
 
 

 

 Opole, dnia 26 sierpnia 2010 r. 

 

NKO-401-9/10 

 

Pan 

Dionizy Duszyński 

Wójt Gminy Popielów 

 

 

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 10.03.2010r. do dnia 

19.05.2010r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za rok  

2009 oraz wybranych zagadnień za lata 2007, 2008 i 2010. 

 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 Panu w dniu 23 czerwca 2010r.   

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 niezachowaniu zgodności sumy obrotów częściowych zestawień obrotów i sald z 

sumą obrotów zestawienia zbiorczego oraz sumy obrotów dzienników częściowych z 

sumą obrotów dziennika zbiorczego Urzędu Gminy (protokół kontroli str. 10-12), 
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 niezgodności sald kont analitycznych z syntetycznymi w zakresie kont 221, 225 i 240 

(protokół kontroli str. 18-19, 22-23), 

 nieprawidłowym rozliczeniu inwentaryzacji depozytów. Nierozliczona kwota wynosi 

36.457,17 zł. (protokół kontroli str. 35-40), 

 nieprawidłowym stosowaniu klasyfikacji środków trwałych (protokół kontroli str. 

149-150), 

 nieterminowym ewidencjonowaniu operacji zakupu lub zbycia środków trwałych 

(protokół kontroli str. 152-153). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Referatu Finansowego, Skarbnik i Wójt Gminy. 

2. Nieprawidłowe stosowanie przepisów podatkowych polegające na: 

 dokonaniu w 2009 r. nieprawidłowego wymiaru podatków rolnego i od 

nieruchomości, co skutkowało zawyżeniem łącznej kwoty pobranych podatków o 

211,40 zł oraz zaniżeniem łącznej kwoty pobranych podatków o 357,32 zł (protokół 

kontroli str. 52-53,56-58), 

 niedokonywaniu czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w 

deklaracjach podatkowych bądź zaniechanie dokumentowania tych czynności, 

(protokół kontroli str. 53, 57). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy ds. podatków i opłat oraz Wójt Gminy. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na:  

 niezamieszczaniu wymaganych informacji w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 68-69, 71-72), 

 bezpodstawne udzielenie bonifikaty od wartości gruntu przy sprzedaży nieruchomości 

gminnej, co spowodowało uszczuplenie dochodów Gminy o kwotę 1.400,00 zł 

(protokół kontroli str. 69-70). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor ds. gospodarki gruntami i geodezji oraz Wójt 

Gminy. 

4. Nieprawidłowe ustalenie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli 

mianowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy (protokół kontroli str. 

102-103). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 
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5. W zakresie zamówień publicznych: 

 nieprzestrzeganie terminu zwrotu pobranego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Opóźnienie w zwrocie przedmiotowego zabezpieczenia sięga nawet 9 lat 

(protokół kontroli str. 32-34). 

Odpowiedzialność ponosi Pełnomocnik ds. zamówień publicznych i Skarbnik Gminy. 

 zaniechanie złożenia przez osobę wykonującą czynności w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego wymaganych ustawą Prawo zamówień 

publicznych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących ich 

wykluczenie (protokół kontroli str. 115, 131). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 4 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

 

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie 

1. Nieujęcie w ewidencji księgowej konta 011 wytworzonego środka trwałego (protokół 

kontroli str. 192). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz były Dyrektor SCKTiR. 

2. Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalenie i wypłacenie jednomiesięcznego 

wynagrodzenia Głównej Księgowej (protokół kontroli str. 178). 

Odpowiedzialność ponosi poprzedni Dyrektor SCKTiR. 

3. Nieprawidłowe rozliczenie ryczałtu samochodowego w miesiącu czerwcu 2009 r. przez 

Dyrektora Centrum (protokół kontroli str. 193-194). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor SCKTiR. 

4. Zaniechanie ustalenia oraz ustalenie i pobranie czynszu za wynajem pomieszczeń 

Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w wysokościach 

niższych niż wynikające z prawidłowego zastosowania stawek określonych w 

Zarządzeniu Dyrektora SCKTiR, co spowodowało zaniżenie przychodu z najmu w latach 

2008 i 2009 w łącznej wysokości 9.175,00zł (protokół kontroli str.199-201, 208-211). 

