
 
 

 

Opole, dnia 2 stycznia 2012 r. 

NKO-401-21/2/11 

 

Pan 

Krzysztof Mutz 

Wójt Gminy Tarnów Opolski 

 

 

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 23 sierpnia 2011 r. do  

20 października 2011 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Gminy za rok 2010 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku 

odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, w zakresie 

niedokonywania kontrasygnaty przez Skarbnika, co w świetle informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych zawartej w piśmie nr OR/0911-4/2007 z dnia 5.11.2007 r. nie 

powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr.- 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax — 77 453 - 73 - 68 

E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 — 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 
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 określenia w Regulaminie wynagradzania właściwej stawki kategorii zaszeregowania 

dla referenta prawnego, 

 rozliczenia oraz wypłacenia w prawidłowej wysokości wynagrodzenia oraz 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta za 2010 r., 

 przeprowadzenia kontroli podatkowych, 

 wezwania dzierżawców do złożenia informacji o posiadanych nieruchomościach.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 02.11.2011 r. 

 

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: 

Urząd Gminy 

1. Nieopracowanie i nieprzedłożenie Radzie Gminy zmian w wykazie jednostek 

organizacyjnych Gminy stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Gminy dostosowujących 

treść wykazu do stanu faktycznego (protokół kontroli str. 5-7). 

Odpowiedzialność ponoszą były Sekretarz, Sekretarz, były i obecny Wójt. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 niedostosowaniu uregulowań zakładowego planu kont do obowiązujących przepisów 

prawa poprzez nieustalenie obowiązku prowadzenia: 

a) ewidencji na koncie 030 pomimo wystąpienia operacji gospodarczych 

kwalifikujących się do tego, co skutkowało ewidencjonowaniem tych operacji na 

koncie nieprzewidzianym w ZPK (protokół kontroli str. 196-197), 

b) ewidencji szczegółowej do kont 901 i 902 wg podziałek klasyfikacji budżetowej 

(planu finansowego), co skutkowało nieprowadzeniem tej ewidencji zgodnie z 

przepisami prawa (protokół kontroli str. 33-38, 73-74).  

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik, były i obecny Wójt. 

 nieokreśleniu w polityce rachunkowości momentu księgowania na koncie 224 dotacji 

udzielonych z budżetu j.s.t. uznanych przez organ dotujący za rozliczone oraz rodzaju 

dowodu księgowego, na podstawie którego zapis ten powinien być dokonywany, jak 

również dokumentu będącego podstawą do przypisu dotacji do zwrotu (protokół 

kontroli str. 146-147). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Wójt, były Skarbnik. 
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 księgowaniu operacji gospodarczych na kontach 222, 223 i 902 niezgodnie z zasadami 

funkcjonowania kont określonymi w ZPK (protokół kontroli str. 33-38, 75). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik, były i obecny Wójt. 

 nierzetelnym prowadzeniu ewidencji szczegółowej do konta 231 (protokół kontroli str. 

91-92). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym oraz 

były Skarbnik i Wójt.  

 księgowaniu dowodów niespełniających wymogów określonych w ustawie o 

rachunkowości oraz w przepisach wewnętrznych w tym dotyczących procedur 

kontroli zarządczej (protokół kontroli str. 87, 90, 92, 120-122, 150-151, 153-154). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym, 

inspektor w Referacie Organizacyjnym, były i obecny Wójt, były Sekretarz oraz były 

Skarbnik. 

 nieprowadzeniu prawidłowej analitycznej ewidencji księgowej w zakresie gruntów 

(protokół kontroli str. 183-186). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik, były i obecny Wójt. 

 ewidencjonowaniu rozchodów gruntów według wartości uzyskanej ceny sprzedaży 

zamiast w wysokości wynikającej z ich ceny ewidencyjnej – wartości początkowej, co 

skutkowało nierzeczywistą i nadmierną obniżką ewidencyjnej wartości majątku 

Gminy (protokół kontroli str. 188). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym, były 

Skarbnik, były i obecny Wójt. 

 bezpodstawnym zwiększeniu wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 7.073.868,23 zł 

w wyniku „weryfikacji użytków” (protokół kontroli str. 189-190). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik i Wójt. 

− niezgodności sald raportów kasowych z ewidencją konta 101 – „kasa” (protokół 

kontroli str. 13-14), 

− dokonywaniu zapisów w raportach kasowych bez określenia numeru dowodu 

źródłowego stanowiącego podstawę dokonania zapisu oraz dokonywaniu zapisów w 

ewidencji księgowej niezawierających daty dokonania zapisu (protokół kontroli str. 

