
 
 

 
Opole, dnia 9 grudnia 2008 r. 

 
NKO-401-13/08  
 

Pan 

Joachim Jelito 

Wójt Jemielnicy   

     
        

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 Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 7 

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 

55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 24 lipca 2008 r. do 30 września 2008 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2007 r. i I półrocze 

2008 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2006. 

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. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych przesłanych pismem nr OR-0911/1/05 z dnia  18 stycznia 

2005 r. nie powinno mieć miejsca. Ponownie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie  

nieprowadzenia ewidencji szczegółowej do konta 902 – Wydatki budżetowe wg podziałek 

klasyfikacji budżetowej, przyjmowania na stan środków trwałych zakończonych zadań 

inwestycyjnych w zaniżonej bądź zawyżonej wartości, wykazania w rocznych sprawozdaniach 

Rb-27S i Rb PDP skutków umorzeń w nieprawidłowych wysokościach oraz dokonywania 

wydatków ponad kwoty określone w planie finansowym.  

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte 

dotyczy to m.in. sporządzenia deklaracji przez GOPS na podatek od nieruchomości oraz 
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deklaracji przez Gminę na podatek od środków transportowych, wprowadzenia nowego 

zarządzenia Wójta nr 100/08 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Jemielnica, zwrotu inkasentowi zawyżonej wpłaty pobranej 

opłaty targowej. 

 Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 20.10.2008 r. 

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

Urząd Gminy 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości polegające na: 

1. Niedopełnienie obowiązku w zakresie określenia procedur kontroli wewnętrznej dla Urzędu 

Gminy w zakresie przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań, 

procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych, 

(protokół kontroli str.7). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Jemielnica. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości oraz  

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 oraz przepisów 

wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań 

oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania 

danych (protokół kontroli str. 5), 

− nieprowadzeniu ewidencji w zakresie konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności” 

(protokół kontroli str. 18-19), 

− nierzetelnym prowadzeniu ewidencji do kont: 201, 221 i 234 (protokół kontroli str. 15-16, 

21-22), 

− księgowaniu operacji na niewłaściwych kontach (protokół kontroli str. 14,16-17, 32), 

− nieprowadzeniu ewidencji szczegółowej do konta 902 – „Wydatki budżetu” wg podziałek 

klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 81-82); 

− nieujmowaniu w ewidencji księgowej konta 080 – „Inwestycje (środki trwałe w 

budowie)” wszystkich kosztów związanych z zadaniami inwestycyjnymi, bądź 

ujmowanie kosztów nie związanych z danym zadaniem inwestycyjnym, co spowodowało 
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zaniżenie bądź zawyżenie wartości poszczególnych inwestycji (protokół kontroli str. 118, 

122-123, 127-128); 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor w Referacie Finansów i Podatków, Kierownik 

Referatu Finansów i Podatków oraz Skarbnik Gminy.  

Nieprawidłowości polegające na nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 902 oraz 

zaniżaniu bądź zawyżaniu kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych powtórzyły się 

pomimo poinformowania przez Wójta Gminy w informacji o realizacji wniosków 

pokontrolnych pismem nr OR-0911/05 z dnia 18 stycznia 2005 r. o działaniach 

zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, co 

świadczy o nieskuteczności podjętych działań.  

3. Wykazanie w bilansie jednostki budżetowej sporządzonym na dzień 31.12.2007 r. stanu 

należności i zobowiązań krótkoterminowych niezgodnych z danymi wynikającymi z 

ewidencji księgowej, tj. zawyżonych o kwotę 3 565,51 zł, 

(protokół kontroli str. 19). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt oraz Skarbnik Gminy. 

4. Przeprowadzenie inwentaryzacji należności i zobowiązań na koniec 2007 r. w drodze 

weryfikacji sald kont rozrachunkowych w sposób nieprawidłowy, tj. bez porównania 

wielkości sald z dowodami źródłowymi oraz niezinwentaryzowanie należności w kwocie 

38.051,20 zł w drodze potwierdzenia salda z tytułu udzielonej pożyczki, 

(protokół kontroli str. 24-27). 

Odpowiedzialność ponoszą: Przewodnicząca Komisji inwentaryzacyjnej oraz członkowie 

zespołu spisowego. 

5. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na: 

− niezłożeniu przez Gminę w 2007 i 2008 r., a także przez jej jednostki organizacyjne deklaracji 

na podatek od nieruchomości (protokół kontroli str. 39-40), 

− nieegzekwowaniu obowiązku złożenia deklaracji/informacji na podatek od podmiotów 

(klubów i zespołów sportowych, jednostek OSP) korzystających z mienia Gminy (protokół 

kontroli str. 40-41), 

− braku działań w sytuacji niezłożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

przez najemcę lokalu użytkowego Gminy, co spowodowało ponadto zaniżenie dochodów w 

2008 r. o kwotę 487,36 zł (protokół kontroli str. 42), 

− niedokonywaniu przez organ podatkowy czynności sprawdzających deklaracje podatkowe 

(protokół kontroli str. 43-49).  
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Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy w Referacie Finansów i Podatków, Kierownik 

Referatu oraz  Wójt. 

6. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych bez podjęcia działań w celu 

zgromadzenia materiału dowodowego i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego stan 

faktyczny,    

(protokół kontroli str. 51-56). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi inspektor w Referacie Finansów i Podatków oraz 

Wójt.  

7. Nieprzestrzeganie przepisów o sprawozdawczości budżetowej polegające na: 

− niesporządzaniu sprawozdań miesięcznych jednostkowych Rb 27S przez Publiczną 

Szkołę Podstawową w Piotrówce, Publiczne Przedszkole w Piotrówce i Publiczne 

Przedszkole w Jemielnicy (protokół kontroli str. 10-11); 

Odpowiedzialność ponoszą kierownicy podległych jednostek, Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− niewykazaniu  bądź wykazaniu w sprawozdaniach Rb PDP i Rb 27S skutków 

udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych w nieprawidłowych wielkościach, co 

dotyczyło: 

− niewykazania skutków decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych podatku 

od nieruchomości, leśnego, rolnego od środków transportowych wydanych za okres 

2006 r. i 2007 r. we właściwych kolumnach sprawozdania i we właściwych 

wysokościach (protokół kontroli str. 57-58), 

− niewykazania w sprawozdaniu za 2006 r. skutków obniżenia górnych stawek podatku 

od środków transportowych w wysokości 42.165,38 zł, w 2007 r. w wysokości 510,72 

zł, w I półroczu 2008 r. w wysokości 260,85 zł  (protokół kontroli str. 60-61), 

− niewykazania skutków obniżenia stawki wartości od budowli służących do produkcji i 

uzdatniania wody, do odprowadzania i oczyszczania ścieków rurociągów i przewodów 

sieci rozdzielczej wody w wysokości 8.327,12 zł zarówno w 2006 r. jak i 2007 r.  

(protokół kontroli str. 59-60),  

− niewykazania w 2006 r., 2007 r., w I półroczu 2008 r.  skutków udzielonych ulg i 

zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych uchwałami Rady Gminy 

(protokół kontroli str. 59). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy w Referacie Finansów i Podatków, Kierownik 

Referatu, Skarbnik, Wójt oraz Zastępca Wójta podpisujący w zastępstwie sprawozdania. 

Nieprawidłowości polegające na wykazaniu w sprawozdaniach Rb PDP i Rb 27S skutków 

decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydanych za okres 2006 r. i 2007 r. w 
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nieprawidłowych wielkościach powtórzyła się pomimo stwierdzenia Wójta Gminy w 

informacji o realizacji wniosków pokontrolnych przesłanej pismem nr OR-0911/1/05 z dnia 

18 stycznia 2005 r., iż przeanalizowano dokładnie rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości i począwszy od IV kwartału 2004 r. sprawozdania zawierają wszystkie 

niezbędne wymogi. Kontrola wykazała, iż stwierdzenie Wójta jest aktualnie nieprawdziwe, 

bowiem w wymienionym zakresie postępuje się niezgodnie z przepisami. 

8. Niepobieranie opłaty targowej w przypadku dokonywania sprzedaży  w czasie imprez i 

festynów organizowanych w gminie, 

(protokół kontroli str. 65-67). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

9. Naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

polegające m.in. na: 

− dopuszczeniu do udziału oferentów, którzy nie spełnili warunków udziału w przetargu, tj.  

nie wskazali działki, której wadium dotyczy bądź wnieśli wadium na jeden przetarg a 

wskazali cztery przetargi i brali w nich udział (protokół kontroli str. 72-75), 

 Odpowiedzialność za powyższe ponosi Przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej; 

− niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargach informacji o zobowiązaniach, których  

przedmiotem jest nieruchomość, niezamieszczeniu w protokole z przetargów informacji 

o zobowiązaniach,  informacji o wyjaśnieniach i oświadczeniach składanych przez 

oferentów (protokół kontroli str. 73, 76, 78-80);  

− niewywieszeniu informacji o wyniku przetargu w siedzibie urzędu (protokół kontroli str. 76); 

− niezamieszczeniu w prasie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 77); 

 Odpowiedzialność za powyższe ponoszą inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym 

oraz Wójt. 

10. Zawieranie umów powodujących zaciągniecie zobowiązań finansowych bez dokonania 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy, 

(protokół kontroli str. 83, 87). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

11. Dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym,  

(protokół kontroli str. 83-87). 

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta, Wójt. 
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Powyższa nieprawidłowość powtórzyła się pomimo, że w informacji o realizacji wniosków 

pokontrolnych przesłanej pismem nr OR-0911/1/05 z dnia  18 stycznia 2005 r.   Wójt Gminy 

m.in. poinformował, że w celu wyeliminowania nieprawidłowości polegających na 

dokonywaniu wydatków przekraczających kwoty określone w planach finansowych, podjęto 

skuteczniejsze działania nadzorcze i kontrolne, a przed dokonaniem wydatku budżetowego 

zalecono dokładne analizowanie wykorzystania wydatków w danej podziałce klasyfikacji 

budżetowej. Jak z powyższego wynika podjęte przez Wójta działania w tym zakresie są 

nieskuteczne. 

