
 
 

 
Opole, 9 maja 2008 r. 
 

NKO-401-1/08  
 

Pan 

Bernard Kubata 

Wójt Gminy Walce 

      

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 stycznia 2008 r. do 6 

marca 2008 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2007 rok oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2006 rok. 

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, a dotyczyło to między innymi: 

− wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o unieważnienie 

decyzji, w których błędnie ustalono wymiar podatku od rolnego od osób fizycznych, 

−  dokonania przypisu należnego podatku od nieruchomości, 

− dokonania korekty nieprawidłowo ustalonego podatku rolnego od osób prawnych, 

− zwrotu zawyżonej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, 

− sporządzenia przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jednostkowego sprawozdania 

Rb-27 S z wykonania planu dochodów j.s.t za 2007 rok. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 1 kwietnia 2008 r. 
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I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w 2006 i 2007 roku kontroli w zakresie 

przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne realizacji procedur 

kontroli finansowej obejmującej w każdym roku co najmniej co najmniej 5% wydatków 

tych jednostek, 

(protokół kontroli str. 7-9). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające m.in. na: 

− nieujęciu w zakładowym planie kont, konta 222 – „rozliczenie dochodów 

budżetowych” pomimo występowania operacji gospodarczych przewidzianych do 

ewidencjonowania na tym koncie (protokół kontroli str. 15-16), 

− nieujmowanie przypisu należności z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napoi alkoholowych na koncie 221 – „należności z tytułu dochodów budżetowych” 

(protokół kontroli str. 49-50), 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w innym dniu niż dzień jej dokonania  

  ( protokół kontroli str. 128). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej polegające na niesprządzaniu przez Kierowników 

gminnych jednostek budżetowych jednostkowych sprawozdań Rb-28S z wykonania planu 

wydatków budżetowych j.s.t. za 2007 rok, 

(protokół kontroli str. 58). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownicy jednostek budżetowych oraz Wójt Gminy. 

4. Niewystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wyznaczenie 

właściwego organu do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych 

Skarbnika Gminy, 

(protokół  kontroli str. 34). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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5. Niezgodne z przepisami prawa postępowanie w zakresie windykacji należności 

podatkowych polegające na niewystawianiu bądź  nieterminowym wystawieniu upomnień 

i tytułów wykonawczych, 

(protokół kontroli str. 39-41). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor referatu finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

6. Niezawieszeniu postępowania podatkowego w przypadku śmierci podatnika i niepodjęcia 

działań zmierzających do ustalenia spadkobierców lub kuratora spadku,  

(protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor referatu finansowo – budżetowego i Skarbnik Gminy. 

7. Niepobieranie opłaty targowej w trakcie imprez kulturalno – rozrywkowych 

organizowanych w 2007 roku na terenie Gminy Walce, co spowodowało zaniżenie 

należnych dochodów budżetu gminy na kwotę 276,00 zł, 

(protokół  kontroli str. 47-49). 

Odpowiedzialność ponoszą inkasenci opłaty targowej, a z nadzoru Wójt Gminy. 

8. Niesporządzenie i niepodawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości w 

przypadku oddawania w dzierżawę gminnych nieruchomości, 

(protokół kontroli str. 55-57).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Promocji, Przetargów, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz Wójt Gminy. 

9. Naruszenie obowiązujących przepisów przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na zadania 

publiczne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające 

na:  

− niezachowaniu trzydziestodniowego wyprzedzenia przy ogłaszaniu otwartego 

konkursu  ofert na realizację zadań (protokół kontroli str. 69-70), 

− niezakwestionowaniu podanych w kosztorysie kosztów własnych stowarzyszenia, a 

podlegających sfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji (protokół kontroli 

str. 79-81), 

− przyjmowaniu do rozliczenia z dotacji wydatków poniesionych przed okresem 

obowiązywania umowy, wydatków przewyższających kwoty określone w kosztorysach 

załączonych do zawartych umów oraz wydatków w nich nieujętych (protokół kontroli 

str. 74-77, 84 -88), 
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− niewydawaniu decyzji określających kwoty dotacji przypadające do zwrotu za 2006 i 

za 2007 rok (protokół kontroli str. 77,88). 

Nieprawidłowości w zakresie rozliczenia dotacji mogą wypełniać znamiona czynu 

określonego w art. 8 pkt 2 i 3 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.). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Wójt Gminy oraz przewodniczący komisji 

konkursowej i jej  członkowie. 

10. Naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych polegającym na : 

− udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta nie spełniała 

wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podlegała odrzuceniu 

(protokół kontroli str. 95-96), 

− niepoinformowanie Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wyborze oferty 

najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 115). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy oraz Przewodniczący i Sekretarz komisji 

przetargowej.  

11. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych, 

(protokół kontroli str. 123-125). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referat Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Gruntami oraz Wójt. 

 

 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. Zapewnić przeprowadzenie w roku bieżącym i w latach następnych kontroli obejmującej 

co najmniej 5% wydatków we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych w 

zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej, stosownie do wymogów 

określonych w art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

(Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 
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2. Podjąć działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzić zgodnie z przepisami 

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

poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. 

nr 142, poz. 1020). Uzupełnić zakładowy plan kont o konto 222 – „Rozliczenie dochodów 

budżetowych”. 

3. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie właściwego 

organu podatkowego do załatwiania spraw dot. zobowiązań podatkowych lub innych 

spraw normowanych przepisami prawa podatkowego Skarbnika Gminy, 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 

2007 r.  nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

4. Zapewnić przestrzeganie obowiązku sporządzania przez kierowników jednostek 

budżetowych jednostkowych sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych zgodnie z dyspozycja wynikającą z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 

115, poz. 781 z późn. zm). Sporządzić korektę zbiorczego sprawozdania Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2007 w zakresie należności i dochodów 

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych przez OPS. 

5. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące windykacji należności podatkowych.  

Czynności windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w 

przepisach wewnętrznych i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm). W przypadku śmierci podatnika  

zawieszać postępowanie podatkowe stosownie do przepisu art. 201 § 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz podejmować dalsze działania przewidziane 

prawem celem niedopuszczenia do przedawnienia należności budżetu gminy. 

6. Egzekwować opłatę targową od podmiotów prowadzących sprzedaż na imprezach 

kulturalno – rozrywkowych. Opłatę pobierać z godnie z postanowieniami uchwały Rady 

gminy nr IV//25/98 z dnia 28 grudnia 1998r. oraz przepisami ustaw z dnia 12 stycznia 
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1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z 

późn. zm). 

7. Przy oddawaniu nieruchomości w najem, dzierżawę zapewnić sporządzanie i podawanie 

do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 

35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

8. Wyegzekwować od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwoty 

dotacji wydatkowane niezgodnie z kosztorysami i w okresach nie przewidzianych w 

umowach na realizację zleconych zadań publicznych, zgodnie z dyspozycją wynikającą z 

art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych 

(Dz.U. 249, poz. 2104). Wdrożyć procedury kontroli wewnętrznej w zakresie 

prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych, celem 

zapewnienia przestrzegania procedur wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

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

9. Przy udzielaniu zamówień publicznych bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.). 

10. Uaktualnić i uzupełnić zapisy w ewidencji nieruchomości gminnych. Ewidencję 

prowadzić zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 23 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 cyt. 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

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 
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Prezes 

Janusz Gałkiewicz 
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