
 
 

 

  

Opole, dnia 26 stycznia 2009 r. 

 

NKO-401- 15/08  

 

 

Pani 

Krystyna Helbin 

Wójt Gminy Polska Cerekiew 

      

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 września 2008 r. do 13 

listopada 2008 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy za 2007 rok, I półrocze 2008 roku 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: 

− dostosowania zakładowego planu kont do wymogów obowiązujących przepisów, 

− przekazania na rachunek dochodów kwoty utraconego wadium przez uczestnika przetargu, 

− dokonania korekty i odpisu zawyżonego podatku od nieruchomości od osób fizycznych  na 

łączą kwotę 542,00 zł oraz  dokonania  przypisu  podatku rolnego na kwotę 686,00 zł, 

− złożenia przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy stosownych deklaracji na podatek 

od nieruchomości oraz wpłaty należnego podatku za 2007 i 2008 rok w łącznej kwocie 

11.051,00 zł, 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax — 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 — 052 OPOLE       
ul. Oleska 19a 



2 

 

− dokonania korekty nieprawidłowo sporządzonych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych j.s.t. i Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów 

podatkowych za 2007 rok i I półrocze 2008 roku w zakresie skutków udzielonych umorzeń 

zaległości podatkowych oraz zwolnień w podatku.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 5 grudnia 2008 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

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

− prowadzeniu niewydzielonych z urządzeń księgowych Urzędu ksiąg rachunkowych 

Gminnej Biblioteki Publicznej (protokół kontroli str. 6-7), 

− ewidencjonowaniu wpłaty i wypłaty gotówki z kasy w innym dniu niż faktyczny dzień 

dokonania operacji gospodarczej (protokół kontroli str. 17-19), 

− niezgodności zapisów ewidencji syntetycznej konta 101 – „kasa” z zapisami z 

ewidencji analitycznej (protokół kontroli str. 17-19), 

− nieprawidłowym wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu Gminy stanu środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (protokół kontroli str. 22), 

− księgowaniu operacji gospodarczych na niewłaściwych kontach, niezgodnie z ich 

treścią ekonomiczną (protokół kontroli str. 30, 103). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor referatu finansowego oraz  Skarbnik i Wójt Gminy. 

2. Nieterminowe  regulowanie zobowiązań Urzędu Gminy, 

(protokół kontroli str. 27, 102-104). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

3. Nieprzeprowadzenie w 2007 i I półroczu 2008 roku planowanych kontroli podatkowych 

celem sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego, 

(protokół kontroli str. 42). 

Odpowiedzialność ponoszą: pracownicy referatu finansowego, a z nadzoru Wójt Gminy i 

Skarbnik Gminy. 
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4. Nieprawidłowe ustalenie kwoty ulg inwestycyjnych w podatku rolnym poprzez 

nieuwzględnienie pełnej wartości poniesionych przez podatników nakładów 

inwestycyjnych, co spowodowało zaniżenie należnych ulg łącznie o kwotę 3.477,75 zł, 

(protokół kontroli str. 55-57). 

Odpowiedzialność ponoszą: pracownik referatu finansowego, a z nadzoru Wójt Gminy i 

Skarbnik Gminy. 

5. Udzielenie zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 69.046,00 zł pomimo 

niespełnienia przez podatników przesłanek formalnoprawnych wynikających z uchwały 

Rady Gminy nr XXI/182/2001 z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na 

terenie Gminy Polska Cerekiew, dotyczących wzrostu zatrudnienia, 

(protokół kontroli str. 60-64). 

Odpowiedzialność ponoszą: pracownik referatu finansowego, a z nadzoru Wójt Gminy i 

Skarbnik Gminy. 

6. Dokonywanie przypisu podatków osobom fizycznym pomimo niedoręczenia decyzji 

wymiarowych oraz niezawieszenie postępowania podatkowego w przypadku śmierci 

podatników i niepodjęcie działań zmierzających do ustalenia spadkobierców lub kuratora 

spadku, 

(protokół kontroli str. 70). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor referatu finansowego, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

7. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i 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), polegające na: 

− niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 77-78), 

− niezamieszczeniu w prasie lokalnej  informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

Urzędu o wywieszeniu wykazu o sprzedaży nieruchomości oraz ogłoszenia o 

przetargu w przypadku, gdy cena wywoławcza nieruchomości była wyższa niż 10.000 

euro (protokół kontroli str. 77-78), 

− nieujęciu w ogłoszeniu o przetargu informacji o obciążeniach nieruchomości i 

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość (protokół kontroli str. 77-78), 
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− zawarciu umów przenoszących własność nieruchomości pomimo, iż na dzień ich 

zawarcia nie wpłynęły od nabywców nieruchomości wpłaty na rachunek Urzędu 

kwoty ustalonej ceny za nieruchomości (protokół kontroli str. 80-81,  82-83). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. mienia komunalnego oraz Wójt Gminy. 

