
 
 

 
Opole, dnia  16 września 2009 r. 

 
 
NKO-401-12/09  

Pani 

Brygida Pytel 

Wójt Gminy Izbicko 

 

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 11 maja 2009r. do 6 lipca 

2009r. w Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Izbicko za 

rok 2008 oraz wybranych zagadnień za rok 2007. 

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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 20 lipca 2009 r.  

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 Gminy 

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn.zm.), 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 oraz zasad rachunkowości 

określonych przez  Wójta Gminy polegające na:  

− realizowaniu zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów 

prawidłowego dowodu księgowego, tj. niesprawdzonych merytorycznie, 

niezatwierdzonych do zapłaty (protokół kontroli str. 10, 15, 16, 18); 
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− nieprawidłowym poprawianiu błędów w dowodach lub zapisów w księgach 

rachunkowych a takŜe ewidencji druków ścisłego zarachowania (protokół kontroli str. 

14, 15,19, 23); 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponoszą inspektor ds. kasy, Skarbnik i Sekretarz; 

− niebieŜącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych konta o symbolu 234 (protokół 

kontroli str. 31, 32); 

  Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości i Skarbnik; 

− prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 w zakresie dzierŜaw i opłat z tytułu 

korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych bez podziału na kontrahentów  

(protokół kontroli str. 55, 66); 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. obsługi rady gminy oraz działalności 

gospodarczej, inspektor ds. księgowości budŜetowej oraz Skarbnik; 

− prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 901 niezgodnie z zasadami 

funkcjonowania tego konta (protokół kontroli str. 36); 

  Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budŜetowej oraz Skarbnik; 

− niedokonywaniu w ewidencji księgowej przypisu podatku od nieruchomości 

podmiotom zwolnionym na mocy uchwały Rady Gminy (protokół kontroli str. 36); 

  Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. windykacji oraz Skarbnik. 

2. Rozliczanie  podróŜy słuŜbowych pracowników pomimo braku udokumentowania 

kosztów podróŜy oraz braku pisemnych oświadczeń pracowników o dokonanych 

wydatkach i przyczynach ich nieudokumentowania,   

(protokół kontroli str. 16, 19). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. kasy, Skarbnik i Sekretarz. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych, 

(protokół kontroli str. 71, 72, 91 i 92). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Sekretarz. 

4. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości budŜetowej 

polegające na: 

− niesporządzeniu jednostkowych sprawozdań z tytułu dotacji celowych i subwencji 

ogólnej otrzymanych z budŜetu państwa a takŜe dotacji celowych z funduszy 

celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego (protokół kontroli str. 37), 
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− nieprawidłowym wykazaniu kwoty wykonanych dochodów w zbiorczym 

sprawozdaniu Rb-27S (protokół kontroli str. 37 - 38), 

− nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP zwolnień w podatku od 

nieruchomości wprowadzonych uchwałą Rady Gminy (protokół kontroli str. 59 – 60). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt. 

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

− nieegzekwowaniu obowiązku składania informacji i deklaracji podatkowych (protokół 

kontroli str. 43, 46), 

− braku czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w 

deklaracjach podatkowych a takŜe niepodejmowanie przez organ podatkowy 

czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy 

(protokół kontroli str. 40 – 42), 

− dokonywaniu przypisu podatku osobom fizycznym bez uprzedniego doręczenia 

decyzji wymiarowych (protokół kontroli str. 39 - 40). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. wymiaru podatku oraz Wójt. 

6. Nieprawidłowe stosowanie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 

ustawy o podatku rolnym polegające m.in. na: 

− zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatkowej dla nieruchomości związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych (protokół kontroli str. 41), 

− nieobjęciu opodatkowaniem wszystkich budowli słuŜących dostarczaniu wody, 

wysypiska śmieci oraz gruntów naleŜących do Gminy (protokół kontroli str. 44 - 45), 

− niesporządzeniu deklaracji  Gminy na podatek od nieruchomości (protokół kontroli str. 

45 - 46), 

− nieobjęciu zwolnieniem udzielonym na mocy uchwały Rady Gminy lokali uŜytkowych 

oddanych w najem a stanowiących mienie gminne (protokół kontroli str. 41 - 43), 

− bezpodstawnym zwolnieniu z opodatkowania powierzchni gruntów uŜytkowanych 

przez LZS-y i jednostki OSP oraz nieruchomości będących w posiadaniu Gminy 

(protokół kontroli str. 43 – 44, 46). 

 Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatku oraz Wójt. 

7. Niepobieranie opłaty targowej od osób prowadzących sprzedaŜ na imprezach 

organizowanych na terenie Gminy,  

 (protokół kontroli str. 48 - 49). 

Odpowiedzialność ponoszą inkasenci opłaty targowej oraz Wójt. 
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8. Dokonywanie poboru naleŜności podatkowych i opłaty targowej w trybie inkasa przez 

osoby nie będące inkasentami, 

 (protokół kontroli str. 47 – 48, 56 – 57). 

