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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 7 sierpnia 2006 r. do 18 

października 2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy za 2005 r. i I półrocza 2006 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2004. 

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 konsekwencją nieznajomości i nieprzestrzegania przepisów 

prawa. 

Zaznaczyć należy, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej Gminy przeprowadzonej na przełomie 2002-2003 r., dotyczące 

nieprawidłowego wykazania skutków finansowych w sprawozdaniu Rb-PDP oraz 

nieterminowego wystawiania tytułów wykonawczych powtórzyły się, co w świetle informacji 

o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2003 r. nie powinno mieć miejsca.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczy to: 

− zmian w zapisach zdarzeń w dzienniku w zakresie chronologii i kolejności numerowania, 
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− zaprowadzenia ewidencji księgowej do konta 902 – „Wydatki budżetu” według podziałek 

klasyfikacji budżetowej, 

− skorygowania błędnych zapisów na koncie 011, 080, 221,   

− prawidłowego dwustronnego wykazywania sald kont rozrachunkowych, 

− skorygowania sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie błędnie wykazanych kwot 

skutków ulg i zwolnień podatkowych, skorygowania sprawozdania Rb-27S w zakresie 

wykazywania należności pozostałych do zapłaty  oraz  nadpłat, 

− uregulowania wpłaty z tytułu błędnie naliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty 

podatku od środków transportowych oraz wpłat z tytułu korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, 

− wydania decyzji ustalającej jednorazową opłatę w wysokości 21 582 zł z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości położonych w Siedliskach oraz sporządzenia operatu celem 

naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości położonej we 

Wrzoskach w wysokości 7 428 zł. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Wójtowi Gminy 26 października 

2006 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości polegające na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej zasady rachunkowości okresów 

sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego (protokół kontroli str. 5), 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 130 dla dochodów wg podziałek 

klasyfikacji budżetowej oraz do konta 221 wg dłużników, nieprawidłowym 

ewidencjonowaniu wydatków na koncie 130 (protokół kontroli str. 36,98-99); 

− nienadawaniu dat i numerów identyfikacyjnych listom płac (protokół kontroli str. 

101); 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 080, tj. dla kilku 

inwestycji łącznie (protokół kontroli  str. 126);  

Odpowiedzialność ponosi z-ca gł. księgowego, inspektor ds. księgowości budżetowej, 

Skarbnik oraz Wójt. 

2. Nieterminowe przeprowadzenie inwentaryzacji należności, 

(protokół kontroli str. 28-29). 
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Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budżetowej, z-ca głównego 

księgowego a z nadzoru Skarbnik oraz Wójt. 

3. Niepodejmowanie przez organ podatkowy działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym dotyczącym 

odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku /zaległości podatkowej. Wydawanie 

decyzji w sprawie ulg bez zawarcia w nich uzasadnienia faktycznego, 

(protokół kontroli str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat lokalnych oraz Wójt i Sekretarz 

Gminy. 

4. Niepobieranie opłaty skarbowej od wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy (lub studium), 

(protokół kontroli str. 60). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego. 

5. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych w okresie kilku miesięcy po upływie 

terminu zapłaty, 

(protokół kontroli str. 62). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości podatkowej. 

Nieprawidłowości w tym zakresie powtórzyły się, pomimo stwierdzenia Wójta w 

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2006 r. L.dz. SG-

02001/6/03, iż podjęto działania organizacyjne na stanowisku księgowości podatkowej w 

celu usprawnienia pracy, by w terminie zostały wystawione tytuły wykonawcze. Jak z 

powyższego wynika, podejmowane przez Wójta działania nie przyniosły efektów. 

6. Niepodejmowanie na bieżąco działań zmierzających do pobrania ustawowych opłat z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczenie i pobranie 

przedmiotowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek wydania decyzji o 

warunkach zabudowy przy zastosowaniu stawki procentowej ustalonej przez Wójta w tej 

decyzji, 

(protokół kontroli str. 78-84). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, Sekretarz oraz 

Wójt Gminy. 
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7. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przy zarządzaniu mieniem komunalnym 

polegające na: 

− niezapewnieniu wyceny zbywanych nieruchomości (protokół kontroli str. 87), 

− niezawarciu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opisu tych 

nieruchomości (protokół kontroli str. 87), 

− niezawarciu w protokołach przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości 

informacji o ich obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem są te 

nieruchomości oraz o osobach dopuszczonych do przetargu (protokół kontroli str. 88), 

− nieterminowym zawiadomieniu osób ustalonych w wyniku przetargu jako nabywców 

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy lub też ustaleniu daty zawarcia 

umowy w terminie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (protokół 

kontroli str. 88), 

− niezachowaniu należytej staranności przy oddawaniu lokali użytkowych w najem 

poprzez niezawarcie umowy najmu w formie pisemnej (po wygaśnięciu poprzedniej 

umowy) oraz niepodjęciu działań w celu zwaloryzowania stawki czynszu 

obowiązującej od 1995r. (protokół kontroli str. 93-95), 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym oraz Wójt 

Gminy. 

