
 
 

 
Opole, 30 kwietnia 2009 r. 

NKO-401-28/08 
 
 
       Pan 

       Piotr Solloch 

       Burmistrz Krapkowic 

 

 

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 3 grudnia 2008 r. do 20 

lutego 2009 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

2007 r. i I półrocze 2008 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 nieznajomości przepisów prawa oraz braku 

nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa.  

W trakcie kontroli niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte, tj. dokonano zwrotu kwoty 58,95 zł dotyczącej niedoboru gotówki w kasie 

Urzędu Miejskiego oraz korekty nieprawidłowo rozliczonych  poleceń wyjazdu słuŜbowego 

poza granicę kraju. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 9 marca 2009 r.  

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

Urząd Miejski 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

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 
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1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

jednostki organizacyjne gminy realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej w 

kaŜdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek, 

(protokół kontroli str. 7-10). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Krapkowic. 

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

polegające na: 

− niezgodności obrotów zestawienia obrotów i sald z obrotami dziennika (protokół 

kontroli str. 13-15), 

− nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegającym na zaewidencjonowaniu 

operacji gospodarczych, które faktycznie nie miały miejsca (protokół kontroli str. 14 – 

15, 21), 

− niesprawdzalnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które uniemoŜliwia identyfikację 

dowodów źródłowych na podstawie zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. 

(protokół kontroli str. 15-17); 

− niezawarciu w zapisach księgowych dat dokonania operacji gospodarczych lub dat 

dowodów źródłowych (protokół kontroli str. 17); 

− wykazaniu sald konta 221 – „naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych” w formie 

persalda zamiast sald dwustronnych (protokół kontroli str. 28 – 32); 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. księgowości budŜetowej, Naczelnik 

Wydziału Finansowo BudŜetowego, podinspektor ds. podatków, Naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych, Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Krapkowic. 

3. Zaniechanie czynności sprawdzających złoŜonych przez podatników deklaracji w sprawie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych, 

(protokół kontroli str. 48-49, 56-57, 66-67). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektorzy ds. podatków. 

4. Zastosowanie niewłaściwego trybu zmiany decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego w związku z podwójnym opodatkowaniem tej samej nieruchomości, 

(protokół kontroli str. 49-50). 

Odpowiedzialność ponosi samodzielny referent ds. podatków oraz Naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych. 

5. Nieokreślenie przez Radę Miejską trybu i szczegółowych warunków zwolnienia gruntów 

gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 

(protokół kontroli str. 55).  
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Odpowiedzialność za nieprzygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie 

ponosi Burmistrz Krapkowic. 

6. Doręczanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego za pośrednictwem 

podmiotów nieuprawnionych oraz nieprawidłowy sposób potwierdzania doręczania 

decyzji, 

(protokół kontroli str. 52-54).   

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Burmistrza Krapkowic i Burmistrz Krapkowic oraz 

sołtys wsi Dąbrówka Górna. 

7. Nieprawidłowe udzielenie ulgi inwestycyjnej polegające na nieprawidłowym ustaleniu 

okresu jej stosowania oraz nieustaleniu podatku rolnego podatnikom, którym udzielono 

ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego 

gospodarstwa rolnego lub powiększenie juŜ istniejącego, za okres między zdarzeniem 

powodującym powstanie obowiązku podatkowego a złoŜeniem wniosku, co spowodowało 

zaniŜenie dochodów gminy w 2007 r. łącznie o kwotę 373,35 zł, 

(protokół kontroli str. 60, 61). 

Odpowiedzialność ponoszą samodzielny referent ds. podatków, Naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych oraz Burmistrz Krapkowic. 

8. Zaniechanie ustalenia naleŜności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od 3 

pojazdów, co było przyczyną, Ŝe na rachunek gminy nie wpłynęły dochody w łącznej 

kwocie 2.866,00 zł,  

(protokół kontroli str. 67, 68). 

      Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. podatków. 

9. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów 

podatkowych i Rb-27S z wykonania planu dochodów budŜetowych polegające na: 

− wykazaniu w sprawozdaniach za I półrocze 2007 r. skutków udzielonych ulg, 

odroczeń, umorzeń i zwolnień  w wysokości zawyŜonej o kwotę 140.154,30 zł oraz 

skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w 

wysokości zaniŜonej o 25.861,80 zł, a w podatku od środków transportowych w 

wysokości zawyŜonej o 2.618,59 zł,  

− wykazaniu w sprawozdaniach za 2007 r. skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 

i zwolnień w wysokości zawyŜonej o kwotę 100.448,05 zł oraz skutków obniŜenia 

górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i w podatku od środków 

transportowych w wysokości zaniŜonej łącznie o 424.231,25 zł, 
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− wykazaniu w sprawozdaniach za I półrocze 2008 r. skutków udzielonych ulg, 

odroczeń, umorzeń i zwolnień w wysokości zawyŜonej o kwotę 55.441,75 zł oraz 

skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w 

wysokości zaniŜonej o 2.618,59 zł, 

(protokół kontroli str. 69-73). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz Krapkowic. 

10. Nieprawidłowe naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego, co spowodowało zaniŜenie 

dochodów Gminy z tego tytułu o kwotę 1.890,00 zł, 

(protokół kontroli str. 86, 87). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. gospodarki komunalnej oraz Burmistrz 

Krapkowic. 

11. Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego w wysokości zawyŜonej o  

8.572,44 zł, 

(protokół kontroli str. 93-95). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz Burmistrz 

Krapkowic. 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 5 ust. 1 

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.). 

12. Niezamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursie dotyczącym wyłonienia ofert na 

realizację zadań dotowanych przez gminę, 

(protokół kontroli str. 108). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Krapkowic. 

13. Zaciągnięcie zobowiązań pienięŜnych poprzez zawarcie 13 umów zlecenia lub umów o 

dzieło na łączną kwotę 9.010,30 zł  bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy, 

(protokół kontroli str. 113-114). 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza Krapkowic. 

14. Nieprawidłowe sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego polegające na 

wykazaniu w informacji danych dotyczących udziałów w spółkach komunalnych 

niezgodnych ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej, 

(protokół kontroli str. 131-132). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Krapkowic. 
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15. Nieterminowe przekazanie do Wojewody Opolskiego okresowego i rocznego rozliczenia 

dotacji oraz sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, 

(protokół kontroli str. 144-145). 

Odpowiedzialność ponoszą samodzielny referent ds. podatków oraz Burmistrz 

Krapkowic. 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu, określonego w art. 9 pkt 2 

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.). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Brak w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości opisu systemu słuŜącego 

ochronie danych i ich zbiorów w tym dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych, 

(protokół kontroli str. 160). 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi Kierownik OPS.  

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

polegające na dokonywaniu zapisów dotyczących rozchodów w raportach kasowych bez 

określenia numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących podstawę 

tych zapisów, 

(protokół kontroli str. 162). 

Odpowiedzialność ponosi kasjer. 

 

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. Zapewnić przeprowadzenie w roku bieŜącym, a następnie w kaŜdym roku budŜetowym 

kontrolę co najmniej 5 % wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, 
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stosownie do wymogów określonych w art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 

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

2. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 

2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Dostosować komputerowy system ewidencji 

księgowej do wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości. 

3. Poddawać czynnościom sprawdzającym złoŜone przez podatników deklaracje podatkowe 

stosownie do przepisów 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.). Dokumentować dokonanie tych 

czynności zgodnie z zasadą wynikającą z art. 126 cyt. ustawy. 

4. Podjąć działania celem stwierdzenia niewaŜności wadliwie wydanych decyzji 

podatkowych związanych z podwójnym opodatkowaniem nieruchomości, stosownie do 

przepisów art. 247 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

5. Opracować i przedłoŜyć Radzie Miejskiej w Krapkowicach projekt uchwały w sprawie 

trybu i szczegółowych warunków zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej, stosownie do przepisów art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z 

późn. zm.). 

6. Wyeliminować praktykę doręczania pism w postępowaniu podatkowym                               

za pośrednictwem podmiotów nieuprawnionych. Stosować w tym zakresie przepisy art. 

144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  

Zapewnić prawidłowe potwierdzanie doręczonych pism, stosownie do przepisów  art. 152 

cyt. ustawy. 

7. Wzruszyć we właściwym trybie, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa wydaną z naruszeniem prawa decyzję w sprawie ustalenia 

ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Przy ustalaniu okresu stosowania ulg w podatku 

rolnym kierować się zasadami określonymi w art. 13d ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.).  

Ustalić podatek rolny wszystkim podatnikom, którym udzielono ulgi w podatku rolnym z 

tytułu kupna gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie juŜ istniejącego za okres między zdarzeniem powodującym powstanie 

obowiązku podatkowego, a złoŜeniem stosownego wniosku przez podatnika o udzielenie ulgi. 
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8. Określić wysokość zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych wszystkim 

osobom fizycznym i prawnym, na których ciąŜy obowiązek podatkowy z tego tytułu. 

Stosować w tym zakresie przepisy art. 8 i art. 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.) oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

9. WdroŜyć rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

sporządzania sprawozdań budŜetowych. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań 

określonych w rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. nr 115, poz.781). Skorygować i przysłać do tut. 

RIO sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S za I półrocze 2007 r., za 2007 r. oraz za I półrocze 

2008 r.  

10. Skorygować błędnie naliczoną opłatę za zajęcie pasa drogowego. Opłaty za zajęcie pasa 

drogowego ustalać zgodnie z przepisami art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. nr 19, poz. 115). 

11. Udzielać bonifikat od ustalonej ceny sprzedaŜy nieruchomości ściśle na zasadach 

określonych w uchwale Rady Miejskiej w tej sprawie. 

12. Przestrzegać obowiązku zamieszczania w prasie ogłoszeń o konkursach ofert na realizację 

zadań dotowanych przez gminę, stosownie do przepisów art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 

873 z późn. zm.). 

13. Wyeliminować przypadki zawierania umów powodujących powstanie zobowiązań 

pienięŜnych bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy. Stosować w tym zakresie przepisy art. 

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

2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). 

14. Zapewnić sporządzenie rzetelnej informacji o stanie mienia komunalnego w oparciu o 

prawidłowo prowadzoną ewidencję majątku gminy, stosownie do przepisów art. 180 pkt 2 

lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.  nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.). 

15. Przestrzegać terminów przekazywania do Wojewody Opolskiego rozliczenia dotacji oraz 

sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w 
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sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. nr 160, poz. 1132). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krapkowicach stosownie do przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Zapisów w raportach kasowych dokonywać wraz ze wskazaniem numerów 

identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących podstawę tych zapisów, stosownie 

do przepisów art. 23 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

       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 zagroŜone 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 zastrzeŜeń do 

Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeŜeń moŜe być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości:  

Rada Miejska 
Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 

 


