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        Włodzimierz Kierat  

        Wójt Gminy Radłów 

 

 

 

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 25.03.2011 r. do 15.06.2011 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za rok 2010 

oraz wybranych zagadnień za lata 2009 i 2011. 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. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte. Dotyczy to m. in. ustalenia maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego, określenia 

w regulaminie wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych pracowników, zmiany kategorii 

zaszeregowania pracowników, wyegzekwowania korekt deklaracji na podatek od 

nieruchomości przez dwóch podatników oraz złożenia deklaracji na podatek rolny. 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 15.06.2011 r. 
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I.  U s  ta l e n i a   k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 prowadzeniu przez pracownika Urzędu Gminy ksiąg rachunkowych jednostek 

organizacyjnych Gminy (protokół kontroli str. 4), 

 niesporządzaniu zestawień dzienników częściowych (protokół kontroli str. 7-8), 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 w szczegółowości do najemców 

(protokół kontroli str. 50-51), 

 nieujmowaniu w ewidencji księgowej wszystkich należności jednostki. Niezaewidencjonowana 

kwota należności od Samorządu Województwa Opolskiego wynosi 201.149,00 zł 

(protokół kontroli str. 110-112), 

 nieujęciu w ewidencji księgowej sprzedaży środków trwałych w roku obrotowym, w 

którym jej dokonano (protokół kontroli str. 132-133). 

Odpowiedzialność ponoszą: podinspektor w Referacie Finansowym, Skarbnik i Wójt Gminy. 

2. W zakresie sprawozdawczości: 

 wykazanie w sprawozdaniu Rb-PDP za 2010 r. nieprawidłowych danych dotyczących 

skutków zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, co 

spowodowało ich zaniżenie o kwotę 64.980,10 zł, a jednocześnie ich zawyżenie o kwotę 

1.582,56 zł (protokół kontroli str. 40-41). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 wykazanie w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Radłów za 2010 r. nieprawidłowych danych dotyczących rzeczywiście poniesionych 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, które spowodowało zaniżenie kwoty środków 

jaką należało podzielić i wypłacić nauczycielom mianowanym w formie jednorazowych 

dodatków o 38,27 zł (protokół kontroli str. 92-94). 

Odpowiedzialność ponosi Referent ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na: 

 nieegzekwowaniu obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz braku weryfikacji 

danych wykazywanych w deklaracjach podatkowych (protokół kontroli str. 26-30), 

 braku adnotacji o sprawdzeniu deklaracji przez organ podatkowy co uchybia zasadzie 

pisemności postępowania (protokół kontroli str. 26, 30), 
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 niepodejmowaniu przez organ podatkowy czynności mających na celu dokładne 

wyjaśnienie stanu faktycznego, a także wydawaniu przez organ podatkowy decyzji 

niezawierających uzasadnienia prawnego bądź faktycznego (protokół kontroli str. 38-40). 

Odpowiedzialność ponoszą: Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Inspektor ds. 

ochrony środowiska i zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

4. W zakresie dochodów z majątku: 

 zawieranie kolejnych umów najmu lokali, które wynajmowane były poprzednio tym 

samym podmiotom na podstawie umów zawartych na okres do lat 3, bez uzyskania 

zgody Rady Gminy, (protokół kontroli str. 49-50), 

 niepodjęcie czynności mających na celu wyegzekwowanie zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponoszą: Podinspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki 

mieszkaniowej oraz Wójt Gminy. 

5. Przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań na kwotę 4.980,00 zł (protokół 

kontroli str. 82-85). 

Odpowiedzialność ponoszą: Wójt Gminy, Skarbnik, inspektor Referatu Finansowego i 

Sekretarz. 

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.). 

6. Nierzetelne rozliczenie dotacji wykorzystanej przez LZS Wichrów niezgodnie z 

przeznaczeniem w zakresie kosztów podróży służbowych członków Zarządu LZS i 

innych osób w kwocie 1.428,02 zł na skutek nieprzeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania publicznego 

(protokół kontroli str. 76-78). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Przedstawiona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 8 cyt. ustawy 

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

publicznych. 

7. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na dokonaniu zmian 

postanowień zawartej umowy z wykonawcą w stosunku do treści jego oferty (protokół 

kontroli str. 103-105). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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Powyższe może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 pkt 6 cyt. ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

8. Nieuchwalenie przez gminę na lata 2008 - 2010 r. planu zagospodarowania gminnego 

zasobu nieruchomości (protokół kontroli str. 124). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy 

 

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: 

1. 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.) 

oraz 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). Wzmocnić 

kontrolę w zakresie ujmowania wszystkich należności w księgach rachunkowych 

jednostki. Na koniec okresów sprawozdawczych sporządzać zestawienia obrotów 

dzienników częściowych. Podjąć działania celem wyeliminowania nieprawidłowości 

związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych Gminy. 

Zaprowadzić ewidencję analityczną konta 221 w zakresie najemców. 

2. Dokonać korekty sprawozdania Rb-PDP za 2010 r. Przestrzegać w tym zakresie przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103).  

Skorygować sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Radłów za 2010 r. w zakresie danych dotyczących rzeczywiście poniesionych wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli. Dokonać rozliczenia nieprawidłowo ustalonych 

jednorazowych dodatków. 
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3. Doprowadzać do realizacji 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. Przy 

załatwianiu spraw podatkowych stosować zasadę pisemności postępowania zgodnie z art. 126 

cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 

4. Zaniechać wynajmowania bez zgody Rady Gminy lokali, które wynajmowane były 

poprzednio tym samym podmiotom na podstawie umów zawartych na okres do lat 3 

zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

czynności celem wyegzekwowania udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego. 

5. 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.). 

6.  Wdrożyć procedury w zakresie sposobu rozliczania dotacji udzielonej w wyniku 

otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych. Przestrzegać postanowień 

zawartych w umowach o powierzenie/wsparcie zadania publicznego, a szczególnie w 

zakresie skutecznego rozliczenia przekazanych środków publicznych na realizację zadania. 

7. Bezwzględnie przestrzegać zakazu zmian postanowień zawartych umów stosunku do treści 

oferty wynikającego z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

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

8. Sporządzić i przedłożyć Radzie Gminy do uchwalenia plan zagospodarowania gminnego 

zasobu nieruchomości. W przedmiotowym zakresie przestrzegać przepisów art. 23 ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 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. 
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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                                                                                                                

/--/ 
 


