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Pan 

Jarosław Tkaczyński 

Burmistrz Praszki 

 

 

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 

22.10.2009 r. w Urzędzie Miejskim kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 

rok 2008 oraz wybranych zagadnień za lata 2007 i 2009. 

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 nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte, co dotyczyło m.in. wyegzekwowania od części podatników złoŜenia deklaracji 

podatkowych bądź ich korekt, wydania decyzji zmieniającej podatnikowi prowadzącemu 

działalność medyczną wymiar łącznego zobowiązania podatkowego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 4 listopada 2009 r.  
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I. Ustalenia kontroli   

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

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

o rachunkowości, 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 Burmistrza Praszki polegające na:  

− nieprawidłowym oraz niekompletnym opracowaniu dokumentacji opisującej przyjęte 

zasady (politykę) rachunkowości (protokół kontroli str. 17-21, 41-42); 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz;  

− wykazaniu w księgach rachunkowych na dzień 1.01.2009 r. wartości salda konta 133 

w wysokości niezgodnej ze stanem wynikającym z zamknięcia ksiąg rachunkowych 

roku 2008 (protokół kontroli str. 13-14); 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika, Skarbnik i Burmistrz; 

− niezgodności wartości sald kont 130, 133 i 133-1 ze stanami posiadanych środków 

pienięŜnych na rachunkach w Banku (protokół kontroli str. 13, 15);  

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika Skarbnik i Burmistrz; 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 240-1 (protokół kontroli str. 35); 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika i Skarbnik; 

− wykazywaniu nieprawidłowych sald kont 201, 221 i 224, tj. jako persalda zamiast sald 

dwustronnych (protokół kontroli str. 21-24);  

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika, Skarbnik i Burmistrz; 

− niezgodności zaewidencjonowanych sum depozytowych z wartością wynikającą  

z przyjętej do depozytu gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nienaleŜytego wykonania 

umowy (protokół kontroli str. 35, 36); 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika oraz Skarbnik; 

− naruszeniu zasady funkcjonowania konta 030 oraz nieprawidłowym przeprowadzeniu 

inwentaryzacji salda tego konta (protokół kontroli str. 127-128); 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika, były i obecny Skarbnik oraz Burmistrz. 

2. Wykazanie w sprawozdaniu finansowym Urzędu (bilansie) danych niezgodnych z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej, 

(protokół kontroli str. 25-26).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 
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3. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na: 

− nieegzekwowaniu od podatników obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz 

ich korekt (protokół kontroli str. 56-58, 61, 62, 63), 

− braku czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w deklaracjach 

podatkowych (protokół kontroli str. 62), 

− wydawaniu decyzji w sprawach odroczenia terminu płatności oraz rozłoŜenia na raty, 

które nie zawierały wszystkich elementów wymaganych ww. przepisami prawa 

(protokół kontroli str. 67). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor i Inspektor ds. wymiaru podatków oraz Burmistrz. 

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

ustawy o podatku rolnym i o podatku leśnym polegające m.in. na: 

− nieobjęciu obowiązkiem podatkowym podmiotów korzystających z mienia 

komunalnego, które w rozumieniu przepisów wyŜej wymienionych ustaw były 

podatnikami, co spowodowało uszczuplenie dochodów gminy w latach 2004 – 2008  

z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego łącznie o kwotę 

13.684,10 zł (protokół kontroli str. 57-58, 58-59, 62-64), 

− obciąŜeniu podatkiem od nieruchomości Spółki z o.o., która jako zarządca 

nieruchomości nie była podatnikiem zobowiązanym do jego zapłaty, co spowodowało 

zawyŜenie podatku uiszczonego przez tę Spółkę za 2008 r. o kwotę 9.198,00 zł 

(protokół kontroli str. 58-59), 

− objęciu zwolnieniem ustawowym nieruchomości uŜytkowanych przez Klub Sportowy 

ZKS „Motor” pomimo braku podstaw prawnych do jego zastosowania, co 

spowodowało uszczuplenie dochodów w latach 2004 – 2008 o kwotę łączną  

10.493,00 zł (protokół kontroli str. 55), 

− opodatkowaniu przez Gminę Praszka nieruchomości stanowiącej zbiornik retencyjny 

