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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 27 kwietnia 2010 r. do 12 

lipca 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

rok 2009 oraz wybranych zagadnień za 2008 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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to ustalenia prawidłowej kwoty wymiaru 

podatku rolnego od osób fizycznych, ustalenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym gminy. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16 lipca 2010 roku. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Gminy 

1. W zakresie dochodów podatkowych: 

 ustalenie kwoty podatku od nieruchomości w nieprawidłowej wysokości, co 

spowodowało jego zaniżenie o kwotę 11.759,00 zł (protokół kontroli str. 24 – 26), 

 ustalenie wielkości ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie zawyżonej o 

47.882,53zł (protokół kontroli str. 30 -33), 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatków oraz Wójt Gminy. 

2. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości polegające na: 

–  określaniu ceny nieruchomości na podstawie nieaktualnych operatów szacunkowych 

(protokół kontroli str. 41 - 46) 

- ustalaniu w ogłoszeniach o przetargach wysokości minimalnego postąpienia w 

wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (protokół kontroli str. 

46, 49, 51 - 52) 

- zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości pomimo, że na dzień jej podpisania 

nie wpłynęła od nabywcy nieruchomości na rachunek Urzędu cała kwota ustalonej ceny 

za nieruchomość (protokół kontroli str. 50 -51).  

Odpowiedzialność ponoszą były pracownik młodszy referent ds. rolnictwa oraz Wójt Gminy. 

3. Nieustalenie na 2008 i 2009 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (protokół kontroli str. 68-69).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy  

 

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. Skorygować błędnie ustalony wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych za 

2009 rok. Wymiaru podatku dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 

613). 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.) oraz w ustawie z 

dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).  

2. Wyeliminować nieprawidłowości związane ze sprzedażą nieruchomości, wyceny 

nieruchomości dokonywać na podstawie aktualnych operatów szacunkowych zgodnie z 

dyspozycją art. 156 ustawy z dnia 21 sierpnia 2004 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przy ustalaniu ogłoszeń o 

przetargach bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu 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.). 

3. Doprowadzić do uchwalania corocznie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, stosownie do przepisów art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 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 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. 
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Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 

 


