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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 15 kwietnia 2011r. do 

6 lipca 2011r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

za 2010 rok 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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to skorygowania zapisów dokumentacji 

opisującej przyjęte zasady rachunkowości w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji 

analitycznej opłaty targowej, jak również skorygowania sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za 

2010 r. w zakresie udzielonych ulg i zwolnień podatkowych oraz skutków obniżenia górnych 

stawek podatkowych oraz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Baborów. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 6 lipca 2011 r. 
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I. U s t a l e n i a  k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Nieprzeprowadzenie w 2010 roku kontroli podatkowych u podatników (protokół 

kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz. 

2. Ustalenie wielkości ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie zawyżonej o 

20.072,10 zł (protokół kontroli str. 30-32). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, Skarbnik Gminy 

oraz były Burmistrz. 

3. Nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji należności podatkowych, w zakresie 

wysyłania upomnień i wystawiania tytułów wykonawczych (protokół kontroli str. 36-

38).  

Odpowiedzialność ponosi referent ds. księgowości podatkowej i Skarbnik Gminy. 

4. Wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 

wniosków, do których nie załączono jednego z wymaganych dokumentów (protokół 

kontroli str. 38-40).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. działalności gospodarczej i ochrony 

przeciwpożarowej. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

- niedochowaniu terminu podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń o 

organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości (protokół kontroli str. 42-43), 

- niezamieszczeniu wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniach o 

organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości, które ukazały się w prasie 

(protokół kontroli str. 43-44), 

- niesporządzaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na 

okres dłuższy niż 3 miesiące oraz niepodanie wykazu do publicznej wiadomości we 

wszystkich przewidzianych formach (protokół kontroli str. 45-46), 

- wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej bez uzyskania wymaganej 

zgody organu stanowiącego (protokół kontroli str. 46-47). 

Odpowiedzialność ponosi były Kierownik Referatu Gospodarki Zasobami Gminy oraz 

były i obecny Burmistrz. 
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6. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na zaniechaniu 

żądania wniesienia wadium przez wykonawcę (protokół kontroli str. 57-58). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz oraz Skarbnik Gminy. 

7. Nieprawidłowości w zakresie dotacji polegające na: 

- nieprawidłowym rozliczeniu dotacji udzielonej podmiotowi niezaliczanemu do sektora 

finansów publicznych wskutek przyjęcia do jej rozliczenia faktury sprzed okresu 

obowiązywania umowy o udzielenie dotacji (protokół kontroli str. 64-65). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz oraz instruktorzy ds. sportu. 

- udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów 

publicznych bez przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (protokół kontroli str. 68-

69). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz oraz były Dyrektor Gminnego Zespołu 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w art. 8 

pkt 1 i 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.). 

8. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Baborów, co skutkowało wypłaceniem jednorazowego 

dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w zaniżonej 

wysokości (protokół kontroli str. 76-78). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i 

Sportu oraz Burmistrz. 

 

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: 
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1. Zapewnić przestrzeganie obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych u 

podatników, celem sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązków 

wynikających z przepisu prawa podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 281 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 

60 z późn. zm.). 

2. Podjąć działania zamierzające do skorygowania nieprawidłowo ustalonej kwoty ulgi 

inwestycyjnej w podatku rolnym. Przy udzielaniu ulg inwestycyjnych stosować zasady 

określone w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

3. Wdrożyć skuteczne rozwiązania organizacyjne, które zapewnią prawidłowe 

podejmowanie działań windykacyjnych. Działania te podejmować w terminach i na 

zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 

listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). 

4. Wprowadzić procedury zapewniające przyjmowanie kompletnych wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do przepisów art. 18 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.). 

5. Wzmocnić nadzór w zakresie sprzedaży i oddawania w dzierżawę nieruchomości 

komunalnych. Zapewnić terminowe publikowanie kompletnych ogłoszeń o przetargach 

na zbycie nieruchomości z zastosowaniem przepisów art. 38 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

102, poz. 651 z późn. zm.) oraz przepisów § 13 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn. 

zm.). Przy wydzierżawianiu nieruchomości zapewnić przestrzeganie obowiązku 

sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zgodnie 

z dyspozycją art. 35 ust. 1 i ust. 1b cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przestrzegać obowiązku uzyskania zgody Rady Miejskiej na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

lub na czas nieoznaczony, stosownie do przepisu art. 37 ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, niezależnie od tego czy jest to pierwsza czy kolejna umowa. 
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6. 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.). W ustawowo 

określonych okolicznościach żądać od wykonawców wniesienia wadium, zgodnie z 

dyspozycją art. 45 ust. 1 cyt ustawy. 

7. Zapewnić prawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych. Przy udzielaniu dotacji na realizację zadań publicznych 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ściśle przestrzegać procedur 

wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

8. Doprowadzić do wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 

mianowanych i dyplomowanych w prawidłowej wysokości.  

 

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                                                                              

/--/ 