14-15, 17-18), 
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− ewidencjonowaniu zobowiązań na koncie 201 – „rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami” w innych okresach sprawozdawczych niż okres, w którym operacje 

faktycznie wystąpiły (protokół kontroli str. 19-21), 

Odpowiedzialność ponoszą kasjer oraz były inspektor w Referacie Budżetowo-

Finansowym (Skarbnik Gminy), były Skarbnik, były i obecny Wójt. 

 księgowaniu tych samych operacji, na podstawie tych samych dowodów księgowych 

pod różnymi datami w ewidencji syntetycznej i analitycznej konta 080 (protokół 

kontroli str. 120-121). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Referatu Budżetowo-Finansowego  

księgujący na koncie 080 oraz były Skarbnik. 

 ustaleniu w przepisach wewnętrznych uregulowań w zakresie sporządzania dowodu 

OT niezgodnych z ustawą o rachunkowości co spowodowało nieterminowe przyjęcie 

na stan środków trwałych zakończonych inwestycji (protokół kontroli str. 127, 187-

188). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Wójt. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

 niesporządzeniu jednostkowych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S miesięcznych i 

rocznych za 2010 r. i za miesiące I-VII 2011 r. oraz kwartalnych sprawozdań Rb-N i 

Rb-Z za I-IV kwartał 2010 r. i I-II kwartał 2011 r. przez niżej wymienione jednostki 

organizacyjne Gminy prowadzące działalność w formie jednostek budżetowych:  

- Przedszkole Publiczne w Przyworach,  

-  Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim, 

-  Przedszkole Publiczne Kosorowicach, 

-  Publiczne Gimnazjum w Przyworach, 

-  Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, 

-  Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim, 

-  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich,  

-  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle,  

-  Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim (BOOS), 

(protokół kontroli str. 39-41, 79-81).  

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli oraz Kierownik i Główna 

Księgowa BOOS w Tarnowie Opolskim. 
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Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w art. 18 

pkt 2 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.). 

 zaniechaniu egzekwowania od poszczególnych jednostek oświatowych i BOOS w 

Tarnowie Opolskim obowiązku sporządzenia i przedłożenia sprawozdań 

jednostkowych, co w konsekwencji spowodowało niesporządzenie sprawozdań 

zbiorczych Rb-27S i Rb-28S oraz łącznych Rb-N i Rb-Z na podstawie sprawozdań 

jednostkowych (protokół kontroli str. 41-43, 81-83). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik oraz były i obecny Wójt. 

 sporządzaniu sprawozdań jednostkowych Rb-27S, Rb-28S i Rb-N, Rb-Z Urzędu Gminy 

Tarnów Opolski za okres od grudnia 2009 r. do czerwca 2011 r. niezgodnie ze wzorem 

określonym w przepisach prawa, tj. bez wskazania daty sporządzenia sprawozdania 

(protokół kontroli str. 44-45, 84). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym i były 

Sekretarz, którzy podpisali ww. sprawozdania. 

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

oraz w sprawozdaniu Rb-27S za I półrocze 2011 r. w zakresie skutków finansowych 

wynikających z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - 

Ordynacja podatkowa, w zakresie: 

a) zawyżenia skutków odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zaległości 

podatkowych w podatku od nieruchomości w 2010 r. na łączną kwotę 97.406,50 zł, 

(protokół kontroli str. 59-60). 

Odpowiedzialność ponoszą były młodszy referent oraz inspektor w Referacie 

Budżetowo-Finansowym, były inspektor w tym Referacie (obecnie Skarbnik), były 

Sekretarz Gminy, były Skarbnik oraz Wójt. 

b) nieujęcia w sprawozdaniu skutków odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 

zaległości podatkowych podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 

2011 r. na kwotę 33.251,00 zł (protokół kontroli str. 60-62). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym, były 

inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym (obecnie Skarbnik) oraz były 

Sekretarz. 
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 błędnym wykazaniu w sprawozdaniach Rb-Z: w części D - zobowiązania w kwocie 

6.945,89 zł, w części B - niewymagalnych zobowiązań w kwocie 6.226 zł (protokół 

kontroli str. 172-174). 

Odpowiedzialność ponoszą osoby, które podpisały sprawozdania jednostkowe: z 

upoważnienia Skarbnika Gminy - były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym 

oraz były Sekretarz. 

 niewykazaniu w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu Rb-28S zobowiązań 

wynikających z ewidencji księgowej konta 201-15 i konta 201-50 (protokół kontroli 

str. 174-175). 

