
 
 

 

Opole, dnia 28 lipca 2009 r. 
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       Pan 

       Jan Woźniak 

       Burmistrz Otmuchowa 

 

 

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 12.05.2009 r. do 

02.07.2009 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

2008 r. oraz wybranych zagadnień za 2007 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.  

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe część nieprawidłowości stwierdzonych przez 

kontrolujących zostało usuniętych w trakcie kontroli, tj.: 

− dokonano korekty umorzenia środków trwałych, 

− dokonano przeksięgowania nieprawidłowo zaewidencjonowanych kosztów zadań 

inwestycyjnych, skorygowano sprawozdania oraz bilans Urzędu Miejskiego, 

− wezwano podatnika do skorygowania nieprawidłowo sporządzonej deklaracji na podatek 

od nieruchomości za 2008 r. oraz przeprowadzono czynności sprawdzające w stosunku do 

złoŜonych przez podatników deklaracji na podatek rolny, 
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− wystawiono decyzje ustalające podatek od nieruchomości podatnikom, w stosunku do 

których nie zachowano zasady powszechności podatkowej, 

− skorygowano sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S w zakresie skutków wynikających z 

decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, 

− wystawiono tytuł wykonawczy w zakresie zaległości podatkowych, w stosunku do 

których zaniechano podjęcia czynności windykacyjnych, 

− uaktualniono wykaz jednostek oświatowych zawarty w Statucie Zarządu Obsługi 

Szkolnictwa, 

− zaprzestano dokonywania nieprawidłowych operacji kasowych w Zarządzie Obsługi 

Szkolnictwa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 8 lipca 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: 

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

polegające na: 

− dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania zapisu (protokół 

kontroli str. 8, 9); 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Otmuchowa; 

− wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych zdarzeń gospodarczych w innych okresach 

sprawozdawczych niŜ okres, w którym zdarzenia te faktycznie miały miejsce 

(protokół kontroli str. 96, 99, 101-103); 

− niezgodności pomiędzy ewidencją syntetyczną i analityczną konta 011 – „środki 

trwałe” (protokół kontroli str. 101-103); 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi Kierownik Referatu BudŜetowego. 

2. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego po okresie zajęcia pasa oraz 

nieprawidłowe naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego, co spowodowało zaniŜenie 

dochodów Gminy z tego tytułu o kwotę 284,38 zł, 

(protokół kontroli str. 58-61). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. remontów oraz Burmistrz Otmuchowa. 
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3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 

− niezamieszczeniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy (protokół kontroli str. 63); 

− niezawarciu w ogłoszeniach o przetargach dotyczących sprzedaŜy nieruchomości oraz 

w protokołach z przetargów wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli str. 

63, 64); 

− niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem i dzierŜawę (protokół kontroli str. 66, 68-69);  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. gospodarki komunalnej, Kierownik Wydziału 

Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego, Sekretarz Gminy oraz Burmistrz 

Otmuchowa. 

4. Naruszenie przepisów ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

polegające na: 

− niezamieszczeniu ogłoszeń w prasie o konkursach dotyczących wyłonienia ofert na 

realizację zadań dotowanych przez gminę, zleconych podmiotom spoza sektora 

finansów publicznych (protokół kontroli str. 78); 

− niedopełnieniu obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli i oceny realizacji 

dotowanych zadań (protokół kontroli str. 79, 80); 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. ewidencji ludności oraz Burmistrz Otmuchowa. 

5. Nieustalenie procedur kontroli finansowej w zakresie dokonywania wydatków 

związanych z wykorzystaniem samochodów słuŜbowych, 

(protokół kontroli str. 83, 84). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Otmuchowa. 

Zespół Obsługi Szkolnictwa 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedostosowanie Zakładowego Planu Kont do wymogów obowiązujących przepisów w 

zakresie prowadzenia ewidencji na kontach 132 – Rachunki dochodów własnych 

jednostek budŜetowych i 137 – Rachunki środków funduszy pomocowych                   

(protokół kontroli str. 117). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie. 
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2. Prowadzenie łącznych ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie łącznych planów 

finansowych i łącznych sprawozdań budŜetowych dla wszystkich jednostek oświatowych 

i Zespołu Obsługi Szkolnictwa, 

(protokół kontroli str. 118-120, 123-124, 132-133). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa. 

 

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 skuteczne 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.). 

2. Zaprzestać wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego przed planowanym zajęciem 

pasa. Przestrzegać w tym zakresie uregulowań zawartych w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z 

późn. zm.). Skorygować błędnie naliczoną opłatę za zajęcie pasa drogowego.  

3. Wyeliminować nieprawidłowości związane ze sprzedaŜą, oddawaniem w najem i 

dzierŜawą nieruchomości gminnych. Zapewnić przestrzeganie przepisów określonych w 

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w § 13 rozporządzenia Rady 

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

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108). 

4. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące udzielania dotacji na realizację zadań 

publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zamieszczać w 

prasie ogłoszenia 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 
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poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

Przeprowadzać okresowe kontrole i oceny realizacji zadań stosownie do wymogów 

określonych w art. 17 cyt. ustawy. 

5. Ustalić i wdroŜyć procedury, które zapewnią sprawowanie kontroli finansowej w zakresie 

dokonywania wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów słuŜbowych, 

stosownie do przepisów art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

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

Zespół Obsługi Szkolnictwa 

1. Dostosować Zakładowy Plan Kont do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2006 r. nr 142, poz. 1020 ze zm.). 

2. ZałoŜyć odrębne księgi rachunkowe oraz sporządzać odrębne plany finansowe i 

sprawozdania budŜetowe dla Zespołu Obsługi Szkolnictwa oraz kaŜdej jednostki 

oświatowej funkcjonującej w formie jednostki budŜetowej w celu zapewnienia rzetelnego 

i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku poszczególnych 

jednostek stosownie do przepisów art. 4 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. z 2006 r. nr 

115, poz. 781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 

2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych 

i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 

organizacyjno-prawną (Dz.U. nr 116, poz. 783 zen. zm.). 

 

       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. 

 



 6 

       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 

/--/ 
 