12. Nieokreślenie w umowach o dotacje warunków, sposobu i terminu zwrotu niewykorzystanej 

dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pouczenia o 

zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji oraz 

pouczenia o skutkach wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

(protokół kontroli str. 98). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt.  

13. Naruszenie przepisów w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

− nieprzestrzeganiu zasad publikacji ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego 

(protokół kontroli str. 109-110), 

− ustaleniu w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane krótszego niż 20 dniowy 

terminu na składanie ofert (protokół kontroli str. 124-125),  

− sporządzeniu niekompletnych zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(protokół kontroli str. 131), 

− udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta podlegała odrzuceniu  

(protokół kontroli str. 112-115). 

Odpowiedzialność ponoszą: inspektor w Referacie Inwestycji, Promocji, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska, Kierownik tego Referatu, Komisja Przetargowa oraz Wójt Gminy. 

I I.   W n i o s k i     p o k o n t r o l n e  

1. Opracować procedury dla Urzędu Gminy w zakresie dotyczącym przeprowadzania wstępnej 

oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, procesów pobierania i gromadzenia 

środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 30 

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

2. Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), 
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rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 

1020). Zaprowadzić brakującą ewidencję szczegółową. 

Na stan majątku przyjmować środki trwałe z uwzględnieniem wszystkich kosztów nabycia 

bądź wytworzenia danego środka trwałego – skorygować wartość zaniżonych bądź 

zawyżonych zadań inwestycyjnych. 

3. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

sporządzania bilansu. Sprawozdania finansowe sporządzać zgodnie z przepisami art. 46 ust. 

2 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

4. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji sald kont 

rozrachunkowych. Inwentaryzację przeprowadzać i dokumentować zgodnie z art. 26 ust. 3 i 

art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

5. Złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości za 2006 r., 2007 r., 2008 r. będących na 

stanie mienia komunalnego Gminy, nieoddanych w posiadanie zależne, dokonać wymiaru 

podatku zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 2 i 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. 

zm.). Ustalić podatek od nieruchomości posiadaczowi komunalnego lokalu użytkowego 

stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 7 cyt. ustawy  o podatkach i opłatach 

lokalnych  oraz art. 21 § 3 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z 

późn. zm.).  

Wezwać na podstawie  art. 274 a cyt. ustawy  do złożenia deklaracji podmioty, którym 

oddano nieruchomości gminne w posiadanie zależne. W przypadku niezłożenia wymaganych 

deklaracji/informacji wydać decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego 

stosownie do art. 21 § 3 cyt. ustawy. Przestrzegać obowiązku weryfikowania deklaracji 

podatkowych zgodnie z art. 272 cyt. ustawy.  

6. Ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielać wyłącznie na podstawie zgromadzonego 

materiału dowodowego i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, czy dana 

okoliczność, o której mowa we wniosku o udzielenie ulgi faktycznie miała miejsce, 

stosownie do podpisów art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa. W uzasadnieniu faktycznym 

decyzji wskazywać fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody, którym dał wiarę, 

oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności stosownie do 

przepisów art. 210 § 4 cyt. ustawy. 
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7. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej 

opracować i wdrożyć procedury zapewniające sprawowanie bieżącej kontroli w tym 

zakresie. Wyegzekwować od kierowników jednostek organizacyjnych respektowanie 

obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych, stosownie do 

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

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

Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania  Rb-27S oraz Rb-PDP i przesłać do tut. RIO.   

8. Zapewnić pobór opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na imprezach, festynach 

stosownie do dyspozycji uchwały Rady Gminy nr XII/75/07 z 3 grudnia 2007 r.  oraz art. 15 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 

844 z późn. zm.). 

9. Wyeliminować nieprawidłowości związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Przy 

sprzedaży stosować procedury wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

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

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

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

2108). 

10. Zaprzestać zawierania umów skutkujących zobowiązaniami pieniężnymi bez kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy. Przy zawieraniu umów przestrzegać uregulowań zawartych w art. 46 ust. 

3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.). 

11. Wdrożyć procedury nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości 

polegające na dokonywaniu wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie 

finansowym. Przestrzegać zakresu upoważnienia do dokonywania wydatku wynikającego z 

przepisu art. 35 ust. 1, art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

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

12. Umowy o dotacje zawierać na zasadach określonych w uchwale nr VIII/52/07 z dnia 22 

czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

13. Podjąć skuteczne działania m.in. w formie szkoleń, celem niedopuszczenia do powstawania 

nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem 
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przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 

14. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do 

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

 

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 stanowi wykroczenie. 

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 poprzez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

1. Rada Gminy 
 

Zastępca Prezesa 

/---/ 

Jan Uksik 
 

 


