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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137), przeprowadziła w dniach od 28 listopada 2019 r. do 4 lutego 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Murów za 2018 rok oraz wybranych zagadnień za 

lata 2017 i 2019. 

 Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu 

o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

 Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 4 lutego 2020 

r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) dokonaniu ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2018 w dniu 3 stycznia 

2020 r., tj. po upływie terminu określonego w obowiązujących przepisach prawa 

(protokół kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

b) nieujęciu w ewidencji księgowej 2018 roku kosztów finansowych okresu 

sprawozdawczego, stanowiących wydatki przyszłych okresów w zakresie odsetek od 

zaciągniętych kredytów i pożyczek (protokół kontroli str. 19-20). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

c) wykazaniu w bilansie jednostkowym sporządzonym wg stanu na koniec 2018 r. 

zobowiązań krótkoterminowych w wysokości niezgodnej z ewidencją księgową 

(protokół kontroli str. 21-22). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

d) nieprowadzeniu w latach 2017-2018 ewidencji planu wydatków na koncie 980 „Plan 

finansowy wydatków budżetowych”, które zostało przewidziane w obowiązującym 

zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 55-56).  

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy oraz Skarbnik. 

e) nieterminowym sporządzeniu dokumentów wewnętrznych odnośnie zakończenia 

inwestycji i przyjęcia środka trwałego, czego konsekwencją było zaksięgowanie operacji 

gospodarczej dotyczącej zmiany w stanie środków trwałych w innym okresie 

sprawozdawczym, niż okres, w którym operacja ta faktycznie nastąpiła (protokół kontroli 

str. 84-86). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

komunalnej, Referent ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik. 

f) nieujęciu na koncie 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" kosztu pozostającego w 

związku przyczynowo - skutkowym z zrealizowaną inwestycją, czego konsekwencją było 

zaniżenie wartości środka trwałego powstałego w wyniku realizacji inwestycji (protokół 

kontroli str. 86-88). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

komunalnej, Referent ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na: 

a) obciążeniu nabywcy nieruchomości kosztami przygotowania jej do sprzedaży, w kwocie 

1 626,00 zł (protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. mienia gminy i Wójt Gminy. 

b) niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem, w prasie 

lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat (protokół kontroli str. 47, 51, 54). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. mienia gminy, Inspektor ds. inwestycji, 

Zastępca Kierownika USC oraz były i obecny Wójt Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punkcie 

nr 1 lit. b), d), f) i polegało w szczególności na: 

 zaewidencjonowaniu pod datą 31 grudnia 2019 r. kosztów finansowych okresu 

sprawozdawczego, stanowiących wydatki przyszłych okresów w zakresie odsetek od 

zaciągniętych pożyczek, 

 zaewidencjonowaniu pod datą 31 grudnia 2019 r. na koncie 980 planu finansowego 

wydatków budżetowych oraz jego zmian na rok 2019, 

 wprowadzeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. do ewidencji księgowej zwiększenia wartości 

środka trwałego o kwotę wcześniej nie ujętą w ewidencji. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonych 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. Wzmocnić nadzór i kontrolę odnośnie przestrzegania przepisów w zakresie rachunkowości, 

a w szczególności: 

a) zapewnić bezwzględne przestrzeganie terminu ostatecznego zamknięcia ksiąg 

rachunkowych, określonego w przepisie § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), 

b) zapewnić prawidłowe wykazywanie w bilansie jednostkowym Urzędu Gminy 

zobowiązań krótkoterminowych wg stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, 

stosownie do przepisu § 23 ust. 1 pkt 1 oraz § 23 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., 

c) zapewnić terminowe ujmowanie w księgach rachunkowych zdarzeń dotyczących zmian 

w stanie środków trwałych, zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). 

 

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w 

szczególności: 

a) zaprzestać obciążania nabywców kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży, 

stosownie do przepisów art. 25 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze 

zm.),  

b) zapewnić podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w najem i dzierżawę, w prasie 

lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 

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 
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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 ust. 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 Murów. 
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