
 
 

 
Opole,  27 lutego 2009 r. 

 
NKO-401-17/08  

 

Pan 

Dieter Przewdzing 

Burmistrz Zdzieszowic 

    
            

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  16 września 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. w 

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

2008 roku 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 

poprzednich kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gminy w zakresie braku 

kontrasygnowania przez Skarbnika Gminy umów powodujących powstanie zobowiązań, co w 

świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 20 kwietnia 2005 r. nie 

powinno mieć miejsca. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte, 

dotyczy to m.in.:  

− zaktualizowania zarządzeniem Burmistrza z dnia 27.11.2008 r. dokumentacji opisującej 

przyjęte zasady rachunkowości w zakresie kont 134, 820, 140, wprowadzenia konta 

pozabilansowego 982 – Zabezpieczenia, ustalenia nowych zasad wyceny gruntów, 
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− zaprowadzenia ewidencji na koncie 982, dokonania korekty wyceny gruntów oraz 

zwiększenia ich wartości w księgach o kwotę 175.033,67 zł, 

− skorygowania sprawozdania Rb-27S i RbPDP za 2007 r. w zakresie skutków decyzji w 

sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i 

przesłania do RIO w Opolu,  

− skorygowania nieprawidłowo ustalonego wymiaru podatku od nieruchomości, 

− legalizacji bezpodstawnie dokonanej wypłaty podwyżki wynagrodzeń poprzez 

konwalidowanie regulaminu wynagradzania z dnia 5.05.2008 r. oraz wypłaty zaniżonego 

dodatku stażowego pracownika. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 23 grudnia 2008 r.  

W dniu 30 grudnia 2008 r. odmówił Pan podpisania protokołu kontroli i nie złożył wymaganych 

przepisami pisemnych wyjaśnień co do przyczyn tej odmowy.  

W dniu 31.12.2008 r.  do Izby dostarczono „zastrzeżenia” wniesione przez Pana do protokołu 

kontroli. Zostały one wykorzystane przy ostatecznym formułowaniu wniosków. 

 

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: 

Urząd Miejski 

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

− niewłaściwym zaewidencjonowaniu operacji związanych z naliczeniem dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2007 r. co skutkowało zaniżeniem zobowiązań wykazanych 

na koncie 231 o kwotę 43.794,12 zł i zawyżeniem zobowiązań na koncie 229 o 

wymienioną kwotę (protokół kontroli str. 30), 

− niebieżącym ewidencjonowaniu operacji na koncie 234, z naruszeniem chronologii 

zapisów (protokół kontroli str. 34 - 35). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Budżetowo-Finansowego i Kierownik tego 

Referatu oraz Skarbnik z tytułu nadzoru. 

2. Nieprzestrzeganie ustalonych przez jednostkę procedur obiegu dokumentów finansowych, co 

skutkowało nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 

      (protokół kontroli str. 21-22). 

      Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy. 
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3. W zakresie inwentaryzacji: 

− przeprowadzenie inwentaryzacji należności na dzień 31.12.2006 r. i 31.12.2007 r. w 

sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym (protokół kontroli str. 25 - 29); 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Budżetowo-Finansowego oraz Kierownik 

tego Referatu; 

− niezachowanie ustawowego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji należności 

(protokół kontroli str. 37). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego.  

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 18 pkt 

1 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.). 

4. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na: 

− niesporządzeniu sprawozdań jednostkowych Rb-N i Rb-Z dla Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (protokół kontroli str. 43), 

− niesprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym sprawozdań złożonych przez 

jednostki organizacyjne (protokół kontroli str. 44). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Budżetowo-

Finansowego. 

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

– zaniechaniu dokumentowania dat wpływu do Urzędu informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych, gruntach i lasach składanych przez podatników podatku od 

nieruchomości, 

– zaniechaniu dokumentowania czynności sprawdzających informacji podatkowych w 

zakresie podatku od nieruchomości,  

(protokół kontroli str. 57 - 58). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektorzy oraz Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 

6. Niepobieranie opłaty targowej w przypadku dokonywania sprzedaży na imprezach 

organizowanych na terenie Gminy. 

(protokół kontroli str. 62 - 63). 

 Odpowiedzialność ponoszą: inkasent opłaty targowej, Kierownik Referatu Podatków i Opłat oraz 

Burmistrz. 
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7. Niewystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wyznaczenie 

właściwego organu do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych Skarbnika 

Gminy, 

 (protokół kontroli str. 66 - 67). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

8. Niepodjęcie czynności zmierzających do ustalenia i pobrania opłaty jednorazowej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, 

(protokół  kontroli str. 100 - 102). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i 

Leśnictwa, Zastępca Burmistrza, Burmistrz. 