Odpowiedzialność ponoszą osoby, które podpisały sprawozdania jednostkowe: z 

upoważnienia Skarbnika Gminy - były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym 

oraz były Sekretarz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 

pkt 2 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.). 

 niezamieszczaniu dat wpływu do Urzędu Gminy na niektórych sprawozdaniach Rb-N 

i Rb-Z z instytucji kultury oraz ujmowaniu sprawozdań w dzienniku korespondencji 

pod inną datą niż wynikająca z pieczątki (protokół kontroli str. 156). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik. 

4. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej polegające na nieterminowym 

odprowadzaniu wpływów kasowych na rachunek bankowy (protokół kontroli str. 13-14). 

Odpowiedzialność ponosi kasjer. 

5. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki o kwotę 3.000,00 zł na dzień 

10.03.2010 r. oraz o kwotę 14.640,00 zł na dzień 30.08.2010 r. (protokół kontroli str. 22-

26). 

Odpowiedzialność ponoszą były Wójt oraz były Skarbnik. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

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.). 
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6. Przechowywanie zabezpieczeń należytego wykonania umów wniesionych w pieniądzu na 

nieoprocentowanym rachunku bankowym oraz nieterminowe dokonywanie ich zwrotu 

(protokół kontroli str. 29-31). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i 

Inwestycji, inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym, były Skarbnik, były i obecny 

Wójt. 

7. Naruszenie przepisów w zakresie podatków polegające na: 

 niedokonywaniu przez organ podatkowy czynności sprawdzających w stosunku do 

złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek od 

środków transportowych (protokół kontroli str. 50-53, 56). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor i były młodszy referent w Referacie 

Budżetowo-Finansowym, były i obecny Wójt. 

 niepodjęciu przez organ podatkowy działań mających na celu wyegzekwowanie od 

podatników złożenia deklaracji (informacji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 

i od środków transportowych, bądź złożenia wyjaśnień odnośnie przyczyn niezłożenia 

wymaganych dokumentów, nieweryfikowaniu bądź niewłaściwym weryfikowaniu 

przez organ podatkowy danych zawartych w informacjach bądź  deklaracjach, 

niewzywaniu podatników do wyjaśnienia rozbieżności występujących pomiędzy 

zadeklarowanym podatkiem a stanem faktycznym, niewzywaniu podatników do 

skorygowania deklaracji, informacji  (protokół kontroli str. 49-54, 56-58). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor, były inspektor oraz były młodszy referent w 

Referacie Budżetowo-Finansowym, były i obecny Wójt. 

 nieterminowym złożeniu przez Gminę Tarnów Opolski deklaracji na podatek od 

nieruchomości i podatek leśny za 2010 r. i 2011 r. oraz złożeniu deklaracji na podatek 

rolny pomimo, iż obowiązek podatkowy w podatku rolnym nie dotyczy gmin 

(protokół kontroli str. 52-53). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Wójta składający deklaracje, były i obecny Wójt. 

 przeprowadzeniu kontroli podatkowych na podstawie upoważnień nie spełniających 

wymogów ustawowych oraz sporządzeniu protokołów z tych kontroli, w których nie 

zawarto wymaganych informacji (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt i inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym.  

8. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na:  

 bezpodstawnym odrzuceniu ofert (protokół kontroli str. 111, 116).  
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Odpowiedzialność ponoszą były Wójt i Przewodniczący komisji przetargowych - były 

Sekretarz Gminy oraz były Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji. 

 nieodniesieniu się w protokole odbioru końcowego robót do jakości wykonanych 

robót (protokół kontroli str. 113).  

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy biorący udział w czynnościach odbiorowych 

ze strony gminy, tj. były Wójt, były Kierownik oraz podinspektor Referatu 

Gospodarki Terenowej i Inwestycji.  

 niezłożeniu przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymaganego ustawą oświadczenia o braku lub istnieniu 

okoliczności powodujących jej wykluczenie (protokół kontroli str. 116). 

Odpowiedzialność ponosi były Sekretarz Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 

ust. 4 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.). 