Odpowiedzialność ponoszą poprzedni i obecny Dyrektor SCKTiR. 
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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 (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie 

1. Nieujęcie w ewidencji księgowej darowizn otrzymanych przez Bibliotekę na zakup 

książek oraz nieuwzględnienie przychodów i wydatków z tego tytułu w planie 

działalności instytucji kultury (protokół kontroli str. 239-241). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GBP. 

 

II. Wnioski pokontrolne  

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. Nieprawidłowo prowadzoną ewidencję księgową doprowadzić do zgodności z zasadami 

określonymi w art. 16 ust. 1 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 z późn. zm.). Rozliczyć 

kwotę 36.457,17zł stanowiącą wartość zdeponowanych depozytów. Prawidłowo 

zaklasyfikować środki trwałe stosownie do zasad określonych w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (Dz. U. nr 112, poz. 1317 z późn. zm.). Zapewnić przestrzeganie 

dyspozycji art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie terminowego ujmowania 

środków trwałych w ewidencji księgowej. 

2. Skorygować błędny wymiar podatków rolnego i od nieruchomości w celu 

wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Podjąć działania, które zapewnią 

dokonywanie wymiaru tych podatków 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 
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Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Wzmocnić nadzór w zakresie 

przeprowadzania i dokumentowania czynności sprawdzających poprawność składanych 

deklaracji podatkowych celem zapewnienia przestrzegania dyspozycji art. 272 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 

60 z późn. zm.). 

3. Zapewnić zamieszczanie wymaganych informacji w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży stosownie do przepisu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 

poz. 651 z późn. zm.). Podjąć czynności zmierzające do zweryfikowania i prawidłowego 

naliczenia bonifikaty od ceny sprzedanej nieruchomości gminnej, zgodnie z 

postanowieniami Uchwały nr X/89/2003 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2003 r. w 

sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Popielów oraz nabywania nieruchomości przez Gminę. 

4. Dokonać korekty naliczenia i wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających dla 

nauczycieli mianowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych zgodnie z 

zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 

2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35). 

5. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności 

przestrzegać obowiązku składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności 

powodujących wykluczenie z postępowania przez wszystkie osoby wykonujące czynności 

w postępowaniu, stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 2 cyt. ustawy. Wdrożyć procedury, 

które zapewnią bieżącą i systematyczną analizę przyjętych depozytów i terminowy ich 

zwrot. Podjąć niezbędne działania celem zwrotu pobranych od wykonawców depozytów z 

tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym 

z art. 151 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie 

1. Zaewidencjonować na koncie 011 wykonaną scenę przyjmując jej wartość ewidencyjną 

zgodnie z poniesionymi nakładami na jej wykonanie, celem rzetelnego odzwierciedlenia 
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w ewidencji stanu majątku Centrum, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 

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

zm.). 

2. Podjąć działania w celu rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia dla Głównej Księgowej. 

Przy ustalaniu składników wynagrodzeń dla pracowników stosować stawki określone w 

rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w 

szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. nr 45, poz. 446 z 

późn. zm.). 

3. Rozliczyć nadpłaconą kwotę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów 

służbowych. Przy naliczaniu kwot ryczałtu przestrzegać zasad określonych w § 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

(Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

4. Kwoty czynszu za wynajem pomieszczeń SCKTiR w Popielowie naliczać i pobierać 

zgodnie z przepisami wewnętrznymi określającymi wysokość stawek za najem. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie 

1. Podjąć działania, które zapewnią ujmowanie w księgach rachunkowych darowizn 

otrzymywanych na zakup książek, stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 

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

późn. zm.). Przychody i wydatki z tego tytułu ujmować w planie działalności Biblioteki, 

który zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 

13, poz. 123 z późn. zm.) jest podstawą jej gospodarki finansowej. 

 

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. 
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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 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 

                                                                                                               /--/ 

 


