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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 5 lipca 2011 r. do 26 sierpnia 

2011 r. 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.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas dwóch poprzednich kontroli kompleksowych gospodarki finansowej 

Gminy w zakresie windykacji należności podatkowych, co w świetle informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2007 r. (pismo nr Or 0911-1/07) jest 

niedopuszczalne i świadczy o nieskuteczności podejmowanych dotychczas przez Wójta 

Gminy działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w tym 

zakresie. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m. in. ustalenia składników wynagrodzenia dla 
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Zastępcy Wójta Gminy oraz skorygowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla 

których Gmina Murów jest organem prowadzącym za 2010 r. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 26 sierpnia 2011 r. 

 

I .  U s t a l en i a  kon t ro l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Zagwiździu w księgach rachunkowych Urzędu Gminy oraz ujęcie w planie finansowym 

Urzędu Gminy wydatków wyodrębnionej organizacyjnie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Zagwiździu (protokół kontroli str. 4-6). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

2. Dokonywanie nieterminowych zwrotów depozytów z tytułu wniesionych przez 

wykonawców wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów (protokół kontroli 

str. 21-26). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zamówień publicznych oraz Skarbnik Gminy i 

Wójt Gminy. 

3. Nieterminowe przeprowadzenie inwentaryzacji należności oraz materiałów budowlanych 

w magazynie Urzędu Gminy (protokół kontroli str. 28-30, 144-145). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowego i Przewodniczący komisji 

inwentaryzacyjnej.  

4. Nieprawidłowości w zakresie spraw podatkowych: 

 nieprzeprowadzenie w latach 2009-2010 kontroli podatkowych, mających na celu 

sprawdzenia czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego (protokół kontroli str. 42), 

 nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą, co spowodowało zaniżenie należnego podatku 

w latach 2009-2011 o łączną kwotę 8.689 zł (protokół kontroli str. 49-52). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy oraz Podinspektor Referatu Finansowego. 

5. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji zaległości podatkowych 

polegające na niewystawianiu lub wystawianiu z opóźnieniem tytułów wykonawczych. 
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Ponadto stwierdzono, iż kontrola terminowości postępowań egzekucyjnych zaległości 

podatkowych za 2010 r. została przeprowadzona przez Skarbnika Gminy w sposób 

nierzetelny, z naruszeniem przepisów wewnętrznych obowiązujących w jednostce 

(protokół kontroli str. 75-79, 80-81).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego, Skarbnik oraz Wójt Gminy.  

Nieprawidłowości w zakresie windykacji zaległości podatkowych stwierdzono także 

podczas dwóch poprzednich kontroli kompleksowych gospodarki finansowej Gminy, co 

w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2007 r. 

(pismo nr Or 0911-1/07) świadczy o nieskuteczności podejmowanych dotychczas przez 

Wójta Gminy działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w tym 

zakresie. 

6. Ustalenie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w sposób niezgodny 

z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Powyższe skutkowało zawyżeniem wypłaty dodatku uzupełniającego dla grupy 

nauczycieli mianowanych o łączną kwotę 10.570,26 zł oraz zaniżeniem i jednoczesnym 

zawyżeniem wypłaconych dodatków uzupełniających dla poszczególnych nauczycieli 

dyplomowanych o łączną kwotę 206,62 zł (protokół kontroli str. 108-121). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

7. Nieopracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy na lata 2008-2012 oraz sporządzenie niekompletnego planu zagospodarowania 

gminnego zasobu nieruchomości na rok 2010, który nie zawierał wszystkich wymaganych 

elementów (protokół kontroli str. 140-142).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. działalności gospodarczej, Zastępca Wójta i Wójt 

Gminy. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagwiździu 

1. Nieustalenie w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu (protokół kontroli str.4-5). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GBP. 
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I I .  Wn io sk i  pok ont ro l ne  

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: 

Urząd Gminy 

1. Zaprzestać prowadzenia ewidencji księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Zagwiździu w ramach wspólnych ksiąg rachunkowych z Urzędem Gminy w Murowie. 

Zapewnić prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu, która umożliwi rzetelne i jasne 

przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki stosownie do dyspozycji art. 4 

w zw. z art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zaprzestać ujmowania w planie finansowym 

Urzędu Gminy wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu oraz doprowadzić 

do sporządzania przez tę jednostkę odrębnych planów finansowych stosownie do 

dyspozycji art. 11 ust. 3 i art. 249 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.). 

2. Zapewnić przestrzeganie procedur dotyczących zwrotu wniesionych wadiów i 

zabezpieczeń należytego wykonania umów na zasadach i w terminach określonych w 

przepisach art. 46 ust. 1 i 2 oraz art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

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

3. Zapewnić terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji należności i materiałów 

budowlanych znajdujących się w magazynie Urzędu Gminy. Przestrzegać w tym zakresie 

terminów określonych w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz wynikających z 

uregulowań wewnętrznych obowiązujących w jednostce.  

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 

dyspozycji art. 281 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
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jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.). Wszcząć postępowanie podatkowe 

celem ustalenia prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą za lata 2009-2010. Wymiaru podatku od 

nieruchomości dokonywać 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.).  

5. Wdrożyć skuteczne rozwiązania organizacyjne i nadzorcze, które zapewnią wystawianie i 

przekazywanie bez zbędnej zwłoki tytułów wykonawczych do właściwego miejscowo 

naczelnika urzędu skarbowego, stosownie do przepisów § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 

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.). Zapewnić rzetelne funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i 

efektywnej kontroli zarządczej w przedmiotowym zakresie, zgodnie z uregulowaniami 

wewnętrznymi oraz z przepisami art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.). Wyciągnąć konsekwencje 

wobec pracowników, którzy dopuścili do powtórzenia się tych samych nieprawidłowości 

w trakcie trzech kolejnych kontroli kompleksowych. 

6. Podjąć działania w celu dokonania korekty naliczenia i wypłacenia jednorazowych 

dodatków uzupełniających dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, zgodnie z 

zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35 z 

późn. zm.). 

7. Opracować wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

stosownie do przepisu art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz kompletny plan wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1d ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, 

poz. 651 z późn. zm.)  
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Gminna Biblioteka Publiczna w Zagwiździu. 

1. Opracować dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zagwiździu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 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. 

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                                                                                                                

/--/ 
 