9. Zawarcie umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych, bez kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy bądź osoby przez niego upoważnionej (protokół kontroli str. 118, 149, 

153, 163). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie powtórzyły się, pomimo stwierdzenia Wójta 

poprzedniej kadencji w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych nr OR/0911-

4/2007 z dnia 05.11.2007 r. iż stosownie do uregulowań art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym Skarbnik Gminy dodatkowo upoważniła 

Inspektora ds. budżetu do dokonywania kontrasygnaty na umowach skutkujących 

zaciąganiem zobowiązań pieniężnych, co pozwoli na zapewnienie dokonywania 

kontrasygnaty w sytuacji nieobecności Skarbnika w pracy. Kontrola wykazała, iż nadal 

nie przestrzega się przepisów o dokonywaniu kontrasygnaty przez Skarbnika lub osobę 

upoważnioną, a podjęte przez Wójta działania okazały się całkowicie nieskuteczne. 

10. Naruszenie przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej polegające na niezamieszczaniu na 

fakturach wymaganej adnotacji „przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku 

akcyzowego" oraz na braku w decyzjach informacji o części limitu pozostałego do 

wykorzystania (protokół kontroli str. 144). 
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Odpowiedzialność ponosi inspektor, były i obecny Wójt, Zastępca Wójta i były Sekretarz 

wydający decyzje z upoważnienia Wójta.  

11. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych polegające na:  

 niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w siedzibie Urzędu (protokół 

kontroli str. 160).  

Odpowiedzialność ponosi były Wójt. 

 dokonaniu przez komisję oceny ofert po terminie określonym przez Wójta w 

zarządzeniu (protokół kontroli str. 161).  

Odpowiedzialność ponosi były podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i USC 

oraz przewodniczący komisji i były Wójt. 

 dopuszczeniu do konkursu i rozpatrzeniu oferty niekompletnej, niezawierającej 

wymaganych załączników (protokół kontroli str. 162).  

Odpowiedzialność ponosi były podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i USC 

oraz przewodniczący komisji i były Wójt. 

 dopuszczeniu do złożenia sprawozdania z realizacji zadania po terminie określonym w 

umowie (protokół kontroli str. 164).  

Odpowiedzialność ponosi były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym oraz 

były Skarbnik i Wójt. 

 niedopełnieniu ustawowego obowiązku kontroli stanu realizacji zadania, 

efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania 

środków publicznych otrzymanych przez podmioty oraz prowadzenia dokumentacji 

określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy (protokół kontroli str. 

165-166). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Wójt. 

 nierzetelnej kontroli sprawozdań końcowych oraz uznaniu dotacji udzielonych za 

rozliczone bez zatwierdzenia sprawozdań tych podmiotów przez kierownika jednostki 

lub osobę upoważnioną. (protokół kontroli str. 163-165, 168). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym oraz 

były Skarbnik i Wójt.  

 nieterminowym przekazaniu transzy dotacji dla Gminnego Zrzeszenia LZS (protokół 

kontroli str. 166). 
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Odpowiedzialność ponosi były inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym oraz 

były Wójt i były Skarbnik.  

12. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na 

prowadzeniu ewidencji gminnego zasobu nieruchomości z naruszeniem przepisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz braku programu zagospodarowania 

nieruchomości zasobu w planie wykorzystania zasobu (protokół kontroli str. 181-182). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji, 

Kierownik tego Referatu oraz były i obecny Wójt. 

 

13. Zinwentaryzowanie gruntów na ostatni dzień 2009 r. niezgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości, co polegało na zarządzeniu i przeprowadzeniu inwentaryzacji metodą 

weryfikacji stanu ilościowego gruntów, zamiast porównania danych ksiąg rachunkowych 

z odpowiednimi dokumentami. Powyższe uniemożliwiło porównanie i ustalenie 

ewentualnych różnic pomiędzy ewidencją księgową gruntów a stanem faktycznym oraz 

dokonanie weryfikacji realnej wartości tych składników majątku (protokół kontroli str. 

191-194). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 1 

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.). 

 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej  

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− zaniechaniu ewidencjonowania zobowiązań na koncie 201 oraz ich ewidencjonowanie 

w innych okresach sprawozdawczych niż okres, w którym operacje faktycznie 

wystąpiły (protokół kontroli str. 202-203), 

− dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania zapisu (protokół 

kontroli str. 203), 

− nieewidencjonowaniu na koncie syntetycznym 101 operacji ujętych w raportach 

kasowych dotyczących dochodów zrealizowanych za pośrednictwem kasy, co 

doprowadziło do niezgodności ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną tego 

konta (protokół kontroli str. 208-209). 
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Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej.  

