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Pan 

Andrzej Pulit 

Wójt Gminy Skarbimierz 

 

 

 

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 21.11.2011 r. do 

07.02.2012 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

za rok 2010 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 uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi: 

 doprecyzowania zapisów zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wskazania osób 

uprawnionych do zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty w przypadku 

nieobecności Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy, 

 doprowadzenia do skorygowania przez podatników nieprawidłowo sporządzonych 

deklaracji na podatek rolny i podatek od nieruchomości na 2010 r. oraz do złożenia 

brakującej deklaracji na podatek od środków transportowych na 2010 r., 
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 skorygowania błędnej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na 

2010 r., 

 skorygowania nieprawidłowo sporządzonego rocznego sprawozdania Rb-PDP z 

wykonania dochodów podatkowych za 2010 r. oraz rocznego sprawozdania Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 r. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 07.02.2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli. 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące  nieprawidłowości: 

1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy (protokół kontroli str. 31-34). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowym, Sekretarz Gminy, 

Zastępca Wójta oraz Skarbnik i Wójt Gminy. 

2. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki budżetowej o łączną kwotę 

2.394,76 zł (protokół kontroli str. 25-30).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy.  

3. Dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym o łączną kwotę 1.922,88 zł (protokół kontroli str. 25-31).  

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Inspektor ds. Biura Rady Gminy, Inspektor 

Referatu Finansowego, Zastępca Wójta oraz Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

4. Nieterminowe dokonanie zwrotu przyjętych depozytów z tytułu wpłaty zabezpieczenia 

należytego wykonania umów wykonawcom robót (protokół kontroli str. 34-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Specjalista w Referacie Rolno-Inwestycyjnym oraz z nadzoru 

Zastępca Wójta i Wójt Gminy. 

5. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji środków trwałych polegające na:  

 nieokreśleniu dnia, na który należało przeprowadzić inwentaryzację (protokół kontroli 

str. 48), 

 dokonywaniu czynności spisowych po terminie przewidzianym na przeprowadzenie 

spisu z natury (protokół kontroli str. 48), 



 3 

 nieujęciu w arkuszach spisu z natury wszystkich informacji określonych w 

procedurach wewnętrznych oraz nieskontrolowaniu pod względem formalnym i 

rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury i innych 

dokumentów z inwentaryzacji (protokół kontroli str. 49). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów spisowych, Przewodniczący Komisji 

Inwentaryzacyjnej oraz Wójt Gminy. 

 

6. Zaniechanie wszczęcia postępowania podatkowego służącego wyjaśnieniu stanu 

faktycznego w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 

nieruchomości za rok: 2008, 2009, 2010 i 2011 podatnikom o numerach kont J000115 i 

J000060 pomimo, że prawidłowo obliczona wysokość zobowiązania podatkowego była 

inna niż wykazana przez tych podatników w deklaracjach złożonych za ww. lata 

podatkowe, co spowodowało zastosowanie do opodatkowania gruntów będących w 

posiadaniu ww. podatników stawki dla gruntów pozostałych, zamiast stawki właściwej 

dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (protokół kontroli 

str. 63-69).  

Odpowiedzialność ponosi referent ds. podatków i opłat oraz Wójt Gminy Skarbimierz. 

 

7. Udzielenie dotacji organizacji pozarządowej z naruszeniem terminu realizacji zadania 

określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz sporządzenie niekompletnych ogłoszeń 

o otwartych konkursach ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym (protokół kontroli str. 129-134). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy oraz Wójt Gminy Skarbimierz. 

 

8. Zaniechanie wyceny wartości niematerialnych i prawnych w postaci otrzymanej 

nieodpłatnie dokumentacji technicznej służącej zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz nieujęcie jej w księgach rachunkowych (protokół 

kontroli str. 106-110). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, a z nadzoru Zastępca Wójta Gminy. 

 

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 
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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 przestrzegania procedur zapewniających terminowe 

regulowanie zobowiązań, celem doprowadzenia do respektowania przepisów 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.). 

2. Wdrożyć skuteczne procedury kontrolne, które wyeliminują przypadki zaciągania 

zobowiązań finansowych, powodujących przekroczenie kwot określonych w planie 

finansowym jednostki. Zapewnić stosowanie zasad określonych w art. 46 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

3. Wdrożyć skuteczne procedury kontrolne celem niedopuszczenia do dokonywania 

wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie finansowym. 

Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

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

4. Zapewnić przestrzeganie obowiązujących procedur dotyczących zwrotu wniesionych 

zabezpieczeń należytego wykonania umów. Zapewnić stosowanie w tym zakresie 

przepisów 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.) oraz postanowień umów 

zawartych z wykonawcami. 

5. Zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów wewnętrznych w zakresie 

prawidłowego i terminowego inwentaryzowania oraz dokumentowania inwentaryzacji 

środków trwałych. 

6. W stosunku do podatników o numerach kont J000115 i J000060 wszcząć i przeprowadzić 

postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z 

tytułu podatku od nieruchomości za rok: 2008, 2009, 2010 i 2011. Dokonać 

prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 

nieruchomości tym podatnikom za ww. lata podatkowe, uwzględniając przy tym 

dyspozycję art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przepisy 
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. 

nr 8 poz. 60 z późn. zm.). 

7. Przy udzielaniu dotacji na realizację zadań publicznych organizacjom spoza sektora 

finansów publicznych, przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.). Zapewnić sporządzanie kompletnych ogłoszeń o otwartych 

konkursach ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 

stosownie do przepisu art. 13 ust. 2 cyt. ustawy. 

8. Dokonać wyceny otrzymanej nieodpłatnie dokumentacji technicznej służącej zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ująć ją w księgach 

rachunkowych zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 7 w związku z art. 6 ust 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 

152 poz. 1223 z późn. zm.). Zapewnić przestrzeganie obowiązku ujmowania w księgach 

rachunkowych przychodów dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 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  

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                    /--/ 

 