8. Naruszenie przepisów prawa w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników 

polegające na wypłacaniu pracownikom Urzędu Gminy wynagrodzenia z tytułu 

wykonywania umów zlecenia, których przedmiot mieścił się w zakresach czynności 

pracowników, 

(protokół kontroli str. 97-100). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Inspektor na stanowisku pracy ds. kadr i oświaty. 

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

publiczne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na:  

− przyjęciu do rozliczenia dotacji kosztów poniesionych przed podpisaniem i 

obowiązywaniem umów o udzielenie dotacji na łączną kwotę w 2006 roku 1.297,29 zł 

(protokół kontroli str.115-118), 

− niewydawaniu decyzji określających kwoty dotacji przypadające do zwrotu za 2006 

rok  (protokół kontroli str. 115-118), 

− udzieleniu i przekazaniu dotacji na realizację zadań własnych z zakresu pomocy 

społecznej pomimo nieprzeprowadzenia otwartego konkursu ofert (protokół kontroli 

str. 118-121).  

Wymienione nieprawidłowości 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 koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

10. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych poprzez: 

− zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym na portalu internetowym 

UZP informacji różniących się od zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej jednostki (protokół kontroli str. 127), 

− ustalenie nieprawidłowego terminu składania ofert (protokół kontroli str. 127-128), 

− niedołożenie należytej staranności w dokumentowaniu postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych (protokół kontroli str. 128-129, 130), 
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Odpowiedzialność ponosi Inspektor zatrudniony na stanowisku pracy ds. inwestycji, 

przetargów i drogownictwa oraz Wójt Gminy. 

11. Niesporządzenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, 

(protokół kontroli str. 141-142). 

Odpowiedzialność ponosi 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. Podjąć działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie 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). Wydzielić z urządzeń księgowych 

Urzędu księgi rachunkowe Gminnej Biblioteki Publicznej.  

2. Wdrożyć procedury, które zapewnią terminowe regulowanie zobowiązań i zgodnie z 

dyspozycją wynikającą z art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

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

3. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych celem sprawdzenia czy 

podatnicy wywiązują się z przepisów prawa podatkowego stosownie do dyspozycji art. 

281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 

2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i opracowywanych na podstawie ustawy planów 

kontroli. 
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4. Skorygować nieprawidłowo ustalone kwoty ulg inwestycyjnych w podatku rolnym, 

ustalić  kwotę należnej ulgi od wszystkich poniesionych i udokumentowanych przez 

podatników nakładów inwestycyjnych. Przy udzieleniu ulg inwestycyjnych w podatku 

rolnym bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w art. 13d ust. 3 cyt. ustawy z dnia 

z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. 

5. Podjąć działania w trybie przepisów Ordynacji podatkowej celem uchylenia decyzji 

przyznających zwolnienie w podatku od nieruchomości ze względu na niespełnienie przez 

przedsiębiorców przesłanek formalnoprawnych ustalonych w uchwale Rady Gminy nr 

XXI/182/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie 

Gminy Polska Cerekiew. 

6. Przypisu podatków osobom fizycznym dokonywać po uprzednim doręczeniu decyzji 

wymiarowych zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z 

późn. zm.). W przypadku śmierci podatnika zawieszać postępowanie podatkowe 

stosownie do przepisu art. 201 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz podejmować dalsze 

działania przewidziane prawem celem niedopuszczenia do przedawnienia należności 

budżetu gminy. 

7. Wyeliminować skutecznie nieprawidłowości dotyczące sprzedaży nieruchomości, 

sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

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

zm.). Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości zawierające wymagane 

przepisami informacje zamieszczać w prasie zgodnie z dyspozycją wynikającą z § 6 ust. 4 

i  § 16 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). 

8. Zaniechać zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami samorządowymi na 

wykonywanie zadań objętych zakresem czynności ustalonych dla zajmowanych przez 

pracowników stanowisk pracy. Wydatki na wynagrodzenia dokonywać zgodnie z art. 35 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 
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9. Wyegzekwować od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwoty 

dotacji poniesionych na wydatki nie objęte umową o udzielenie dotacji zgodnie z 

dyspozycją wynikającą z art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o 

finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z poźn. zm.). Przestrzegać zasad przy 

udzielaniu i rozliczaniu dotacji na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 

96, poz. 873 z późn. zm). 

10. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości związane z udzielaniem 

zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z 

należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

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

11. Sporządzić plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych stosownie do przepisów 

art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 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 
 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


