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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 26 listopada 2009 r. do 

5 lutego 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2008 i oraz wybranych zagadnień z 2007 i 2009 roku. 

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.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi złożenia przez Gminę i 

Ochotnicze Straże Pożarne deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2008 -2010 oraz 

uzupełnienia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy o brakujące elementy. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16.02.2010 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 prowadzeniu nieprawidłowej ewidencji analitycznej do konta 221 – „należności z 

tytułu dochodów budżetowych” w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych (protokół kontroli str. 38-39), 

 księgowaniu operacji gospodarczych dotyczących należności z ratalnej sprzedaży 

nieruchomości na niewłaściwych kontach, niezgodnie z ich treścią ekonomiczną 

(protokół kontroli str. 42-43), 

 stosowaniu niewłaściwej klasyfikacji budżetowej dochodów (protokół kontroli str. 

42). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor, były i obecny Skarbnik Gminy oraz Wójt 

Gminy. 

2. W zakresie dochodów podatkowych Gminy: 

 zaniechanie przeprowadzenia w 2008 roku kontroli podatkowych celem sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 23), 

 wykazanie w deklaracji podatkowej Gminy na 2008 rok kwoty należnego podatku od 

nieruchomości w wysokości zawyżonej o kwotę 4.773,00 zł (protokół kontroli str. 24-

26), 

 ustalenie wielkości ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie zawyżonej o 

24.550,44 zł (protokół kontroli str. 30 -33), 

 przypisywanie podatku osobie fizycznej pomimo niedokonania skutecznego 

doręczenia decyzji wymiarowych w latach 2000-2008 oraz nieterminowe 

zawieszenie postępowania podatkowego w przypadku śmierci podatnika, co 

spowodowało przedawnienie należności w wysokości 336,90 zł (protokół kontroli 

str. 36-37). 

 niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności 

podatkowych polegające na nieterminowym wystawianiu upomnień i tytułów 

wykonawczych, co spowodowało przedawnienie należności w kwocie 279,40 zł 

(protokół kontroli str. 35-36) 
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Odpowiedzialność ponosi były inspektor Referatu Finansowego, były Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

3. Zawyżenie w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP za 2008 r. wykazanych skutków 

finansowych w zakresie umorzeń zaległości podatkowych o kwotę 3.490,00 zł oraz w 

zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych o kwotę 36.790,00 zł (protokół kontroli 

str. 32-34). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor Referatu Finansowego, były Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

4. Ponoszenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę w 

Urzędzie Gminy kierowców samochodów ciężarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu Gminy (protokół kontroli str. 51-53). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

5. Naruszenie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

przepisów ustawy o pomocy społecznej polegające na wyznaczeniu terminów składania 

ofert bez zachowania trzydziestodniowego okresu od dnia ogłoszenia konkursu oraz na 

zamieszczeniu w prasie lokalnej niekompletnych ogłoszeń o konkursach ofert na zlecenie 

realizacji zadań publicznych (protokół kontroli str. 55-56). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

6.  Niesporządzenie aktualnego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy oraz prowadzenie niepełnej ewidencji nieruchomości wchodzących w skład 

zasobu gminnego (protokół kontroli str. 79-80). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy oraz podinspektor ds. gospodarowania mieniem. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań ZGKiM w Lubrzy (protokół kontroli str. 101-104). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główna Księgowa ZGKiM w Lubrzy. 

 

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 
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podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

Urząd Gminy 

1. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną do konta 221 w zakresie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do przepisu art. 16 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z 

późn. zm.). Ewidencję w zakresie należności z ratalnej sprzedaży nieruchomości 

doprowadzić do zgodności z zasadami księgowania operacji gospodarczych na kontach 

221 i 226 określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów 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 z późn. zm.). Skorygować niewłaściwą 

klasyfikację budżetową dochodów, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz. U. nr 107, poz. 726 z późn. zm.). Zapewnić przestrzeganie 

przywołanych przepisów prawa celem niedopuszczenia do powtórzenia się 

wymienionych nieprawidłowości. 

2. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych, stosownie do 

dyspozycji art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.). Dokonać analizy i weryfikacji 

złożonych przez Gminę deklaracji na podatek od nieruchomości. Wymiaru podatku od 

nieruchomości dokonywać zgodnie z przepisami 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.). Podjąć działania zmierzające do skorygowania nieprawidłowo ustalonej kwoty ulgi 

inwestycyjnej w podatku rolnym. Przy udzielaniu ulg inwestycyjnych w podatku rolnym 

stosować zasady określone w art. 13 i 13 d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

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

będącym osobami fizycznymi dokonywać przypisu podatku od nieruchomości po 

doręczeniu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego z tego tytułu, 

stosownie do przepisu § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 

czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji 

podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych 
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jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761) oraz art. 21 § 1 pkt 2 cyt. 

ustawy Ordynacja podatkowa. W razie śmierci podatnika niezwłocznie zawieszać 

postępowanie podatkowe stosownie do przepisu art. 201 § 1 Ordynacji podatkowej oraz 

podejmować dalsze działania przewidziane prawem celem niedopuszczenia do 

przedawnienia należności budżetu gminy. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad 

terminowością wystawiania upomnień i 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 z późn. zm.). 

3. Wdrożyć działania nadzorcze, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

sporządzania sprawozdań budżetowych. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). Skorygować i przysłać do tut. 

RIO sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S za 2008 rok. 

4. Zaprzestać wydatkowania środków budżetowych z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę w Urzędzie Gminy kierowców samochodów ciężarowych należących do 

OSP. Zadania gminy w zakresie finansowania gotowości bojowej OSP realizować 

zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380). 

5. Podjąć działania, które zapewnią przestrzeganie procedur określonych w przepisach 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) przy 

udzielaniu dotacji na realizowanie zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do 

sektora finansów publicznych. 

6. Doprowadzić do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy, stosownie do przepisów art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.). Zaprowadzić 

ewidencję nieruchomości zawierającą wszystkie informację określone w przepisie art. 23 

ust. 1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

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

 



6 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy 

1. Wdrożyć procedury, które zapewnią terminowe regulowanie zobowiązań zgodnie z 

dyspozycja wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (DZ. U. nr 157, poz. 1240). 

 

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 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 

                                                                                                               /--/ 

 

 

 