połoŜony na terenie Gminy Radłów, co skutkowało zawyŜeniem dochodów w latach 

2004 – 2008 o kwotę 82,70 zł (protokół kontroli str. 56), 

− nieprawidłowym sporządzeniu przez Gminę za 2008 r. deklaracji na podatek od 

nieruchomości polegającym na niewykazaniu w niej wszystkich nieruchomości 

stanowiących mienie komunalne, które nie zostały przekazane w posiadanie zaleŜne 

oraz bezpodstawnym ujęciu w tejŜe deklaracji gruntów przekazanych w posiadanie 

sołectwom oznaczonych w ewidencji jako uŜytki rolne i leśne. Niesporządzeniu przez 

Gminę deklaracji na podatek rolny i leśny (protokół kontroli str. 59-60, 64-65), 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor i Inspektor ds. wymiaru podatków oraz Burmistrz. 
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5. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów gminy za 

2008 r. zawyŜonych skutków zwolnień podatkowych wprowadzonych uchwałą Rady 

Gminy o kwotę 37.356,75 zł,  

(protokół kontroli str. 65-66). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz Skarbnik. 

6. Nieegzekwowanie kwoty 9.283,36 zł stanowiącej naleŜność Gminy wynikającą  

z rozliczenia bezpodstawnie przekazanej przedpłaty Spółce Oczyszczalnia Ścieków  

w Praszce na podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, 

(protokół kontroli str. 125-129).  

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik i były Burmistrz oraz Zastępca Skarbnika, 

Skarbnik i Burmistrz. 

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. Podjąć działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. 

Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. 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 zasad rachunkowości obowiązujących w kontrolowanej jednostce. 

Przeanalizować zachodzące w jednostce zdarzenia gospodarcze i na bazie tej analizy 

wprowadzić odpowiednie zasady (politykę) rachunkowości oraz powiązane z nimi zasady 

ewidencji. 

2. Sprawozdanie finansowe Urzędu - bilans jednostki budŜetowej sporządzać w sposób 

rzetelny i prawidłowy, ujmując w nim dane wynikające z prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 

2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).  
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3. Egzekwować obowiązek składania przez podatników deklaracji podatkowych oraz 

sporządzenia korekt w trybie przewidzianym przepisami art. 274 a z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

Przedkładane przez podatników deklaracje podatkowe poddawać czynnościom 

sprawdzającym stosownie do przepisów określonych w art. 272 ustawy. Decyzje  

w sprawach odroczenia terminu płatności podatku oraz rozłoŜenia na raty sporządzać 

zgodnie z wymogami art. 210 § 1 cyt. ustawy. 

4. Przeprowadzić analizę i weryfikację w zakresie dokonanego wymiaru i poboru podatków 

w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz doprowadzenia do objęcia 

obowiązkiem podatkowym wszystkich zobowiązanych podatników i wszystkich 

nieruchomości podlegających opodatkowaniu. Wymiaru podatków rolnego, leśnego i od 

nieruchomości dokonywać 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.), ustawy  

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 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.). Zweryfikować dane wykazane w deklaracji 

Gminy na podatek od nieruchomości oraz sporządzić deklarację na podatek rolny i leśny.  

5. Skorygować dane wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP za 2008 r. w zakresie skutków 

zwolnień podatkowych udzielonych na mocy uchwały Rady Miejskiej i przekazać do tut. 

RIO. 

6. Podjąć skuteczne działania w celu wyegzekwowania od Spółki Oczyszczalnia Ścieków  

w Praszce kwoty 9.283,36 zł stanowiącej naleŜność Gminy Praszka. Zaewidencjonować 

wymienioną kwotę w księgach rachunkowych konta 240 – pozostałe rozrachunki, jako 

niedobór środków pienięŜnych.  

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 wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagroŜone jest karą grzywny. 
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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 

                                                                                                               /--/ 