8. Naruszenie zasady prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie budżetu polegające 

na: 

− ujęciu w budżecie gminy oraz w urządzeniach księgowych operacji sprzedaży i 

zakupu nieruchomości wyłącznie po stronie dochodów w wysokości różnicy pomiędzy 

ceną sprzedaży netto a ceną zakupu od nabywcy innej nieruchomości (protokół 

kontroli str. 89-92); 

Odpowiedzialność ponosi Z-ca Gł. Księgowego, Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− niewprowadzeniu do budżetu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

wysokości 140.000 zł otrzymanych na dofinansowanie budowy boiska 

wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym w Żelaznej (protokół kontroli str. 137-

138). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

9. Nieterminowa wypłata nagród jubileuszowych, 

(protokół kontroli str. 102-103). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Organizacyjnego oraz Wójt. 
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10. Udzielenie dotacji dla GZ LZS na 2006 r. z pominięciem procedur wynikających z ustawy 

o pożytku społecznym i wolontariacie, 

(protokół kontroli str. 112-113). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

Powyższa nieprawidłowość może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

11. Zaciągnięcie zobowiązania, które nie miało pokrycia w kwotach wydatków ustalonych w 

planie finansowym jednostki, 

(protokół kontroli str. 138-139). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt.    

Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia do zaciągania zobowiązań może wyczerpywać przesłanki naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  i Przedszkoli w Dąbrowie 

1. Niedostosowanie przepisów wewnętrznych do potrzeb jednostki, 

(protokół kontroli str. 144-145). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GZEASiP. 

2. Bezpodstawne dokonanie ponownej zapłaty w kwocie 297,00 zł za udział w szkoleniu, 

(protokół kontroli str. 150-151). 

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. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, a w 

szczególności zaprowadzić brakującą ewidencję analityczną. Przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o 

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

Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
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planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). 

2. Inwentaryzację należności przeprowadzać w terminach wynikających z ustawy z dnia 29 

września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). 

3. Wyeliminować praktykę udzielania ulg podatkowych na podstawie decyzji nie 

zawierających uzasadnienia faktycznego. Stosować w tym zakresie przepisy art. 210 § 1 i 

4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze 

zm.). Przestrzegać zasady podejmowania decyzji w sprawach odroczenia lub rozłożenia 

na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej po przeprowadzeniu wnikliwego 

postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do zastosowania 

wymienionych ulg. 

4. Wyeliminować nieprawidłowości związane z poborem opłaty skarbowej. Opłatę 

skarbową pobierać stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie 

skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.). 

5. Podjąć zdecydowane i 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 ze zm.). 

6. Wdrożyć w życie procedury gwarantujące wydawanie decyzji w sprawie jednorazowych 

opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bezzwłocznie po powzięciu 

informacji o dokonanej transakcji sprzedaży nieruchomości. Opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości pobierać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).  

7. Wdrożyć w życie procedury kontrolne, które pozwolą wyegzekwować od pracowników 

zajmujących się sprzedażą mienia komunalnego przestrzeganie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze 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), szczególnie w zakresie prawidłowości dokumentacji związanej ze sprzedażą 

nieruchomości. Zachować szczególną staranność przy zarządzaniu mieniem komunalnym, 
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stosownie do przepisu art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).  

8. Przestrzegać zasady ujmowania w budżecie gminy wszystkich dochodów i wydatków 

zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 i art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 

finansach publicznych  (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).  

9. Nagrody jubileuszowe wypłacać bezzwłocznie po nabyciu uprawnień przez pracowników 

stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz.1223). 

10. Przestrzegać obowiązku zlecania zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 

udzielania dotacji na realizacje tych zadań dla organizacji pozarządowych w trybie 

określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

11. Wzmocnić nadzór nad realizacją budżetu poprzez wdrożenie ścisłych procedur, które 

skutecznie zapobiegną zaciąganiu zobowiązań finansowych, które przekraczają granice 

kwot określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać zakresu upoważnienia 

określonego w art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

12. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do osób 

winnych dopuszczenia do ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie 

1. Dostosować dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości do potrzeb jednostki 

i wymogów przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

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

2. Dokonać rozliczenia bezpodstawnie dokonanej ponownej zapłaty za udział w szkoleniu. 

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. 
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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 

/--/ 


