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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 26.05.2011 r. do 

26.07.2011r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 

2010 r. oraz wybranych zagadnień za 2009 r. 

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 oraz braku 

nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte w trakcie kontroli, tj: dokonano zmiany Statutu Gminy 

Dobrzeń Wielki doprowadzając do zgodności wykazu jednostek organizacyjnych ze stanem 

faktycznym, zaprowadzono w księgach 2011 r. ewidencję analityczną do konta 221 wg 

dłużników, naliczono dzierżawcom odsetki karne za zwłokę w kwocie 82,09 zł, podjęto 
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czynności zmierzające do wyegzekwowania kary pieniężnej za usunięcie drzew i opłaty 

planistycznej. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 26.07.2011 r. 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 dokonywaniu zapisów księgowych w dzienniku Urzędu Gminy bez zachowania 

zasady chronologii zapisów (protokół kontroli str. 14-15). 

Odpowiedzialność ponoszą były oraz obecny Skarbnik Gminy. 

 wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu danych w zakresie wartości należności i 

zobowiązań krótkoterminowych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji 

księgowej (protokół kontroli str. 23). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 nieuwzględnieniu w ewidencji konta 992 wszystkich zapisów księgowych 

dotyczących zmian budżetu zwiększających planowane wydatki (protokół kontroli str. 

73). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieewidencjonowaniu bądź ewidencjonowaniu z opóźnieniem środków trwałych na 

stan majątku (protokół kontroli str. 147-148). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i 

Mienia Komunalnego, byli Wójtowie oraz obecny Wójt Gminy oraz byli Skarbnicy i 

Skarbnik Gminy. 

2. Nierespektowanie przepisów wewnętrznych w zakresie obiegu dokumentów co 

doprowadziło do nieterminowego regulowania zobowiązań Gminy w łącznej kwocie 

100.175,89 zł (protokół kontroli str. 25-26, 130, 136-137). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą informatyk urzędu gminy, inspektor ds. obrony 

cywilnej, inspektor w biurze rady gminy, Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Mienia Komunalnego. 

3. Niezachowanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji, polegające na: 

- nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności Urzędu Gminy Dobrzeń 

Wielki na koniec 2010 roku (protokół kontroli str.  27) 
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Odpowiedzialność ponoszą inspektor w referacie budżetu i finansów, a z nadzoru 

Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

- nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów, bez porównania danych 

księgowych z odpowiednimi dokumentami (protokół kontroli str. 154-155). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt i były Skarbnik oraz Wójt i Skarbnik Gminy. 

4. Zaniechanie ustawowego obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych (protokół 

kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik Gminy oraz były i obecny Wójt 

Gminy. 

5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przed wniesieniem opłat za 

korzystanie z zezwoleń (protokół kontroli str. 39-41). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. działalności gospodarczej oraz Wójt Gminy. 

6. Wykazanie nieprawidłowych danych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2010 r.  

w zakresie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - 

Ordynacja podatkowa (protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

7. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami i składnikami 

majątku gminy, polegające na: 

  niezamieszczaniu wymaganych informacji w wykazach nieruchomości, w 

ogłoszeniach i w protokołach z przetargów (protokół kontroli str. 50-52,57), 

  niesporządzeniu protokołu z rokowań przy zbyciu nieruchomości (protokół kontroli 

str. 51), 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Mienia 

Komunalnego oraz były Wójt Gminy. 

  nieprowadzeniu ewidencji gminnego zasobu nieruchomości oraz niesporządzeniu 

planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (protokół kontroli str. 142-143). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Mienia 

Komunalnego oraz były i obecny Wójt Gminy. 

  nieuregulowaniu w sposób formalny zasad korzystania z mienia gminy przez 

GZGKiM w Dobrzeniu Wielkim (protokół kontroli str. 148-149). 

Odpowiedzialność ponoszą byli Wójtowie oraz Wójt oraz byli Skarbnicy i Skarbnik 

Gminy. 
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8. Nieprawidłowości przy wynajmowaniu przez Gminę lokali mieszkalnych od Spółki 

ELKOM, polegające na: 

 zawieraniu umów w imieniu Gminy przez Dyrektora GZGKiM w Dobrzeniu 

Wielkim pomimo braku stosownego upoważnienia (protokół kontroli str. 61). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GZGKiM 

 dokonywaniu wydatków z budżetu gminy za najem lokali, które nie były 

zasiedlone przez najemców co uchybia zasadzie szczególnej staranności (protokół 

kontroli str. 63). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy. 

9. Nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej przy księgowaniu wydatków 

budżetowych (protokół kontroli str. 74-75). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca głównego księgowego. 

10. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie naliczenia i wypłacania dodatku za 

wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych polegające na wypłaceniu Kierownikowi 

Referatu Zamówień Publicznych w miesiącach marzec-październik 2010 r. zaniżonego 

dodatku za wieloletnią pracę o łączną kwotę 336,00 zł oraz na wypłacaniu nagród 

jubileuszowych z naruszeniem zasady bezzwłoczności ich wypłaty po nabyciu prawa do 

nagrody (protokół kontroli str. 76-78, 79-80). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor w Referacie Organizacyjnym oraz  Kierownik 

Referatu Organizacyjnego. 

11. Niedopełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzania kontroli prawidłowości 

wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji z realizacji zadań 

publicznych zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych: pn. 

„Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy” (protokół kontroli str. 92-93). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik i były Wójt Gminy. 

