

dyspozycją wynikającą z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm). W umowach dzierżawy 

gruntów rolnych określić kwotę należnego czynszu. 

3. Wyeliminować nieprawidłowości związane ze sporządzaniem informacji o stanie mienia 

komunalnego. Uwzględniać w informacji wszystkie wymagane elementy określone w art. 

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

z późn. zm.).   

4. Opracować plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z 

postanowieniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

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

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach 

1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością, 

ściśle przestrzegać przepisów art. 24 i 25 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 
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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 

/--/ 


