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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 25.08.2009 r. do 

30.10.2009 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

2008 r. oraz wybranych zagadnień za 2007 i 2009 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 konsekwencją nieznajomości przepisów 

prawa oraz braku nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej w zakresie gospodarowania 

mieniem gminy, co w świetle przekazanej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

z dnia 30 marca 2006 r. nie powinno mieć miejsca.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte w trakcie kontroli, tj: 

 uzupełniono dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, 

 wezwano podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od środków 

transportowych do ich złożenia,  
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 skorygowano nieprawidłowe dane wykazane w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S  

w zakresie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja 

podatkowa, 

 dokonano korekty nieprawidłowo rozliczonych poleceń wyjazdu służbowego, 

 kasjer ZGKiM złożył stosowną deklarację o odpowiedzialności materialnej za gotówkę 

oraz inne walory przechowywane w kasie, 

 dokonano sprawdzenia i opisu pod względem merytorycznym i rachunkowym dowodów 

księgowych stanowiących podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych ZGKiM, 

 skorygowano sprawozdania Rb-30 sporządzone na dzień 31.12.2008 r. oraz 30.06.2009 r. 

przez ZGKiM oraz dokonano korekty bilansu ZGKiM sporządzonego na dzień 

31.12.2008 r.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 6 listopada 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 przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 niezgodności obrotów zestawienia obrotów i sald z obrotami zestawienia obrotów 

dzienników częściowych na dzień 31.12.2008 r. (protokół kontroli str. 7); 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. finansowych oraz Skarbnik Gminy; 

 niezachowaniu wymogu liczenia obrotów dziennika w sposób ciągły (protokół 

kontroli str. 7 - 8); 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik; 

 dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania zapisu (protokół 

kontroli str. 8 - 9); 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik; 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków z tytułu 

wynagrodzeń na niewłaściwym koncie (protokół kontroli str. 18); 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. finansowych oraz Skarbnik Gminy; 

 dokonywaniu zapisów w raportach kasowych bez określenia numeru 

identyfikacyjnego dowodu źródłowego stanowiącego podstawę zapisu (protokół 

kontroli str. 12); 

Odpowiedzialność ponosi kasjer. 
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2. Zaciągnięcie zobowiązań w wysokości przekraczającej granice kwot wydatków 

określonych w planie finansowym jednostki o 32.982, 78 zł, 

(protokół kontroli str. 19-22). 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

15 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik. 

3. Nieprzeprowadzanie kontroli podatkowych celem sprawdzenia wywiązywania się 

podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, 

(protokół kontroli str. 30). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik. 

4. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości polegające na             

braku w niej: 

 w odniesieniu do gruntów: identyfikatorów działek ewidencyjnych, numerów księgi 

wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwy sądu, w którym jest prowadzona 

księga wieczysta lub zbiór dokumentów, 

 w odniesieniu do budynków lub ich części: numerów księgi wieczystej lub zbioru 

dokumentów oraz nazwy sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór 

dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, 

(protokół kontroli str. 32). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, a z tytułu braku 

nadzoru Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik. 

5. Niezachowanie zasady powszechności opodatkowania poprzez nieobjęcie podatkiem od 

nieruchomości posiadaczy komunalnych lokali użytkowych bądź ustalenie podatku od 

nieruchomości w zaniżonej wysokości, co było przyczyną, że na rachunek gminy w latach 

2008–2009 nie wpłynęły środki finansowe w łącznej kwocie 8.122,00 zł,  

(protokół kontroli str. 32-35). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, Skarbnik 

Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik. 

6. Niezawarcie w decyzjach w sprawie udzielenia zwolnień w podatku rolnym oraz 

umorzenia zaległości podatkowych uzasadnienia faktycznego bądź prawnego decyzji, 

(protokół kontroli str. 38, 47, 48). 
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Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, inspektor ds. 

księgowości podatkowej, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik. 

7. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewysyłaniu upomnień oraz niewystawianiu tytułów wykonawczych. 

Niezawieszenie postępowania podatkowego w przypadku śmierci podatników  

i niepodejmowanie działań zmierzających do ustalenia spadkobierców lub kuratora 

spadku, (protokół kontroli str. 48-50). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości podatkowej oraz Wójt Gminy 

Kamiennik. 

8.  Pobieranie opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń w nieprawidłowej wysokości, 

co spowodowało zaniżenie dochodów gminy łącznie o kwotę 2.473,00 zł oraz 

niezamieszczanie na wydawanych zaświadczeniach informacji dotyczącej podstawy 

prawnej niepobrania opłaty skarbowej w przypadkach występowania okoliczności 

uprawniających do niepobrania tej opłaty. 

(protokół kontroli str. 51-52). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. podatków i opłat oraz Skarbnik Gminy. 

9. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości polegające na: 

 niepodawaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie informacji  

o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz niezamieszczenie w prasie ogłoszenia o 

przetargu, którego cena wywoławcza przekraczała 10.000 euro (protokół kontroli str. 57),  

 niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 

ogłoszeniach o przetargu oraz w protokołach z przetargów wszystkich wymaganych 

informacji (protokół kontroli str. 55, 56, 60), 

 niezachowaniu wymogów w zakresie terminów podawania do publicznej wiadomości 

ogłoszeń o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości (protokół kontroli str. 

57-58), 

 niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę (protokół kontroli str. 63, 64), 

 niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu (protokół 

kontroli str. 61), 
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 dokonaniu sprzedaży nieruchomości za nieprawidłowo ustaloną cenę, tj. za cenę 

zaniżoną o kwotę 8.860,00 zł (protokół kontroli str. 61-62). 

Powyższa nieprawidłowość może 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. 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym  

i działalności gospodarczej oraz Wójt Gminy Kamiennik. 

Nieprawidłowości polegające na niepodaniu do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży oraz niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości i ogłoszeniach o 

przetargu wymaganych przepisami informacji powtórzyły się, pomimo stwierdzenia 

Wójta w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr Or. 0911/4/05/06 

z dnia 30 marca 2006 r., iż wydano pisemne polecenie inspektorowi ds. gospodarki 

mieniem komunalnym zobowiązujące do przestrzegania procedur określonych przez Radę 

Gminy w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami oraz 

zobowiązano Sekretarza Gminy do wzmocnienia nadzoru nad tą działalnością. 

Jak z powyższego wynika  podjęte przez Wójta działania nie przyniosły efektów.  

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

publicznych polegające na :  

 niezawarciu w ogłoszeniu o przetargu informacji dotyczącej wadium (protokół 

kontroli str. 90),  

 zamieszczeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w internecie przed 

publikacją ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (protokół kontroli str.90), 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony 

środowiska i Wójt Gminy. 

 nieterminowym zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy 

(protokół kontroli str. 92). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki przestrzennej, infrastruktury  

i rozwoju gospodarczego oraz Skarbnik Gminy. 
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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: 

Urząd Gminy 

1. Podjąć stosowne działania celem 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.) oraz rozporządzenia z dnia 28 lipca 2006 r.  

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.).  

2. Wdrożyć procedury nadzorcze i kontrole, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości 

polegające na zaciąganiu zobowiązań finansowych, powodujących przekroczenie kwot 

określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać zakresu upoważnienia 

określonego w art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

3. Zapewnić dokonywanie kontroli podatkowych celem sprawdzenia, czy podatnicy 

wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, stosownie 

do przepisów zawartych w art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). 

4. Uzupełnić ewidencję podatkową nieruchomości o brakujące elementy, stosownie do 

przepisów zawartych w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) oraz pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości 

(Dz.U. nr 107, poz. 1138). 

5. Ustalić podatek od nieruchomości wszystkim osobom fizycznym będącym posiadaczami 

komunalnych lokali użytkowych, stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 7 
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ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 

121, poz. 844 ze zm.) oraz wszcząć postępowanie celem skorygowania nieprawidłowo 

ustalonego zobowiązania podatkowego, zgodnie z przepisami art. 21 § 3 i art. 274                   

§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). 

6. Zawierać bezwzględnie w wydawanych decyzjach w sprawie ulg podatkowych 

uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem faktów, które organ uznał za udowodnione  

i dowodów, którym dał wiarę oraz uzasadnienie prawne z wyjaśnieniem podstawy 

prawnej decyzji i przytoczeniem przepisów prawa, zgodnie z uregulowaniami zawartymi 

w art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 

7. Wyeliminować nieprawidłowości polegającej na niewysyłaniu upomnień  

i niewystawianiu tytułów wykonawczych. Działania windykacyjne podejmować  

w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 

listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 ze zm.). W przypadku śmierci 

podatnika zawieszać postępowanie podatkowe, stosownie do przepisu art. 201 § 1 ustawy 

Ordynacja podatkowa oraz podejmować dalsze działania przewidziane prawem celem 

ustalenia spadkobierców lub kuratora spadku. 

8. Opłatę skarbową pobierać z zastosowaniem prawidłowych stawek określonych w wykazie 

stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 

nr 225, poz.1635 ze zm.). W przypadku gdy zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, 

koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione, zamieszczać na nim 

adnotację potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, 

nazwiska i stanowiska służbowego, w której określa się podstawę prawną wyłączenia lub 

zwolnienia, stosownie do przepisów zawartych w § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra 

finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187, 

poz. 1330). 

9. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości związane z gospodarowaniem 

nieruchomościami gminnymi. Wdrożyć działania, które zapewnią przestrzeganie procedur 

wynikających z ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz z rozporządzenia z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 ze zm.). Wyciągnąć konsekwencje 
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służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do ponownego wystąpienia tych 

samych nieprawidłowości.  

10. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. 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 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 

/--/ 
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