 

2. Niesporządzanie jednostkowych bilansów przez niżej wymienione jednostki 

organizacyjne Gminy:  

− Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, 

− Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, 

− Publiczne Gimnazjum w Przyworach, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim oraz Filia w Kosorowicach, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich oraz Filia w Przyworach 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 

− Publiczne Przedszkole w Przyworach, 

− Publiczne Przedszkole w Kosorowicach, 

− Publiczne Przedszkole w Tarnowie Opolskim,  

(protokół kontroli str. 205-206). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej oraz 

Dyrektorzy wymienionych Szkół i Przedszkoli. 

 

3. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na niezamieszczeniu 

w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty uzasadnienia faktycznego 

odrzucenia ofert (protokół kontroli str. 214-216). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji Przetargowej oraz Kierownik Biura 

Obsługi Oświaty Samorządowej. 

 

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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Urząd Gminy 

1. Opracować i przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały dotyczącej uaktualnienia 

załącznika nr 2 do Statutu Gminy, stosownie do przepisu art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz do zapisów Regulaminu Organizacyjnego Gminy. 

2. Podjąć zdecydowane działania nadzorcze i kontrolne w zakresie rachunkowości celem 

zapewnienia przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 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). Dostosować 

dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości do obowiązujących przepisów w 

zakresie ewidencji kont 030, 901, 902 i 224. Ewidencję szczegółową do kont 222, 223 

prowadzić zgodnie z obowiązującym w jednostce zakładowym planem kont. Zapewnić 

przestrzeganie dyspozycji art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości w 

zakresie terminowego i rzetelnego dokonywania zapisów w księgach rachunkowych. 

Zapewnić ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wyłącznie dowodów 

spełniających wymogi określone w art. 21 ustawy o rachunkowości, poddanych właściwej 

kontroli wewnętrznej, stosownie do obowiązujących przepisów wewnętrznych w tym 

zakresie. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną gruntów stosownie do 

przepisów art. 17 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. Rozchody gruntów ewidencjonować 

według ich wartości ewidencyjnej a przyjęte zasady rachunkowości w tym zakresie 

stosować w sposób ciągły, stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową jednostki. Zweryfikować 

wycenę gruntów w ewidencji środków trwałych zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 

ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości w związku z § 6 ust. 5 cyt. rozporządzenia Ministra 

Finansów. Aktualizacji wyceny środków trwałych dokonywać wyłącznie w oparciu o 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Doprowadzić do zgodności sald raportów 

kasowych z ewidencją konta 101 stosownie do dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości oraz zapewnić dokonywanie w raportach kasowych prawidłowych 

zapisów, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zapewnić zgodność zapisów 
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pomiędzy ewidencją syntetyczną i analityczną konta 080 w zakresie dat księgowania tych 

samych operacji gospodarczych.  

3. Doprowadzić do wykonywania obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań 

wymaganych przepisami prawa przez każdą jednostkę oświatową i Biuro Obsługi 

Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim. Egzekwować od kierowników tych 

jednostek sporządzanie miesięcznych, rocznych i kwartalnych sprawozdań. W zakresie 

sprawozdawczości bezwzględnie przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43 poz. 247) oraz rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. 

U. nr 20, poz. 103). Zapewnić sporządzanie sprawozdań zgodnie ze wzorami określonymi 

w wymienionych rozporządzeniach. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania Rb-

27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-Z i zapewnić ich sporządzanie na podstawie danych 

wynikających z ewidencji księgowej stosownie do przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 2 

cyt. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 4 ust. 1 pkt 1 cyt. 

rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych. Skutki finansowe w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP wykazywać 

zgodnie z Instrukcją w sprawie sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie 

budżetów j.s.t. stanowiącą załącznik nr 39 do cyt. rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zapewnić zamieszczanie prawidłowych dat 

wpływu sprawozdań do Urzędu Gminy w dzienniku korespondencji i na sprawozdaniach. 

Wprowadzić właściwy nadzór w zakresie sprawozdawczości. 

4. Wpływy kasowe terminowo odprowadzać na rachunek bankowy. Stosować w tym 

zakresie zasady gospodarki kasowej określone w instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej 

dokumentów księgowych. 

5. Wdrożyć procedury kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające 

na zaciąganiu zobowiązań pieniężnych, powodujących przekroczenie granic kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać w tym zakresie 

dyspozycji art. 261 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
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6. Zapewnić przechowywanie zabezpieczeń należytego wykonania umów wniesionych w 

pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym oraz terminowo dokonywać ich 

zwrotu wraz z należnymi odsetkami, stosownie do przepisów art. 148 ust. 5 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.).  

7. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

Dokonywać na podstawie art. 272 cyt. ustawy czynności sprawdzających w stosunku do 

składanych przez podatników deklaracji i informacji i prawidłowo je dokumentować. 

Podejmować czynności korygujące i wyjaśniające w trybie art. 274 i 274a cyt. ustawy w 

przypadkach wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją podatkową przedstawioną 

przez podatników a dokumentacją będącą w dyspozycji organu podatkowego. W 

przypadku niezłożenia deklaracji (informacji) wzywać podatników do ich złożenia bądź 

wyjaśnienia przyczyn ich niezłożenia. Zapewnić terminowe składanie prawidłowych 

deklaracji dotyczących Gminy. W przypadkach przeprowadzania kontroli podatkowych 

zapewnić wydanie prawidłowych upoważnień i sporządzanie kompletnych protokołów, 

stosownie do przepisów art. 283 § 2 oraz art. 290 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. 

8. 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.), a w 

szczególności przestrzegać obowiązku składania oświadczeń o braku lub istnieniu 

okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania przez wszystkie osoby 

wykonujące czynności w postępowaniu, stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 2 cyt. 

ustawy. Zapewnić prawidłowe stosowanie przepisu art. 87 ust. 2 cyt. ustawy w zakresie 

poprawiania w ofercie oczywistych omyłek celem niedopuszczenia do nieuprawnionego 

odrzucania złożonych ofert. Dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu czynności 

związanych z dokumentowaniem czynności odbiorowych robót, stosownie do dyspozycji 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

nr 223, poz. 1458). 

9. Wdrożyć skuteczne procedury, które wyeliminują przypadki zawierania umów 

powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy 

lub osoby upoważnionej. Ściśle przestrzegać w tym zakresie przepisu art. 46 ust. 3 ustawy 
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z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 

poz. 1591 z późn. zm.).  

10. Zapewnić prawidłowe sporządzanie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

a w szczególności zamieszczać na fakturach przyjętych do zwrotu podatku akcyzowego 

stosowne adnotacje, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o 

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 z późn. zm.) oraz zamieszczać w decyzjach 

wymagane przepisem art. 5 ust. 3 cyt. ustawy informacje o części limitu pozostałej do 

wykorzystania. 

11. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z udzielaniem i rozliczaniem dotacji z 

budżetu Gminy na realizację zadań publicznych wskazanych w przepisach 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.). Ściśle przestrzegać przepisów tej ustawy 

oraz postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 

2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, 

poz. 25). W szczególności zapewnić wykonywanie obowiązku przeprowadzania kontroli, 

o której mowa w przepisie art. 17 cyt. ustawy. Przy zamieszczaniu ogłoszeń o konkursie 

ofert stosować przepis art. 13 ust. 3 cyt. ustawy. Zapewnić prawidłową i terminowa ocenę 

złożonych ofert jak również rzetelną kontrolę sprawozdań złożonych przez podmioty 

wykonujące zadania. Terminowo przekazywać dotacje dla tych podmiotów. 

12. Zaprowadzić prawidłową ewidencję gminnego zasobu nieruchomości stosownie do 

przepisów art. 23 ust. 1c 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 

opracować program zagospodarowania nieruchomości zasobu zgodnie z wymogami art. 

23 ust. 1d pkt 3 cyt. ustawy.  

13. Zapewnić przestrzeganie zasad przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, 

określonych w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

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

przeprowadzać drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 
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dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Zgodnie z art. 27 ustawy o 

rachunkowości, przeprowadzenie weryfikacji właściwie udokumentować. 

 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej 

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.). Do ksiąg rachunkowych danego okresu 

sprawozdawczego wprowadzać w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym 

okresie, zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy. Zapewnić dokonywanie prawidłowych 

zapisów księgowych stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy. Doprowadzić do 

zgodności ewidencję analityczną i syntetyczna konta 101 stosownie do przepisu art. 16 

ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

2. Sporządzać jednostkowe bilanse Biura Obsługi Oświaty Samorządowej oraz wszystkich 

szkół i przedszkoli. W zakresie sporządzania bilansów stosować przepisy art. 2 ust. 1 pkt 

4a), art. 4 ust. 3 pkt 5, art. 45 ust. 2 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.) oraz § 17 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 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). 

3. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Stosować w tym zakresie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz. 759 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 
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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 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                                                                                                                

/--/ 
 