 Odpowiedzialność ponosi Wójt i Sekretarz Gminy. 

9. W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz pobierania 

opłat za korzystanie z tych zezwoleń: 

− wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaŜ napojów alkoholowych na podstawie 

niekompletnych wniosków, tj. niezawierających wszystkich wymaganych informacji 

oraz załączników (protokół kontroli str. 51 – 53), 

− nieprawidłowe ustalenie wysokości rat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych w roku wydania bądź utraty waŜności zezwoleń (protokół 

kontroli str. 54 - 55). 

 Odpowiedzialność ponoszą: inspektor ds. obsługi rady gminy oraz działalności 

gospodarczej i Wójt. 

10. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

− niezamieszczeniu wymaganych informacji w ogłoszeniach o przetargu na zbycie i 

dzierŜawę nieruchomości, ustaleniu ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości 

niezgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy oraz braku ustalenia terminu 

wpłaty czynszu dzierŜawnego, 

− niezłoŜeniu podpisu w protokole z przetargu przez nabywcę nieruchomości (protokół 

kontroli str. 63 - 64, 66). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko, 

Wójt oraz Przewodniczący Komisji Przetargowej.  

11. Naruszenie obowiązujących przepisów przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla Caritas 

Diecezji Opolskiej i LKS Źródło w Krośnicy polegające na: 

− przekazaniu transzy dotacji z opóźnieniem,  

− przyjęciu nieprawidłowo sporządzonego sprawozdania z realizacji zadania 

„organizacja sportu w zakresie piłki noŜnej dla dzieci,  młodzieŜy i dorosłych”, 

(protokół kontroli str. 82, 85.) 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt. 

12. Ujmowanie w ewidencji księgowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy dowodów 

księgowych, w których stroną operacji gospodarczych jest Urząd Gminy, 

(protokół kontroli str. 97-100). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości, Dyrektor ZSP w Krośnicy. 
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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. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t.j: 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 i planu kont dla budŜetu państwa, 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących w kontrolowanej jednostce. 

2. Przestrzegać zasad rozliczania podróŜy słuŜbowych pracowników określonych w § 8a ust. 

3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju 

(Dz.U. z 2002r. nr 236, poz. 1990). 

3. WdroŜyć działania, które wyeliminują przypadki nieterminowego regulowania 

zaciągniętych zobowiązań, celem niedopuszczenia do zapłaty odsetek karnych. 

Dokonywać wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, stosownie do przepisów art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

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

4. Dokonać korekty sprawozdań budŜetowych Rb-27S, Rb-PDP za 2008 r. w zakresie 

błędnie wykazanych danych i przesłać do RIO w Opolu. Przestrzegać zasad sporządzania 

sprawozdań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 27 czerwca 2006 r. w 

sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 

5. Egzekwować od podatników obowiązek składania deklaracji podatkowych oraz 

dokonywać rzetelnego sprawdzania prawidłowości danych w nich zawartych, stosownie 

do przepisów art. 274 a oraz 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).  

Przestrzegać zasady dokonywania przypisów podatkowych z chwilą powstania 

zobowiązania podatkowego stosownie do przepisu art. 21 § 1 cyt. ustawy. 
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6. Przeprowadzić analizę i weryfikację w zakresie dokonanego wymiaru podatków w celu 

wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz doprowadzenia do objęcia 

obowiązkiem podatkowym wszystkich podatników i wszystkich nieruchomości 

podlegających opodatkowaniu. 

Dokonywać wymiaru podatków rolnego i od nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 696 

z późn. zm.) oraz 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.). Dokonać rozliczenia 

nienaleŜnie pobranego podatku od najemców lokali uŜytkowych. 

7. Zapewnić pobór opłaty targowej od wszystkich osób zobowiązanych do jej zapłaty, 

stosownie do dyspozycji 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.) oraz uchwały Rady Gminy nr 

II/9/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.  

8. Zaprzestać dokonywania poboru inkasa z tytułu naleŜności podatkowych i opłaty targowej 

przez osoby nie będące inkasentami określonymi przez Radę Gminy.  

9. Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych wydawać na podstawie kompletnych 

wniosków składanych przez przedsiębiorców, stosownie do dyspozycji art. 18 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).  

Ustalać wysokość rat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych zgodnie z przepisem art. 11¹ ust. 8 cyt. ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

10. Zapewnić prawidłowe sporządzanie dokumentacji przy sprzedaŜy i wydzierŜawianiu 

nieruchomości stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

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

oraz przestrzeganie postanowień uchwały Rady Gminy w powyŜszym zakresie. 

11. WdroŜyć procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości udzielania i 

rozliczania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  przez gminę, celem 

zapewnienia terminowego przekazywania kwot dotacji i prawidłowego ich rozliczania, 

zgodnie z ustaleniami zawartych umów. 
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12. W księgach rachunkowych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnicy ujmować 

dowody księgowe posiadające prawidłowo określone strony operacji gospodarczych 

stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 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 nie wykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych 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: 
Przewodniczący Rady Gminy 
 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

/--/ 
 


