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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 10 stycznia 2011 r. do 16 

marca 2011 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

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

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencje księgowe. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie 

przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 17 października 2007r. nie powinno mieć 

miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m. in.: korekty sprawozdania Rb-28S za III 
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kw. 2010 r., zwrotu wadiów oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wyegzekwowania od rolnika faktury potwierdzającej zakup paliwa do produkcji rolnej, 

założenia ewidencji analitycznej konta 030, wyegzekwowania od podatników o numerach 

ewidencyjnych 20024, 20030, 20031, 20032, 20033, 20035 deklaracji na podatek rolny. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 16 marca 2011 r. 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

- braku dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym: zasad klasyfikacji 

zdarzeń do konta 810, zasad prowadzenia księgi pomocniczej konta 810, określenia 

powiązania konta księgi pomocniczej z kontem księgi głównej do kont: 201, 221, 224, 290, 

750 i 810 (protokół kontroli str. 5-6). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 

- braku dokumentacji opisującej zasady postępowania w zakresie przyjmowania, 

przechowywania i rozliczania depozytów (protokół kontroli str. 44-45). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 

- zastosowaniu nieprawidłowej metody przeprowadzenia w roku 2009 inwentaryzacji 

depozytów zaewidencjonowanych na koncie 240. W 2010 r. nieprawidłowości w zakresie 

inwentaryzacji dotyczyły: niedochowania ustawowego terminu inwentaryzacji należności 

zaewidencjonowanych na kontach 201, 221 i 226 oraz nierozliczenia zinwentaryzowanych 

akcji zaewidencjonowanych na koncie 030 (protokół kontroli str. 59-60, 63-64 i 177). 

Odpowiedzialność ponoszą: podinspektor i inspektorzy Referatu Finansowego, Skarbnik i 

Wójt Gminy. 

Przedstawione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 

1 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.). 

2. Zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot wydatków 

określonych w planie finansowym jednostki o kwotę 76.528,97zł na skutek niezgodnego z 

prawdą informowania przez pracowników o zabezpieczeniu środków w planie finansowym 

(protokół kontroli str. 25-41). 

Odpowiedzialność ponosi: podinspektor Referatu Oświaty, były Kierownik Referatu 

Rolnictwa, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Skarbnik, Zastępca Wójta i Wójt 

Gminy. 
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Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 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.). 

3. W zakresie dochodów podatkowych: 

- nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na 

nieegzekwowaniu obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz na 

podatek rolny, a także niepodejmowanie przez organ podatkowy czynności sprawdzających, w 

tym mających na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy (protokół 

kontroli str. 76-78, 83-84, 86-87), 

- nieobjęcie zwolnieniem ustawowym nieruchomości będącej w posiadaniu kościelnej osoby 

prawnej, co spowodowało w latach 2007-2010 zawyżenie dochodów z tego tytułu o kwotę 

łączną 439,40 zł (protokół kontroli str. 76-77), 

- niezastosowanie zasady powszechności opodatkowania w stosunku do skontrolowanych 

podatników podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego skutkujące zaniżeniem 

wpływów do budżetu odpowiednio o kwotę 1.411,48 zł oraz kwotę 671,00 zł (protokół 

kontroli str. 76-78, 84-85), 

- ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od powierzchni związanych z 

wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z 

zastosowaniem preferencyjnej stawki podatkowej, co spowodowało zaniżenie wpływów do 

budżetu w latach 2006-2010 o kwotę łączną 106.708,44 zł (protokół kontroli str. 79-80, 84), 

- nieprawidłowe zastosowanie ulgi ustawowej w podatku leśnym, które spowodowało 

zaniżenie wpływów do budżetu o kwotę 39,00 zł (protokół kontroli str. 87), 

- nieprawidłowe ustalenie terminu przedawnienia należności gminnych, co doprowadziło do 

odpisania należności w kwocie 209,60 zł przed upływem tego terminu (protokół kontroli str. 

95), 

- umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 254,80 zł na wniosek podmiotu, który nie był 

podatnikiem (protokół kontroli str. 94-95). 

Odpowiedzialność ponoszą: inspektor w Referacie Finansowym, Skarbnik Gminy oraz Wójt 

Gminy. 

4. Pobieranie opłaty targowej w terminach wcześniejszych niż faktyczne dokonywanie 

sprzedaży (protokół kontroli str.92-93). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym oraz Skarbnik Gminy. 

5. Zaniżenie kwoty skutków ulg udzielonych w podatku od nieruchomości na mocy uchwały 

Rady Gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP sporządzonym za 2009 r. o kwotę 
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42.928,32 zł oraz o kwotę 45.780,82 zł w sprawozdaniu za 2010 r. (protokół kontroli str. 93-

94).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym, a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

6. Wypłacanie jako składnika wynagrodzenia dodatku za pracę w warunkach uciążliwych dla 

zdrowia dla pracowników pracujących przy komputerze na podstawie zarządzenia Wójta 

Gminy, którego podstawa została uchylona. Skutek finansowy z tytułu działań niezgodnych z 

prawem za lata 2008-2010  wynosi 35.526,48 zł (protokół kontroli str. 107-108). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

7. W zakresie udzielania zamówień publicznych: 

- nieprawidłowym sporządzeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego oraz 

protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia (protokół kontroli str. 143-144, 155-156, 

161).  

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Referatu Rolnictwa. 

- nieprzedłużeniu terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (protokół kontroli 

str. 147-149). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz Wójt 

Gminy. 

