
 
 

 

Opole, dnia 6 grudnia 2011 r. 

NKO-401-18/2/11 

 

 

Pan 

Daniel Gagat 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie 
 

 

 

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 10 sierpnia 2011 r. do 

7 października 2011 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy za 2010 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2008, 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 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 sporządzania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, co w 

świetle informacji o wykonaniu wniosku pokontrolnego z dnia 6 listopada 2007 r. (pismo nr 

WG.0911/1/07) świadczy o nieskuteczności podejmowanych dotychczas przez Wójta działań 

mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie. Powyższe wynika z 

faktu, iż przyjęty Zarządzeniem nr 69/07 z dnia 31.10.2007 r. Wójta Gminy Lasowice Wielkie 

plan, o którym mowa w wymienionym piśmie trudno uznać za realizację wniosku, bowiem 

jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi: 
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 wszczęcia postępowania podatkowego w celu wydania decyzji wymiarowej podatnikowi, 

który nie złożył informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz przeprowadzenia 

czynności sprawdzających wobec nieprawidłowo sporządzonej deklaracji podatkowej, 

 naliczenia i pobrania podatku od środków transportowych proporcjonalnie do okresu w 

jakim istniał obowiązek podatkowy, 

 skorygowania kwoty nieprawidłowo naliczonej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 07.10.2011 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niezamieszczeniu w protokołach z przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych 

wymaganych informacji (protokół kontroli str. 47-48, 50), 

 niezamieszczeniu w informacjach o wynikach przetargów wymaganych informacji 

(protokół kontroli str. 48, 50). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zamówień publicznych oraz Sekretarz Gminy. 

2. Nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji zaległości podatkowych w zakresie 

terminowości wysyłania upomnień oraz wystawiania tytułów wykonawczych (protokół 

kontroli str. 55-57). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor referatu księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 nieprawidłowym ustaleniu wartości szacunkowej dwóch zamówień (protokół kontroli 

str. 108-109, 123), 

 niezawarciu w ogłoszeniu o przetargu informacji na temat wadium (protokół kontroli 

str. 86), 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zamówień publicznych, 

 przyjęciu oferty niezgodnej z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia bez skorzystania z możliwości żądania od wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty (protokół kontroli str. 88), 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej, 
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 zaniechaniu wezwania wykonawców do złożenia poprawnych dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (protokół kontroli str. 92-

95). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

4. Niesporządzenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości obejmującego 

2010 rok oraz sporządzenie przedmiotowego planu na 2007 rok bez zachowania wymogów 

ustawowych do jego sporządzenia (protokół kontroli str.131). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości polegające na niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości zostały stwierdzone również podczas dwóch poprzednich kontroli 

kompleksowych gospodarki finansowej Gminy. Po zakończeniu kontroli z 2003 r. Wójt w 

pisemnej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne zapewnił o podjęciu działań w celu 

sporządzenia niniejszego planu. W następstwie wykonania wniosków pokontrolnych z 

2007 r. Wójt poinformował Izbę, iż Zarządzeniem Nr 69/07 z dnia 31.10.2007 r. plan ten 

został przyjęty stosownie do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami. Jednakże podczas bieżącej kontroli stwierdzono, iż plan ten 

nie spełnia wymogów ustawowych. Świadczy to o nierzetelności podejmowanych 

dotychczas przez Wójta działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w 

tym zakresie.  

 

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. Wzmocnić nadzór w zakresie sporządzania dokumentacji związanej ze zbywaniem 

nieruchomości komunalnych. Zapewnić zamieszczanie w protokołach z przetargów na 

sprzedaż nieruchomości oraz w informacjach o wynikach przetargów wszystkich 

informacji wymaganych przepisami § 10 ust. 1 oraz § 12 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.). 
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2. Podjąć działania, w tym organizacyjne, które zapewnią prawidłową windykację zaległości 

podatkowych. Działania windykacyjne podejmować bez zbędnej zwłoki, na zasadach 

określonych w rozporządzeniu 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.). 

3. 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.). Zapewnić prawidłowe 

ustalanie wartości zamówień, zgodnie z dyspozycją art. 35 cyt. ustawy. W przypadkach 

niezłożenia lub złożenia przez wykonawców wadliwych dokumentów wymaganych na 

podstawie art. 25 ust. 1 ustawy, zapewnić stosowanie trybu postępowania określonego w 

art. 26 ust. 3 cyt. ustawy. 

4. Sporządzić na okres trzech lat plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy 

Lasowice Wielkie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 25 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.), w zakresie i szczegółowości określonej w art. 23 ust. 1d tej ustawy. 

 

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                                                                                                                

/--/ 


