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       Pan 

       Bronisław Kurpiela 

       Wójt Gminy Strzeleczki 

 

 
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 4 lutego 2008 r. do 11 

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

za 2007 r. oraz wybranych zagadnień za 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 25 kwietnia 2008 r.  

I. U s t a l e n i a  k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Opracowanie niekompletnych procedur kontroli finansowej, które nie obejmowały 

badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie procesów 

pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, 

udzielania zamówień publicznych i zwrotu środków publicznych, 

(protokół z kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Strzeleczki. 
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2. Nieprzeprowadzenie w niektórych podległych jednostkach organizacyjnych gminy 

kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% ich wydatków,  

(protokół kontroli str. 8-10), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Strzeleczki. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi polegające 

na: 

− stosowaniu powszechnej praktyki niepodawania do publicznej wiadomości przez 

ogłoszenie w prasie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 56, 58, 59, 60, 61, 64), 

− niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargów na 

sprzedaż nieruchomości (protokół kontroli str. 57, 63, 65), 

− niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (protokół 

kontroli str. 100), 

− nieujęciu w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości budynków oraz ich części 

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (protokół kontroli str. 100),  

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Wójta oraz Wójt Gminy Strzeleczki. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych polegające na: 

- niezamieszczeniu ogłoszeń o wszczęciu postępowań i o zawarciu umów na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

(protokół kontroli str. 85-86), 

- sporządzeniu niekompletnych ogłoszeń o przetargach oraz zawiadomień o wyborze 

najkorzystniejszych ofert (protokół kontroli str. 85-86, 91-92, 93, 97),  

- niesporządzeniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(protokół kontroli str. 85-86), 

- odrzuceniu oferty wykonawcy z przyczyn nie przewidzianych w treści art. 89 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. z uwagi na fakt, iż cena w ofercie była 

wyższa niż kwota, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 85-86), 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą były oraz obecny inspektor ds. zamówień 

publicznych oraz Wójt Gminy Strzeleczki. 
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5. Nieterminowe sporządzenie i przekazanie Wojewodzie Opolskiemu okresowego 

rozliczenia dotacji na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

dokonanych w okresie od 1 maja do 31 maja 2007 r. 

(protokół kontroli str. 111-112). 

Nieterminowe rozliczenie dotacji może wypełniać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 

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. Uzupełnić procedury kontroli finansowej, tak by obejmowały pełny zakres procesów 

związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz 

gospodarowaniem mieniem, wymieniony w art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

2. Zapewnić przeprowadzenie w roku bieżącym, a następnie w każdym roku budżetowym 

kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych i dokonywania wydatków, obejmującej co najmniej 5% wydatków w 

jednostkach organizacyjnych gminy, stosownie do wymogów określonych w art. 187 ust. 

2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.). 

3. Wdrożyć w życie procedury zapewniające prawidłową realizację obowiązku podawania 

do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży oraz informacji o wynikach przetargów, stosownie do 

przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108). 



 4 

Sporządzić plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz uzupełnić braki w 

ewidencji zasobu nieruchomości, stosownie do przepisów art. 25 ust 2 w związku z art. 23 

ust 1 pkt 1 oraz pkt 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

4. Wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie i 

dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzać i dokumentować z należytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).  

5. Podjąć działania zapewniające przestrzeganie terminów przekazywania Wojewodzie 

Opolskiemu rozliczeń dotacji na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, stosownie do zapisów § 6 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie 

przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

i jego wypłatę (Dz. U. nr 160, poz. 1132). 

 

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 wniosku pokontrolnego 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 

/--/ 
 


