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Pan 

Ryszard Zembaczyński   

Prezydent Miasta Opola 

 

 

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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 

577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 1 września 2006 r. do 21 września 2006 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną wybranych zagadnień z zakresu gospodarki 

nieruchomościami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 sierpnia 2006 r. 

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z nieruchomością położoną przy Placu Św. 

Sebastiana 3 w Opolu, tj. w szczególności postępowania Urzędu Miasta z przedmiotową 

nieruchomością, sprawy sądowe, których przedmiotem jest ww. nieruchomość, utracone 

dochody z tytułu niepobierania czynszów z najmu oraz podatku od nieruchomości.  

Kontrola wykazała nieprawidłowości polegające na niezachowaniu należytej 

staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym w odniesieniu do przedmiotowej 

nieruchomości, co narusza przepis art. 50 ustawy o samorządzie gminnym i co naraziło 

Gminę na ryzyko utraty nieruchomości. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 10 października 

2006 r. W dniu 13 października 2006 r. odmówił Pan podpisania protokołu i złożył Pan 

pisemne wyjaśnienia, co do przyczyn odmowy. Protokół podpisany przez inspektorów 

kontroli wraz ze stosowną adnotacją przekazany został Panu ponownie w tym samym dniu.  
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I .  Us t a l en i a  k ont ro l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nie ujęcie w ewidencji środków trwałych nieruchomości położonej przy Placu Św. 

Sebastiana 3 w Opolu przekazanej Gminie Opole przez Wojewodę Opolskiego decyzją 

komunalizacyjną nr G.IV.T227-178/94, pomimo umieszczenia jej w ewidencji 

geodezyjnej, 

(protokół kontroli str. 5, 9 - 10). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 

i Kartografii oraz byli Prezydenci i obecny Prezydent Miasta Opola. 

2. Nieprowadzenie przez Gminę Opole ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, 

(protokół kontroli str. 10 - 11). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 

i Kartografii oraz Prezydent Miasta Opola. 

3. Niepobieranie przez Miasto Opole, właściciela nieruchomości położonej przy Placu Św. 

Sebastiana 3 w Opolu dochodów z czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych oraz 

częściowo lokali mieszkalnych (w dniu 12.12.2005 r. zawarto dwie umowy najmu lokali 

mieszkalnych), 

(protokół kontroli str. 16-24). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 

i Kartografii, Naczelnik Wydziału Lokalowego, zastępca Skarbnika Miasta byli zastępcy 

Prezydenta Miasta i byli Prezydenci Miasta Opola oraz obecny Prezydent Miasta. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 5 

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

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).  

4. Niewprowadzenie nieruchomości przy Placu Św. Sebastiana 3 w Opolu do ewidencji 

podatkowej, co w konsekwencji skutkowało niepobieraniem należnego Miastu Opole 

podatku od nieruchomości, oraz niewydawaniem przez organ podatkowy decyzji 

określających wysokość zobowiązania podatkowego,  

(protokół kontroli str. 25 - 26). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Naczelnik Wydziału Lokalowego, zastępca 
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Skarbnika Miasta (od dnia 12.12.2005r.), byli zastępcy Prezydenta Miasta oraz jako organ 

podatkowy byli i obecny Prezydent Miasta. 

 
I I .  Wni os k i  pok ont r o l ne  

  W związku z powyższym 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. Wprowadzić do ewidencji środków trwałych nieruchomość położoną przy Placu Św. 

Sebastiana 3 w Opolu stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). 

2. Zaprowadzić ewidencję gminnego zasobu nieruchomości dla Miasta Opola wymaganą 

przepisami art. 23 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). 

3. Podjąć skuteczne działania celem wyegzekwowania należności z tytułu najmu lokali 

użytkowych oraz częściowo lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym 

przy Planu Św. Sebastiana 3 w Opolu. 

4. Wprowadzić przedmiotową nieruchomość do ewidencji podatkowej, zgodnie z przepisami 

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

poz. 84 ze zm.) oraz podjąć skuteczne działania mające na celu wyegzekwowanie 

należnego Miastu Opole podatku od nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze 

zm.). 

5. Podjąć skuteczne działania organizacyjne, w tym nadzorcze i kontrolne celem 

wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym. 

Egzekwować obowiązek zachowania szczególnej staranności od osób uczestniczących w 

zarządzaniu mieniem, stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 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 stanowi wykroczenie. 

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 Miasta 
 
 
 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