9. Niezachowanie należytej staranności i dbałości o interes gminy przy wydzierżawianiu i 

wynajmowaniu nieruchomości gminnych polegające na: 

– niewaloryzowaniu stawek czynszu za najem i dzierżawę (protokół kontroli str. 112-115), 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz; 

– zawarciu umów na dzierżawę nieruchomości celem składowania materiałów 

budowlanych i gruzu betonowego, niezabezpieczających w pełni interesu gminy 

(protokół kontroli str. 123 - 128); 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Burmistrza i Burmistrz.  

10. Nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia pracowników, polegające na: 

− ponoszeniu wydatków na wynagrodzenia (i pochodne) z tytułu zatrudnienia w Urzędzie 

Miasta konserwatorów OSP na podstawie umów o pracę (protokół kontroli str. 134-136), 

− przyznaniu Dyrektorowi i Głównej Księgowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Zdzieszowicach nagród z zakładowego funduszu nagród (protokół kontroli str. 206), 

− nieokreśleniu wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi i Głównej 

Księgowej Biblioteki oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania (protokół 

kontroli str. 207). 

11. Brak kontrasygnaty Skarbnika lub osoby upoważnionej na umowach skutkujących 

zaciągnięciem zobowiązań pieniężnych, 

(protokół kontroli str. 137 - 138, 153 - 154, 156).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Nieprawidłowości polegające na braku kontrasygnaty skarbnika na umowach powtórzyły się 

pomimo informacji Burmistrza zawartej w piśmie Fn.0911/1/05 z dnia 20.04.2005 r., iż 
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zaprzestana została praktyka zawierania umów skutkujących powstaniem zobowiązań 

finansowych bez uprzedniego dokonania kontrasygnaty Skarbnika Gminy, wprowadzono 

rozwiązanie organizacyjne powodujące, iż umowy będą podpisywane przez Burmistrza 

wyłącznie po dokonaniu kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy i podpisaniu przez radcę 

prawnego.  

Wystąpienie powyższej nieprawidłowości świadczy o nieskuteczności podjętych działań 

przez Burmistrza. 

12. Ponoszenie wydatków z budżetu gminy na rzecz OSP niezwiązanych bezpośrednio z 

zadaniami gminy wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej na łączną 

kwotę 6.674,13 zł 

(protokół kontroli str. 141 - 146).   

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Zastępca Burmistrza. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 11 ust. 

1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

13. Naruszenie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

polegające na: 

− niezamieszczeniu w ogłoszeniu o konkursie wszystkich wymaganych informacji 

(protokół kontroli str. 148), 

− przyjęciu do rozliczenia sprawozdania niespełniającego wymogów określonych w 

ramowym wzorze sprawozdania (protokół kontroli str. 149), 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Kierownik USC.  

14. Nieterminowe rozliczanie kosztów zakończonych inwestycji i sporządzanie dowodów OT  - 

„Przyjęcie inwestycji do eksploatacji i ewidencji środków trwałych” bądź nieterminowe ich 

doręczanie do Referatu Budżetowo-Finansowego, co spowodowało przyjęcie z opóźnieniem 

środków trwałych na stan majątku, 

(protokół kontroli str. 167-168 i 174 - 175). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor, inspektor i Kierownik Referatu Inwestycji i 

Zamówień Publicznych oraz Burmistrz. 

15. Wypłaceniu pracownikowi Urzędu wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy zlecenia, 

której przedmiot mieścił się w zakresie czynności pracownika, 

(protokół kontroli str. 187 - 189). 
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Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i 

Obrony Cywilnej.  

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach 

1. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania polegające m.in. na: 

− nieustaleniu procedur w zakresie zasad ewidencji i obrotu drukami ścisłego zarachowania 

poprzez nieokreślenie wykazu druków zaliczanych w jednostce do druków ścisłego 

zarachowania oraz nieobjęcie ewidencją dowodów KP „Kasa przyjmie”, 

− nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji druków KP, 

      (protokół kontroli str. 196). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

2.   Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości polegające na nieewidencjonowaniu 

obrotu gotówkowego w dniu, w którym operacje gospodarcze miały miejsce, 

(protokół kontroli str. 197). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główny księgowy. 

3.  Niezachowanie terminu przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych, 

  (protokół kontroli str. 201). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

4.   Naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia pracownikom za marzec 2007 r. niezgodnie z 

zasadami określonymi w obowiązujących regulaminach wynagradzania, 

  (protokół kontroli str. 207 - 208).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główna księgowa. 

