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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 2 czerwca 2010 r. do 2 

sierpnia 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2009 rok oraz wybranych zagadnień z 2008 i 2010 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. Dotyczy to między innymi wydania decyzji zmieniającej 

wymiar podatku rolnego podatnika zaewidencjonowanego pod nr 703/10 i dokonania 

przypisu zaniżonego podatku oraz sporządzenia i dostarczenia protokołu przekazania mienia 

na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji i Czytelnictwa w Zębowicach. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 9.08.2010 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na wystąpieniu 

braku zgodności ewidencji analitycznej konta 135-2 ze sporządzonym sprawozdaniem 

Rb-N na dzień 30.06.2009r. oraz na dzień 31.12.2009r. (protokół kontroli str. 18 - 19) 

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

18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

2. Opodatkowanie podatkiem rolnym niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków oraz wykazanymi w informacjach składanych przez podatników jak 

również z zastosowaniem nieprawidłowych stawek podatkowych, co spowodowało 

zawyżenie wymiaru podatku rolnego w roku 2009 łącznie o 29,11zł oraz zaniżenie 

wymiaru podatku rolnego w roku 2009 łącznie o 296,58zł (protokół kontroli str. 33-36). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatków. 

3. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa polegające 

na niedokonywaniu czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w 

deklaracjach podatkowych i zaniechaniu dokumentowania tych czynności oraz na 

niewłaściwym przeprowadzeniu i udokumentowaniu kontroli podatkowych u podatników 

w roku 2009 (protokół kontroli str. 35 - 36, 39 - 40).  

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych polegające na: 

- nieterminowym zwrocie depozytów przyjętych z tytułu wpłaty zabezpieczenia 

należytego wykonania robót w odniesieniu do wykonawców zaewidencjonowanych na 

kontach o symbolach: 240-2-03, 240-2-10, 240-2-08 (protokół kontroli str.21-23) 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

- niezapewnieniu należytej staranności przy przechowywaniu protokołu wraz z 

załącznikami w sposób gwarantujący zachowanie jego nienaruszalności (protokół 

kontroli str. 69) 

- niezastosowaniu ustawy w odniesieniu do zakupu paliw płynnych do pojazdów 

będących własnością Gminy, w sytuacji gdy wydatki na ten cel w trakcie roku 2008 i 
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2009 przekroczyły kwotę 14.000 euro, obligującą do stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych (protokół kontroli str. 73 - 74) 

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

17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

5. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie polegające na nieuchwaleniu w latach 2008-2010 programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (protokół kontroli str. 57). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt  Gminy. 

6. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej polegające 

na: 

- przyjęciu wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego z określeniem stanu posiadania użytków rolnych na dzień niezgodny z 

przepisem (protokół kontroli str. 102 - 103) 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. finansowych. 

- przekroczeniu określonego limitu rocznego przysługującego rolnikowi ubiegającemu 

się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 434,32 

zł (protokół kontroli str. 103 - 104) 

- nieterminowym wypłacaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego (protokół kontroli str. 101 - 102) 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

7. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela polegające na: 

- wykazaniu w sprawozdaniu zbiorczym nieprawidłowych danych w zakresie wydatków 

poniesionych w roku 2009 na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust 

1 (protokół kontroli str. 105 – 106) 

- niewykazaniu w sprawozdaniu zbiorczym kwoty różnicy pomiędzy wydatkami 

poniesionymi na wynagrodzenia a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i 

średnich wynagrodzeń ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot 

bazowych (protokół kontroli str. 105-107) 

- nieprawidłowym ustaleniu kwoty różnicy wyliczonej dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego (protokół kontroli str. 108-109) 



4 

 

- nieprawidłowej wypłacie jednorazowego dodatku uzupełniający dla nauczycieli 

Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Zębowicach i nauczycieli Publicznego 

Przedszkola w Zębowicach (protokół kontroli str. 109-112) 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Dyrektor Zespołu Gimnazjalno Szkolnego i 

Dyrektor Publicznego Przedszkola. 

 

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. Skorygować i przekazać do tut. Izby sprawozdania budżetowe Rb-N na dzień 

30.06.2009r. oraz Rb-N na dzień 31.12.2009r. Sprawozdania sporządzać zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 20, poz. 

103). Doprowadzić do respektowania zasady sporządzania sprawozdań na podstawie 

ksiąg rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniach kwot wynikających z ewidencji 

księgowej.  

2. Przeprowadzić analizę i weryfikację w zakresie dokonanego wymiaru i poboru podatku 

rolnego za 2010r. w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Wymiaru 

podatku rolnego dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 696 z późn. zm.)  

3. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.). Przedkładane przez podatników 

deklaracje podatkowe poddawać czynnościom sprawdzającym w przypadkach i na 

zasadach określonych w art. 272 cyt. ustawy i prawidłowo dokumentować dokonanie tych 

czynności. W sposób prawidłowy dokonywać kontroli podatkowej u podatników w celu 

sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego. 
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4. Wdrożyć procedury i mechanizmy, które zapewnią bieżącą i systematyczną analizę 

przyjętych depozytów i terminowy ich zwrot zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 

151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). W przypadku przekroczenia kwoty wydatków na zakup 

towarów i usług obligującej do przeprowadzenia postępowania przetargowego stosować 

ustawę Prawo zamówień publicznych. Zapewnić należytą kontrolę w zakresie wykonania 

wydatków, których przekroczenie obliguje do stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Opracować program współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi. W 

powyższym zakresie ściśle stosować przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).  

6. Zapewnić kontrolę merytoryczną oraz finansową składanych wniosków dotyczących 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w celu: prawidłowego 

wykazania stanu powierzchni użytków rolnych na dzień 1 kwietnia danego roku, 

prawidłowego określenia rocznego limitu związanego z wielkością posiadanych gruntów 

rolnych, terminowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 

2006r. Nr 52, poz. 379). 

7. W zakresie realizacji zadań wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela dokonać 

korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę z 

uwzględnieniem prawidłowych kwot wydatków poniesionych w roku 2009 na 

wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 oraz wykazania kwoty różnicy 

do podziału wymienionych dodatków, przekazać Dyrektorowi ZGS i Dyrektorowi PP 

informacje o ponownie wyliczonych kwotach jednorazowego dodatku uzupełniającego 

dla nauczycieli danego stopnia awansu zawodowego za rok 2009, spowodować 

rozliczenie przyznanych w roku 2009 zaniżonych lub nadpłaconych jednorazowych 

dodatków uzupełniających dla nauczycieli Zespołu Gimnazjalno Szkolnego i Publicznego 

Przedszkola w Zębowicach. 

W następnych okresach sprawozdawczych w przedmiotowym zakresie bezwzględnie 

przestrzegać przepisu art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z 
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wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 

z 2010r. Nr 6, poz. 35). 

 

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 

                                                                                                               /--/ 

 


