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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 30.11.2010 r. do 

02.02.2011 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 

2009 rok 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 niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczy to między innymi: skorygowania bilansu Urzędu 

Gminy Pokój, sporządzenia brakujących sprawozdań jednostkowych oraz zbiorczego Rb-N za 

I, II, III i IV kwartał 2009 r. oraz sporządzenia brakującego sprawozdania Rb-Z za I, II, III i 

IV kwartał 2009 r., a także poprawnego naliczenia i wypłacenia diet dla przewodniczącego 

oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 2 lutego 2011 roku.  
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I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieujęciu na koncie 080 – „inwestycje”, wszystkich kosztów realizowanego zadania 

inwestycyjnego, co spowodowało zaniżenie wartości ewidencyjnej zadania o kwotę 

15.000,00 zł (protokół kontroli str. 132), 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, 

 nieterminowym rozliczaniu i przyjmowaniu na stan środków trwałych zakończonych 

inwestycji (protokół kontroli str. 131), 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. obsługi kasowej oraz Skarbnik Gminy. 

2. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego za 

2009 i I półrocze 2010 rok danych niezgodnych z wynikającymi z ewidencji księgowej w 

zakresie wykonanych dochodów (protokół kontroli str. 32-34), 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt Gminy, 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ust.2 

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

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

3. Niezgodne z przepisami umorzenie kary administracyjnej za usunięcie drzew bez 

wymaganego zezwolenia w wysokości 70.000,00 (protokół kontroli str. 45-48), 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Wójt Gminy Pokój, 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 5 ust. 1 

pkt 3 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.). 

4. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych polegające na: 

 niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub 

lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej (protokół kontroli str. 87). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Wójta Gminy Pokój, 

 zmianie umownego terminu wykonania zadania na następny rok budżetowy (protokół 

kontroli str. 88-89), 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy Pokój. 
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5. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych polegające na: 

 nieterminowym zwrocie depozytów przyjętych z tytułu wpłaty wadium oraz 

zabezpieczenia należytego wykonania robót (protokół kontroli str. 24-26), 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki 

nieruchomościami, 

 zaniechaniu złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych 

oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących ich wykluczenie 

(protokół kontroli str. 144-147), 

Odpowiedzialność ponoszą Członkowie komisji przetargowej, Zastępca Wójta i Wójt 

Gminy Pokój. 

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.Nnr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

 

I I .  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: 

1. Zapewnić terminowe przyjmowanie środków trwałych do ewidencji księgowej stosownie 

do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i uregulowań wewnętrznych 

zawartych w zakładowym planie kont oraz skorygować zaniżoną wartość zadania 

inwestycyjnego. Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów cyt. ustawy 

o rachunkowości.  

2. Skorygować błędne sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok 

i I półrocze 2010 roku. Podjąć działania mające na celu zapewnienie sporządzania 

sprawozdań na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazywać w nich kwoty wynikające z 

ewidencji księgowej stosownie do przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 1 i 2 
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rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 

3. Podjąć działania celem wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji Wójta Gminy Pokój 

nr SG-VI-7635-29/09 z dnia 7 kwietnia 2010 roku umarzającej w części karę 

administracyjną w kwocie 70.000,00 zł za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, 

a następnie nałożoną administracyjną karę pieniężną egzekwować stosownie do 

postanowień określonych w decyzji wydanej przez Wójta Gminy Pokój nr SG-VI-6137-

1/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie rozłożenia przedmiotowej kary na raty. 

4. Wprowadzić procedury kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości przy 

udzielaniu dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 

W przypadku udzielania dotacji przestrzegać zasad określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536 ). Natomiast umowy o przyznanie dotacji bezwzględnie zawierać na okres 

danego roku budżetowego stosownie do art. 151 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240). 

5. Wdrożyć procedury i mechanizmy, które zapewnią bieżącą i systematyczną analizę 

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

46 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

Ponadto postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą 

starannością z zastosowaniem przepisów cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 

 

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 nie wykonania. 

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. 

 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 Pokój 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 