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: 

Urząd Miejski 

1. Podjąć działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z 
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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 z późn. zm.).  

2. Zapewnić przestrzeganie procedur obiegu dokumentów finansowych, ustalonych przez 

jednostkę w Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w 

Zdzieszowicach, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0152/26/06 Burmistrza z dnia 

18.07.2006 r. 

3. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji 

należności w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym i z naruszeniem ustawowego 

terminu. Bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania inwentaryzacji należności zgodnie z 

art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zachowaniem terminu 

określonego w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy.   

4. Respektować obowiązek sporządzania sprawozdań jednostkowych Rb-N i Rb-Z dla 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosownie do przepisów § 4 

pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

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

dyspozycją § 9 ust. 3 cyt. rozporządzenia dokonywać sprawdzenia sprawozdań złożonych 

przez jednostki organizacyjne pod względem formalno – rachunkowym. 

5. Wdrożyć procedury zapewniające właściwe dokumentowanie dat wpływu deklaracji 

podatkowych oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, 

poz. 60 z późn. zm.).  

6. Egzekwować opłatę targową od podmiotów prowadzących sprzedaż na imprezach 

organizowanych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz 

postanowieniami uchwały Nr XII/88/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia 

stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

7. Przestrzegać obowiązku występowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o 

wyznaczenie właściwego organu podatkowego do załatwiania spraw dot. zobowiązań 



 
8 

 

podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego Skarbnika 

Gminy, wstępnych, zstępnych i powinowatych pierwszego stopnia zgodnie z dyspozycją 

wynikającą z art. 132 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

8. W sytuacji wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

wydawać decyzje w sprawie naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w oparciu o operaty szacunkowe zgodnie z art. 37 ust. 11 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z 

późn. zm.).  

9. Przy zawieraniu umów o najem i dzierżawę nieruchomości respektować zasadę zachowania 

szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym wyrażonej w 

treści art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.). W zawieranych umowach zamieszczać postanowienia w zakresie 

waloryzacji stawek czynszu oraz postanowienia zabezpieczające interes gminy.  

10. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń pracowników. Zaprzestać 

zatrudniania w Urzędzie Gminy konserwatorów OSP na podstawie umów o pracę. Zadania 

gminy w zakresie finansowania gotowości bojowej sprzętu pożarniczego OSP realizować 

zgodnie z przepisami art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). 

Zaprzestać przyznawania Dyrektorowi i Głównej Księgowej MiGBP w Zdzieszowicach 

nagród z zakładowego funduszu nagród tej jednostki. Osobom tym, stosownie do przepisów 

art. 5 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) może być przyznana 

nagroda roczna. Określić wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowe 

zasady i tryb jej przyznawania zgodnie z art. 10 ust. 8 cyt. ustawy. 

11. Wdrożyć procedury, które zapewnią dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika lub osoby 

upoważnionej na umowach skutkujących zaciąganiem zobowiązań pieniężnych stosownie do 

przepisu art. 46 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 
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12. Zaprzestać dokonywania wydatków  niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami jakie mogą 

być finansowane przez gminę na rzecz OSP, określonymi w przepisach art. 32 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

13. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem dotacji podmiotom niezliczonym 

do sektora finansów publicznych. Ściśle przestrzegać procedur określonych w przepisach 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

14. Zapewnić terminowe rozliczanie inwestycji, sporządzanie dowodów OT oraz ich 

przekazywanie do księgowości, stosownie do uregulowań wewnętrznych zawartych w 

Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów. 

15. Zaniechać zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami samorządowymi na 

wykonywanie zadań objętych zakresem czynności ustalonych dla zajmowanych przez 

pracowników stanowisk pracy. Umowy cywilnoprawne finansować zgodnie z art. 35 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach 

1. Ustalić procedury w zakresie zasad ewidencji i obrotu drukami ścisłego zarachowania 

stosownie do dyspozycji art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przestrzegać 

obowiązku inwentaryzowania druków zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu 

dokumentów. 

2. Zapewnić terminowe ujmowanie obrotu gotówkowego w ewidencji księgowej stosownie do 

wymogów wynikających z przepisów art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości.  

3. Ściśle przestrzegać terminów przeprowadzania skontrum materiałów bibliotecznych, 

stosownie do przepisów § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 

Nr 205, poz. 1283) oraz Instrukcji obiegu dokumentów. 

4.  Dokonać rozliczenia nadpłaconych pracownikom wynagrodzeń za marzec 2007 r. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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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 poprzez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska 

 
Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