- dopuszczeniu do powstania niezgodności danych pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a 

SIWZ poprzez podanie w ogłoszeniu błędnej informacji dotyczącej zamówień 

uzupełniających (protokół kontroli str. 156). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Referatu Rolnictwa, 

8.W zakresie gospodarki nieruchomościami i składnikami majątku gminy: 

-nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaży nieruchomości polegających na 

niezamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu informacji o publikacji wykazu oraz 

niezamieszczeniu w wykazie informacji o terminie zagospodarowania nieruchomości 

(protokół kontroli str 96-97), 

- nieopracowanie na lata 2008-2010 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (protokół 

kontroli str. 167), 

- zaniżenie wartości kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu o kwotę 600 zł oraz 

niepobranie kaucji zabezpieczającej umowę najmu w kwocie 4.281,68 zł (protokół kontroli 

str. 169-170), 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Rolnictwa, Zastępca Wójta i Wójt 

Gminy. 
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9. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu 

opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego polegające na: 

- niezachowaniu siedmiodniowego terminu przekazania sprawozdania podmiotom 

określonym w art. 30a ww. przepisu prawa (protokół kontroli str. 197). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.  

- wykazanie w sprawozdaniach z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli stażystów 

danych niezgodnych z faktycznym zatrudnieniem nauczycieli stażystów (protokół kontroli str. 

199-201, 202-205). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa  Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Dańcu, 

Główna Księgowa  Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, Główna 

Księgowa Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach, Główna Księgowa oraz Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. 

- przeprowadzeniu nieskutecznej kontroli poniesionych wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli skutkiem czego było: 

nieprawidłowe ustalenie składników wynagrodzeń nauczycieli stażystów do ustalenia dodatku 

uzupełniającego w kwocie zaniżonej o 2.608,64 zł oraz nieprawidłowe ustalenie sumy 

iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń nauczycieli stażystów w 

kwocie zaniżonej o 871,15 (protokół kontroli str. 206-207). Odpowiedzialność ponosi 

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, Skarbnik i Wójt Gminy. 

 

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. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie procedur 

rachunkowości. Bieżąco aktualizować przepisy regulujące gospodarkę finansową jednostki. 
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Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861). Zapewnić 

przeprowadzanie inwentaryzacji depozytów metodą porównania ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości. Inwentaryzację należności 

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

rachunkowości. 

2. Wdrożyć procedury nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości 

polegające na zaciąganiu zobowiązań finansowych, powodujących przekroczenie kwot 

określonych w planie finansowym jednostki. W powyższym zakresie stosować zasady 

określone w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.). 

3. Podjąć skuteczne działania celem wyegzekwowania obowiązku składania deklaracji 

podatkowych oraz ich korekt w trybie przewidzianym przepisami art. 274a z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

Przedkładane przez podatników deklaracje podatkowe poddawać czynnościom sprawdzającym w 

przypadkach i na zasadach określonych w art. 272 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa. Ulg uznaniowych udzielać z uwzględnieniem przepisów art. 67a  cyt. 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Okresy przedawnienia ustalać z 

uwzględnieniem przepisów cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 

Przeprowadzić analizę i weryfikację danych wykazanych w złożonych deklaracjach, jak również 

w zakresie dokonanego wymiaru podatków w celu wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości, a także doprowadzenia do objęcia obowiązkiem podatkowym wszystkich 

podmiotów i przedmiotów opodatkowania. Dokonywać opodatkowania  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 z późn. zm.), 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 ustawy o podatku leśnym z dnia 

30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późń. zm.). 
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4. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z 

pobieraniem opłaty targowej w terminach wcześniejszych niż faktyczny termin dokonywania 

sprzedaży. Przestrzegać w tym zakresie uregulowań wynikających z cyt. ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz cyt. ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa. 

5. Dokonać korekty sprawozdania Rb-PDP za 2010 r. w zakresie nieprawidłowych danych i 

przesłać skorygowane sprawozdanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  

6. Zaprzestać wypłaty dodatków za prace wykonywane w warunkach uciążliwych dla 

pracowników pracujących przy komputerze. Spowodować rozliczenie kwoty 35.526,48zł 

wydatkowanej z naruszeniem prawa. 

7. 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 

sporządzania dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a 

przy przedłużeniu terminu realizacji zadania przedłużać również termin zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

8. Opracować plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z dyspozycją art. 

23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

Pobrać należną kaucję zabezpieczającą najem lokali mieszkalnych oraz kwotę uzupełniającą 

do wartości należnych. Bezwzględnie przestrzegać postanowień Rady Gminy zawartych w 

uchwale nr X/80/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy. 

9. 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 przedszkolach prowadzonych przez Gminę z 

uwzględnieniem prawidłowych danych dotyczących średniorocznej liczby etatów nauczycieli 

stażystów oraz kwot wydatków poniesionych w roku 2009 na wynagrodzenia w składnikach 

wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz wykazania kwoty różnicy do 

podziału wymienionych dodatków. Spowodować rozliczenie przyznanych w roku 2009 

zaniżonych lub nadpłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli 

stażystów.  

W następnych okresach sprawozdawczych w przedmiotowym zakresie bezwzględnie 

przestrzegać obowiązujących  w tym zakresie przepisów. 
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 Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracowników przedkładających niezgodne 

z prawdą informacje dotyczące zabezpieczenia środków w planie finansowym oraz 

uchylających się od wykonywania zobowiązań Wójta o których mowa w piśmie Nr Or-

0911/5/2007 na skutek czego doszło do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

polegających na przekroczeniu zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań co opisano w 

pkt. 2 ustaleń kontroli. 

 Zweryfikować kwalifikacje służb podatkowych w gminie w związku z wystąpieniem 

licznych nieprawidłowości w zakresie pobierania podatków i opłat lokalnych wymienionych 

w pkt.3, 4 i 5 ustaleń kontroli. 

 

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 wniosku pokontrolnego 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                                                                                                                

/--/ 


