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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 sierpnia 2010 r. do  

3 listopada 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy za rok 2009 r. oraz wybranych zagadnień za lata 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że wiele nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolujących 

zostało w trakcie kontroli usuniętych. Dotyczy to m.in. wyegzekwowania deklaracji na 

podatek od nieruchomości od podatników zobowiązanych do ich składania, rozliczenia 

nadpłaconego podatku od nieruchomości, skorygowania czynszu dzierżawnego ustalonego w 

zawyżonej wysokości, wydania decyzji korygującej w sprawie ustalenia zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, uzupełnienia planu wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010 o brakujące elementy, podjęcia uchwały 
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Rady Gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Lubsza na lata 2010-2015, uregulowania sposobu udostępnienia do użytkowania i 

przekazania Gminie parkingu wybudowanego przez Parafię Rzymskokatolicką na 

nieruchomości gminnej oraz wykazywania w zestawieniu obrotów i sald dwustronnych sald 

konta 221, zgodnych z danymi wynikającymi z prowadzonej ewidencji księgowej. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym poprzedniemu Wójtowi Gminy 

dnia 2 grudnia 2010 r. 

 

I. Ustalenia kontroli. 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:  

 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

– ewidencjonowaniu wypłat gotówki w innym dniu, niż dzień ich dokonania (protokół 

kontroli str. 23-24). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budżetowej. 

 przyjęciu z opóźnieniem środków trwałych na ewidencyjny stan majątku (protokół 

kontroli str. 131, 141). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg. 

 zaewidencjonowaniu pobranej od wykonawcy kary umownej za zwłokę w wykonaniu 

robót bez sporządzenia dowodu stwierdzającego dokonanie operacji gospodarczej oraz 

niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 240 i 080 określonymi w zakładowym 

planie kont (protokół kontroli str. 148). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 niezachowaniu ustawowego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków 

metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i 

weryfikacji ich wartości (protokół kontroli str. 25-26). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor i inspektor ds. wymiaru i księgowości 

podatkowej, inspektorzy ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy.  

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na: 

 zaniechaniu przeprowadzenia w 2009 roku kontroli podatkowych celem sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 36-37), 
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 wydawaniu decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w zakresie 

wykraczającym poza zakres ujęty we wnioskach złożonych przez podatników 

(protokół kontroli str. 46-47), 

 wydawaniu decyzji dotyczących udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

bez uzasadnienia faktycznego (protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

3. Zawarcie 7 umów na łączną kwotę 8.474,22 zł skutkujących powstaniem zobowiązań 

pieniężnych, bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 104). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

4. Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, polegające na: 

 dopuszczeniu do powstania rozbieżności w zakresie stawki podatku VAT pomiędzy 

papierową i internetową wersją wzoru umowy udostępnioną wykonawcom jako 

załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 132-

133). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz Wójt.  

 spisaniu protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych oraz zawarciu umowy 

o roboty dodatkowe przed dniem przekazania wykonawcy placu budowy (protokół 

kontroli str. 144-146). 

Odpowiedzialność ponoszą: inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg, Zastępca 

Wójta oraz Wójt Gminy.  

– zawyżeniu o kwotę 1.973,52 zł naliczonej i pobranej kary umownej (protokół kontroli 

str. 148-150). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg. 

 

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:  
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1. Wdrożyć procedury zapewniające ujmowanie obrotu gotówkowego w księgach 

rachunkowych w tym samym dniu, w którym został dokonany, zgodnie z dyspozycją art. 

24 ust. 5 pkt 3 z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz terminowe przyjmowanie środków 

trwałych na ewidencyjny stan majątku stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 i 24 ust. 2 cyt. 

ustawy. Prawidłowo zaewidencjonować karę umowną pobraną od wykonawcy za zwłokę 

w wykonaniu robót. Zapisów księgowych dokonywać wyłącznie na podstawie 

prawidłowych dowodów źródłowych zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 cyt. ustawy o 

rachunkowości. Zapewnić przeprowadzanie inwentaryzacji rozrachunków metodą 

porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich 

wartości z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

2. Wypełnić obowiązek 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.). Zaprzestać udzielania ulg podatkowych w 

większym zakresie niż wynika to ze składanych przez podatników wniosków. Stosować w 

tym zakresie przepisy art. 67a oraz 67b cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. Zamieszczać 

uzasadnienie faktyczne we wszystkich decyzjach, na podstawie których przyznawane są 

ulgi w zapłacie podatków, zgodnie z przepisami art. 210 § 1 pkt 6 i § 5 cyt. ustawy 

Ordynacja podatkowa.  

3. Przy zawieraniu umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań pieniężnych przestrzegać 

uregulowań zawartych art. 46 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

4. 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 z późn. zm.). Wzmocnić kontrolę w 

zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych oraz w zakresie udzielania zamówień na roboty dodatkowe. Prawidłowo 

rozliczyć nałożoną na wykonawcę robót karę umowną, pobraną w zawyżonej wysokości.  

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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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 

                                                                                                               /--/ 


