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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 10 października 2007 r. do 

7 grudnia 2007 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 

rok 2006 i I półrocze 2007r. oraz wybranych zagadnień za rok 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.  

W trakcie kontroli niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały 

usunięte, a dotyczyło to między innymi: 

− wszczęcia procedur podatkowych w celu ustalenia podatnikowi prawidłowej wysokości 

podatku rolnego, 

− oznaczenia w sposób trwały ewidencji analitycznej GOPS nazwą jednostki i nazwą 

rodzaju księgi, 

− złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za powierzone środki finansowe i 

inne wartości znajdujące się w kasie przez osobę pełniącą funkcję zastępcy kasjera w 

GOPS. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 20 grudnia 2007 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli w Biurze Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej na 

podstawie 5% wydatków tej jednostki, 

(protokół kontroli str. 4 – 5). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Wójt Gminy. 

2. Zaniechanie dokumentowania dat wpływu deklaracji podatkowych od środków 

transportowych oraz niedokonywanie czynności sprawdzających tych deklaracji. Brak w 

niektórych deklaracjach informacji niezbędnych do prawidłowego określenia wymiaru 

podatku, 

(protokół kontroli str. 40 - 43). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. księgowości podatkowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

3. Wydawanie decyzji w sprawie udzielania umorzeń zaległości podatkowych oraz 

odraczanie terminu płatności podatku bez zebrania materiału dowodowego wskazującego 

na przeprowadzenie przez organ podatkowy postępowania wyjaśniającego, 

(protokół kontroli str. 50). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

4. Wypłacanie nagród jubileuszowych pracownikom z opóźnieniem, 

(protokół kontroli str. 120 - 121). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. kadr i Rady Gminy. 

5. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji opału na koniec 2006 r. w Urzędzie Gminy, 

   (protokół kontroli str. 87 - 90). 

   Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 1 

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

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

6. Niepotwierdzanie za zgodność z oryginałem faktur VAT dokumentujących zakup paliwa, 

na podstawie których dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz 
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nieumieszczanie na tych fakturach wymaganej przepisami adnotacji o przyjęciu do 

zwrotu podatku, 

(protokół kontroli str. 104 - 105). 

Odpowiedzialność ponosi przyjmujący wnioski podinspektor ds. wymiaru podatków i 

opłat oraz podinspektor ds. księgowości podatkowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Niesporządzanie sprawozdań budżetowych Rb- N o stanie należności oraz Rb-Z o stanie 

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, 

(protokół kontroli str. 112 - 114). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik GOPS. 

2. Nieprzekazanie w obowiązującym terminie 75% równowartości odpisu na rachunek 

ZFŚS, 

(protokół kontroli str. 121 - 122). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy, a z nadzoru Kierownik GOPS. 

 

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: 

Urząd Gminy 

1. Przeprowadzić w roku bieżącym kontrolę przestrzegania procedur kontroli finansowej w 

Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach na podstawie 5% wydatków tej 

jednostki.  Przestrzegać obowiązku przeprowadzania wymienionych kontroli w każdym 

roku budżetowym stosownie do wymogów określonych w art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

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

2. Zapewnić dokumentowanie dat wpływu deklaracji podatkowych oraz zweryfikować 

wszystkie złożone deklaracje na podatek od środków transportowych za rok 2006 i 2007 

zgodnie z art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, 

poz. 694 z późn. zm.). Wezwać podatników do złożenia korekty w przypadku, gdy 
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informacja zawarta w deklaracji nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji 

wymaganych przepisami prawa podatkowego, stosownie do przepisu art. 274 § 1 cyt. 

ustawy. 

3. Wdrożyć procedury zapewniające przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego celem 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie sytuacji materialnej podatników, 

którym przyznaje się ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stosownie do przepisów art. 

122 ustawy Ordynacja podatkowa. 

4. Wdrożyć działania, które skutecznie wyeliminują przypadki wypłacania nagród 

jubileuszowych z opóźnieniem. Nagrody jubileuszowe wypłacać niezwłocznie po nabyciu 

przez pracownika prawa do nagrody, zgodnie z przepisem rozporządzenia z dnia 2 

sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych 

pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych 

i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz. 1223 z późn. zm.). 

5. Przeprowadzać inwentaryzację opału na koniec każdego roku, stosownie do zapisów art. 

26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 

694 z późn. zm.). 

6. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące dokumentacji przedkładanej przez 

producentów rolnych celem uzyskania zwrotu podatku akcyzowego. Przestrzegać 

obowiązku potwierdzania kopii faktur za zgodność z oryginałem oraz umieszczania na 

nich wymaganych adnotacji stosownie do przepisów art. 6 ust.3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 

dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379).  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Sporządzać sprawozdania budżetowe o stanie należności (Rb-N) i zobowiązań (Rb-Z). 

Sprawozdania sporządzać na koniec okresów sprawozdawczych, stosownie do zapisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 

2. Zapewnić przekazywanie w odpowiednich wysokościach kwoty odpisu na rachunek ZFŚS 

tj. do 31 maja danego roku co najmniej 75% równowartości odpisu, stosownie do 

uregulowań art. 6 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 4 marca 1996 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 
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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 

/--/ 
 


