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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 6 grudnia 2010 r. do 

7 stycznia 2011 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną gospodarki finansowej Gminy za 

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

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o wybrane 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 wprowadzenia zmian do umowy dzierżawy 

zawartej ze spółką z o. o. „Zamek” w zakresie przywrócenia terminu jej obowiązywania i 

zwiększenia wymiaru dzierżawionych powierzchni oraz zawarcia z tą spółką porozumienia w 

sprawie naliczenia zaległego czynszu dzierżawnego w kwocie 15.635,52 zł. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 20.01.2011 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Gminy 

1. Niedokonywanie czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w 

deklaracjach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości składanych przez 

jednoosobowe spółki gminne, co mogło skutkować przyjęciem niewłaściwej podstawy 

opodatkowania (protokół kontroli str. 23, 24, 27). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy odpowiedzialni za weryfikację deklaracji 

podatkowych w latach 2005-2009 oraz były i obecny Burmistrz Otmuchowa. 

2. Niezachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem gminy 

polegające na: 

- nieprawidłowym ujęciu wartości budowli w umowach dzierżawy sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, zawartych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

na lata 2008 i 2009 (protokół kontroli str. 24-26). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Otmuchowa. 

- określeniu nieprawidłowej powierzchni obiektów oddanych w dzierżawę spółce 

Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” (protokół kontroli str. 18-23), 

- zaniżeniu czynszu dzierżawnego o łączną kwotę 15.635,52 zł za okres od 2005 r. do 

2010 r. (protokół kontroli str. 21). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Burmistrz Otmuchowa. 

3. Zaniechanie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w sytuacji niedokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie (protokół 

kontroli str. 28-29). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Otmuchowa. 

 

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie. 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na zamknięciu ksiąg 

rachunkowych 2009 roku dopiero w styczniu 2011 r. tj. z naruszeniem zasady zamykania 

ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy (protokół kontroli str. 12). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główna Księgowa Zespołu Obsługi Szkolnictwa. 
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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. Wzmocnić nadzór w zakresie czynności sprawdzających deklaracje podatkowe składane 

przez podatników podatku od nieruchomości, w celu stwierdzenia poprawności deklaracji 

oraz ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności ze 

złożonymi dokumentami, stosownie do przepisu art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

Przeprowadzić analizę w zakresie zadeklarowanego przez spółki gminne podatku od 

nieruchomości i dokonać prawidłowego wymiaru tego podatku. 

2. Ustalić prawidłową wartość dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. budowli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i na tej podstawie 

dokonać weryfikacji zapisów umów dzierżawy oraz prawidłowo naliczyć czynsz 

dzierżawny. Dokonać szczegółowej analizy i weryfikacji powierzchni nieruchomości 

zabudowanej, którą Gmina Otmuchów wydzierżawia spółce z o. o. Centrum Usług 

Hotelowo-Turystycznych „Zamek” w Otmuchowie, a jej wyniki ująć w umowie 

dzierżawy. Ustalić opłaty za dzierżawę w prawidłowej wysokości. Wyegzekwować od 

spółki z o.o. „Zamek” kwotę 15.635,52 zł, tytułem zaległości czynszowej. Przestrzegać 

obowiązku zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem 

komunalnym, stosownie do przepisu art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

3. Wydać w trybie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) decyzję 

stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 

przedsiębiorcy, który nie dokonał opłaty za korzystanie z zezwolenia w ustawowym 
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terminie, stosownie do przepisu art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 

2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.). 

 

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie 

1. Zapewnić przestrzeganie zasady zamykania ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok 

obrotowy, stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

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

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 