12. Nienaliczenie kary umownej wykonawcy zamówienia publicznego tj. Przedsiębiorstwu 

Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Opola, za niedotrzymanie terminu wykonania 

robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Słoneczna w Czarnowąsach wraz z rozbudową sieci cieplnej” (protokół kontroli str. 138 

– 140). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 
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1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 prowadzeniu ksiąg rachunkowych bez zapewnienia identyfikacji dowodów 

źródłowych na podstawie zapisów księgowych (protokół kontroli str. 167). 

Odpowiedzialność  ponosi Gł. Księgowa oraz Kierownik GOPS w Dobrzeniu 

Wielkim. 

 dokonywaniu zapisów w raportach kasowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dobrzeniu Wielkim bez określenia numeru identyfikacyjnego dowodu źródłowego 

stanowiącego podstawę zapisu  (protokół kontroli str. 169). 

Odpowiedzialność ponosi Gł. Księgowa GOPS w Dobrzeniu Wielkim. 

2. Powierzenie Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim funkcji kasjera co uchybia zasadzie oddzielenia dyspozycji środkami 

pieniężnymi od jej kasowego wykonania wyrażonej w przepisach ustawy o samorządzie 

gminnym (protokół kontroli str. 168, 169). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim. 

3. Ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia zasadniczego psychologowi GOPS w Dobrzeniu 

Wielkim w wysokości przekraczającej o 50 zł kwotę maksymalnego wynagrodzenia 

zasadniczego określonego w obowiązującym regulaminie wynagradzania GOPS. 

Spowodowało to wypłacenie w 2010 r. łącznie kwoty zawyżonej o 720,00 zł (protokół 

kontroli str. 175-176). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim. 

 

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: 

 

Urząd Gminy 

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z 

przepisami 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 
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lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 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). 

Przyjąć na stan majątku gminy budynek mieszkalny, znajdujący się w Czarnowąsach przy 

ul. Jagiełły 48 oraz zapewnić bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w 

zakresie środków trwałych zgodnie z rzeczywistym ich przebiegiem, stosownie do 

przepisów art. 20 i art. 24 cyt. ustawy o rachunkowości. 

2. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających terminowe regulowanie 

zobowiązań, celem doprowadzenia do respektowania przepisów określonych w art. 44 

ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, 

poz.1240 z późn. zm.). 

3. Ściśle przestrzegać zasad przeprowadzania na ostatni dzień roku inwentaryzacji, w tym : 

‒ terminu przeprowadzania inwentaryzacji należności stosownie do przepisów art. 26 

ust. 3 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.), 

‒ gruntów, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 

pkt 3 i art. 27 ustawy o rachunkowości. 

4. Podjąć działania organizacyjne umożliwiające realizację ustawowego obowiązku 

przeprowadzania kontroli podatkowych celem sprawdzenia wywiązywania się 

podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stosownie do 

przepisu zawartego w art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

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

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać po wniesieniu opłat za 

korzystanie z zezwoleń stosownie do przepisu zawartego w art. 11 ust. 2 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.). 

6. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S za 2010 r. Wykazywać 

prawidłowe dane w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S w zakresie skutków decyzji 

wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa. 

Stosować w tym zakresie przepisy § 3 ust.1 pkt 11 lit. a, b instrukcji sporządzania 

sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
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stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. 

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

7. Zapewnić sporządzanie prawidłowych i kompletnych dokumentów związanych ze 

sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Przestrzegać w tym 

zakresie wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 

zm.) i 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.). 

Zaprowadzić i prowadzić na bieżąco ewidencję nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości oraz sporządzić plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości, stosownie do obowiązku wynikającego z przepisów art. 25 w związku z 

art. 23 ust. 1 pkt 1 i 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.).  

8. Respektować zasadę dbałości o interes publiczny oraz zachowania szczególnej staranności 

wyrażonej w treści 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.) przy ponoszeniu wydatków na 

najem lokali. 

Zapewnić prawidłową reprezentację gminy  przy zawieraniu umów. Uregulować w sposób 

formalny zasady korzystania z mienia gminy przez GZGKiM w Dobrzeniu Wielkim. 

9. Zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie wydatków budżetowych zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). 

10. Dokonać wypłaty zaniżonej kwoty dodatku za wieloletnią pracę dla Kierownika Referatu 

Zamówień Publicznych oraz zapewnić wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych 

niezwłocznie po nabyciu do nich prawa. Stosować w tym zakresie przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).  

11. Zapewnić wykonywanie obowiązku przeprowadzania kontroli prawidłowości 

wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji z realizacji zadań 

publicznych w myśl zasad określonych w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.). 
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12. Naliczyć i wyegzekwować karę umowną od wykonawcy zamówienia publicznego tj. 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Opola, za niedotrzymanie 

terminu wykonania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Słoneczna w Czarnowąsach wraz z rozbudową sieci cieplnej”. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

2. Podjąć działania mające na celu oddzielenie pełnienia funkcji kasjera przez Głównego 

Księgowego GOPS w Dobrzeniu Wielkim celem zapewnienia skutecznej kontroli w 

obszarze gospodarki środkami pieniężnymi i obrotem gotówkowym oraz spełnienie 

wymogu określonego art. 59 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. Podjąć działania mające na celu rozliczenie wypłaconego w nieprawidłowej wysokości 

wynagrodzenia dla psychologa GOPS w Dobrzeniu Wielkim. W zakresie ustalania i 

wypłaty wynagrodzeń stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 

marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, 

poz. 398 z późn. zm.) oraz obowiązującego regulaminu wynagradzania pracowników 

GOPS w Dobrzeniu Wielkim. 

 

 

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

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 

 


