
 
 

 
Opole, dnia 12 września 2008 r.  

NKO-401- 9/2008                                                     
 
 

Pan 

Artur Tomala 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego 

 

 

                                           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 25 kwietnia 2008r. do 3 lipca 2008r. 

w Gminie Gorzów Śląski kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za rok 2007r., 

wybranych zagadnień  z roku 2006r., oraz  kontrolę koordynowaną realizacji dochodów z 

mienia Gminy za lata 2006-2007.                  

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią losowo wybrane operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe, ewidencję księgową, plany finansowe, 

sprawozdania budżetowe i sprawozdania finansowe.                                

W oparciu o dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz 

wynikające z braku właściwego nadzoru.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, co dotyczyło między innymi: 

− zaprowadzenia bieżącego ewidencjonowania wpłat i wypłat gotówki na koncie 101-kasa, 

− założenia komputerowej ewidencji analitycznej do konta 22100 z podziałem na 

poszczególne podmioty korzystające z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

− skorygowania zawyżonego salda konta 221 po stronie Ma oraz salda po stronie Wn konta 
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− dokonania zwrotu na rachunek bankowy Urzędu kwoty 53,00 zł z tytułu wypłaconego 

wynagrodzenia rocznego w zawyżonej wysokości, 

− zeewidencjonowania na koncie 310 – materiały, kwoty 946,66 zł stanowiącej wartość 

odzyskanych w trakcie remontu szyb zespolonych.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16 lipca 2008 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie  rachunkowości polegające m.in. na: 

− niedokonywaniu zapisów w ewidencji księgowej na koniec miesięcznych okresów 

sprawozdawczych (protokół kontroli str. 20, 21, 22), 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 w zakresie podmiotów 

korzystających z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (protokół kontroli str. 22), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ich 

nierzetelnej inwentaryzacji (protokół kontroli str. 13-16), 

− nieprawidłowym, tj. niezgodnym z przepisami wewnętrznymi prowadzeniu ewidencji 

analitycznej w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 

oraz podatku od środków transportowych (protokół kontroli str. 23, 24), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 234 w zakresie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (protokół kontroli str. 25),  

− zastosowaniu nieprawidłowego systemu ręcznej ewidencji księgowej konta 221 w 

zakresie dochodów z mienia Gminy, zaniechania prowadzenia analitycznej ewidencji 

tego konta wg klasyfikacji budżetowej, a ponadto braku powiązania analitycznej 

ewidencji księgowej prowadzonej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami z 

analityczną i syntetyczną ewidencją księgową prowadzoną w Referacie Finansowym 

(protokół kontroli str. 38-41), 

− dokonywaniu korekt błędnych zapisów przy użyciu korektora (protokół kontroli str. 159). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektorzy ds. księgowości budżetowej, Podinspektor ds. 

księgowości podatkowej, Podinspektor ds. podatkowych, Skarbnik i Burmistrz. 

2. Nieopracowanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości, 

(protokół kontroli str. 35).   

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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3. Zaciągnięcie zobowiązań finansowych z przekroczeniem zakresu upoważnienia do ich 

zaciągania łącznie na kwotę 56.527 zł,  

(protokół kontroli str. 26-29). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz Sekretarz. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

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

finansów publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

4. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji zaległości z tytułu opłat 

stanowiących dochody z mienia gminy w latach 2006-2007, 

(protokół kontroli str. 77-79). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. nieruchomości, Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Burmistrz. 

5. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające m.in. na: 

− niezawarciu w protokołach z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ceny 

oferty najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 112, 118, 125), 

− dokonaniu wyceny wartości robót dodatkowych polegających na demontażu szyb 

zespolonych z budynku OSP bez zachowania formy pisemnej (protokół kontroli str. 

120), 

− dopuszczeniu do udziału w postępowaniu i udzieleniu zamówienia wykonawcy, który 

nie spełniła wymagań siwz oraz wykonawcy, którego wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu nie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów (protokół 

kontroli str. 117, 138-140), 

− nieprawidłowym sporządzeniu ogłoszenia oraz zamieszczeniu ogłoszenia o 

zamówieniu  w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej BIP przed jego 

przekazaniem Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 124, 

131, 144,145), 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą: Podinspektor ds. zamówień publicznych, p.o. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Inwestycji Ochrony Środowiska, 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, Kierownik Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli, 

Członkowie Komisji Przetargowej oraz Burmistrz.  

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów o których mowa w art. 

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

finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114). 
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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. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzegać zasad rachunkowości 

wynikających z przepisów 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji 

podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761). Zaprowadzić brakującą 

ewidencję księgową. 

2. Opracować plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stosownie do treści art. 

23 ust 1 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce 

nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603). 

3. Wdrożyć działanie nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości 

polegające na zaciąganiu zobowiązań finansowych, przekraczających granice kwot 

określonych w planie finansowym. 

Przestrzegać zakresu upoważnienia określonego w art. 36 i 193 ustawy z dnia 30 czerwca 

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

4. Prowadzić bieżąca kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych stanowiących 

zaległości z tytułu dochodów z mienia gminy. Czynności windykacyjne podejmować w 

terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 

listopada 2001r. (Dz.U. nr 137, poz. 1541) w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 



 5 

5.  Podjąć skuteczne działania mające na celu niedopuszczenie do powstawania 

nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, 

poz.1655). 

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 

Z up. PREZESA 
Jan Uksik 

/--/ 
 

 


