
 

 

 

Opole, dnia 28 maja 2008 r. 

NKO-401-3/08 

    

       Pan  

Jarosław Kielar 

       Burmistrz Kluczborka 

 
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 3 

stycznia 2008 r. do 14 marca 2008 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową 

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

przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to między innymi: 

− ujęcia w sposób prawidłowy w ewidencji księgowej udzielonej przez Gminę pożyczki 

na realizację projektu pn. „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, 

− przekazania gospodarki drukami ścisłego zarachowania pracownikowi OPS, któremu 

zgodnie z instrukcją w sprawie gospodarki kasowej powierzono prowadzenie 

gospodarki w tym zakresie. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 3 kwietnia   

2008 r.  
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Naruszenie obowiązku przeprowadzenia  kontroli realizacji procedur w zakresie 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków podległych  

jednostek za 2006 r. poprzez nieobjęcie kontrolą co najmniej 5% wydatków tych 

jednostek, 

(protokół kontroli str. 4 - 5). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Burmistrz. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej na koncie 234 – Pozostałe 

rozrachunki z pracownikami (protokół kontroli str. 27 - 28), 

− prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 901 – Dochody budżetu niezgodnie z 

ustaleniami zakładowego planu kont (protokół kontroli str. 38 – 39). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowego i Skarbnik. 

3. Naruszenie procedur kontroli i zasad prowadzenia gospodarki kasowej oraz druków 

ścisłego zarachowania, polegające na:  

− dokonywaniu obrotów gotówkowych dotyczących rozliczeń udzielanych zaliczek 

inkasentowi opłaty targowej bez udokumentowania dowodami kasowymi - na tzw. 

zeszyt kasowy (protokół kontroli str. 12 - 13), 

− poprawianiu błędnych zapisów w ewidencji druków ścisłego zarachowania w 

sposób nieprawidłowy, tj. poprzez zamazywanie i przerabianie (protokół kontroli 

str. 17 - 18). 

Odpowiedzialność ponosi kasjerka i Skarbnik z tytułu nadzoru oraz inspektor referatu 

ds. organizacyjnych i Sekretarz z tytułu nadzoru.  

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych, 

(protokół kontroli str. 20 - 21). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 

5. Niedokonywanie czynności sprawdzających deklaracji składanych przez podatników, 

(protokół kontroli str. 41 -43, 46 – 47, 48 - 50). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Wydziału Finansowego odpowiedzialni za 

sprawdzanie deklaracji oraz Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
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6. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania ulg w spłacie zobowiązania pieniężnego bez 

ich uzasadnienia oraz z przekroczeniem obowiązującego terminu do ich wydania, 

(protokół kontroli str. 50 - 52). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku 

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych, polegające na: 

− nieokreśleniu w polityce rachunkowości roku obrotowego i wchodzących w jego 

skład okresów sprawozdawczych (protokół kontroli str. 134), 

− nieujęciu w wykazie kont określonym w zakładowym planie kont konta 223 – 

Rozliczenie wydatków budżetowych, na którym prowadzono ewidencję księgową 

(protokół kontroli str. 141 - 142), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej na kontach: 231 – Rozrachunki 

z tytułu wynagrodzeń, 225 – Rozrachunki z budżetami, 229 – Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne, 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (protokół kontroli 

str. 142 - 144). 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na koncie 234 – Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami niezgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta (protokół kontroli 

str.145 - 146), 

 Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i Kierownik OPS. 

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: 
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Urząd Gminy 

1. Przeprowadzić w roku bieżącym kontrolę przestrzegania procedur kontroli finansowej 

na podstawie co najmniej 5% wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych 

gminy. 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. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Księgi rachunkowe 

prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(j.t. 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 oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

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

planu kont. 

3. Wzmocnić nadzór nad gospodarką kasową i drukami ścisłego zarachowania. Wszystkie 

obroty gotówkowe dokumentować na dowodach kasowych stosownie do uregulowań 

zawartych w obowiązującej w jednostce instrukcji kasowej. 

4. Ustalić i wdrożyć procedury, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w 

zakresie regulowania zobowiązań. Dokonywać wydatków publicznych w terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z 

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

5. Przestrzegać obowiązku bieżącego weryfikowania deklaracji podatkowych zgodnie z 

art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z         

2005 r., Dz.U. nr 8 poz. 60 z poźn. zm.). W przypadku, gdy informacja zawarta w 

deklaracji nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji wymaganych przepisami 

prawa podatkowego wzywać podatników do złożenia korekty.  

6. Wdrożyć działania, które skutecznie wyeliminują przypadki udzielania ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych na podstawie decyzji niezawierających uzasadnienia oraz 

wydawanych z naruszeniem obowiązujących terminów. Przestrzegać w tym zakresie 

uregulowań zawartych w przepisach art. 139 § 1 i 210 § 1 i 4 cyt. ustawy z dnia              

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości, a w szczególności uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości stosownie do przepisu art.10 ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. nr 76 poz.694 z późn. zm.). Bezwzględnie 

przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów cyt. ustawy o 

rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). 

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 Miejska 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


