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Burmistrz Zawadzkiego 

 

 

 

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 27 grudnia 2019 r. do 10 marca 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Zawadzkie za 2018 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2014-2017 i 2019-2020.  

 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.  

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 13 

marca 2020 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieprawidłowym wykazaniu w bilansie jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 

2018 r. należności zaewidencjonowanych na koncie 225 oraz zobowiązań na koncie 240 

(protokół kontroli str. 29-31). 
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Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Burmistrz. 

b) ewidencjonowaniu na koncie 011 zmian w stanie środków trwałych w innych okresach 

sprawozdawczych niż okresy, w których zmiany te nastąpiły (protokół kontroli str. 99-

101). 

Odpowiedzialność ponoszą były Młodszy Referent ds. gospodarowania mieniem 

gminnym oraz Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki kasowej polegające na: 

a) nieterminowym odprowadzaniu gotówki z kasy do banku (protokół kontroli str. 16-18). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości podatkowej, Podinspektor ds. 

księgowości budżetowej i Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego. 

b) sporządzaniu protokołów przekazania kasy bez podawania wymaganych informacji w 

zakresie stanu depozytów i druków ścisłego zarachowania (protokół kontroli str. 19-20). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości podatkowej, Podinspektor ds. 

księgowości budżetowej, Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego oraz były 

pracownik zatrudniony na stanowisku ds. rozliczeń kasowych. 

 

3. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na: 

a) niepodjęciu stosownych działań w przypadku niezłożenia w terminie deklaracji na 

podatek od nieruchomości i podatek rolny jak również w sytuacji niewykazania 

wszystkich przedmiotów opodatkowania w deklaracji na podatek od nieruchomości 

złożonej przez podatnika, co skutkowało zaniżeniem tego podatku za lata 2019-2020 

o łączną kwotę 3 008,36 zł (protokół kontroli str. 48-50, 51-52).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. wymiaru podatków i płac, Kierownik Referatu 

Finansowo-Budżetowego oraz Burmistrz.  

b) niezachowaniu zasady pisemności postępowania przy dokumentowaniu czynności 

sprawdzających złożonych informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny 

(protokół kontroli str. 51). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. wymiaru podatków i Kierownik Referatu 

Finansowo-Budżetowego. 

c) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów 
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i budynków, wobec istniejącej różnicy w wysokości 1,6623 ha między tymi 

wielkościami (protokół kontroli str. 52-54). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor ds. wymiaru 

podatków i płac, Burmistrz oraz Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego.  

 

4. Wykazanie w sprawozdaniach rocznych Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych 

oraz Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 i 2019 rok 

nieprawidłowych danych w zakresie skutków finansowych decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzenia zaległości 

z tytułu podatku od nieruchomości (protokół kontroli str. 60-61). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. wymiaru podatków, Kierownik Referatu 

Finansowo-Budżetowego, Skarbnik oraz Burmistrz. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na niezachowaniu 

zasady niezwłoczności przy dokonywaniu zwrotu wadium wykonawcom po 

unieważnieniu dwóch przetargów, a także wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w innym przetargu (protokół kontroli str. 22-25, 86-87). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. 

zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy, Kierownik Referatu Finansowo-

Budżetowego oraz były pracownik zatrudniony na stanowisku ds. rozliczeń kasowych. 

 

6. Nieprawidłowe ustalenie terminu nabycia przez pracownika prawa do nagrody 

jubileuszowej na skutek przyjęcia do okresu zatrudnienia uprawniającego do tej nagrody 

czasu zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (protokół kontroli str. 72-73). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku ds. kadr 

i archiwizacji oraz Burmistrz.  

 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzoną przez 

kontrolujących nieprawidłowość wymienioną w pkt 3 lit. a) poprzez doprowadzenie do złożenia 

przez podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2019-2020.  
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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. 

 

1. Podjąć skuteczne działania mające na celu przestrzeganie przepisów w zakresie 

rachunkowości, w tym w szczególności: 

a) zapewnić wykazywanie danych w bilansie jednostki zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 3 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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) terminowo ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące zmian w stanie środków 

trwałych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisie art. 20 ust. 1 cyt. ustawy 

o rachunkowości. 

 

2. Przy prowadzeniu gospodarki kasowej przestrzegać zasad określonych w przepisach 

wewnętrznych, w tym szczególnie: 

a) zapewnić odprowadzanie do banku gotówki pochodzącej z bieżących wpływów do kasy 

nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, zgodnie z uregulowaniami § 7 ust. 1 pkt 3 Instrukcji 

gospodarki kasowej,  

b) w protokołach przekazania kasy wskazywać wymagane informacje w zakresie stanu 

depozytów i druków ścisłego zarachowania na dzień przekazania, stosownie do § 4 ust. 

2 cyt. Instrukcji. 

 

3. Zapewnić przestrzeganie przepisów w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności: 

a) doprowadzić do prawidłowego dokumentowania podejmowanych czynności w zakresie 

sprawdzania informacji i deklaracji podatkowych, zgodnie z przepisami art. 126 i art. 
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177 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900 ze zm.), 

b) dokonać analizy w zakresie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu 

podatkiem leśnym w celu zachowania zasady powszechności opodatkowania. Stosować 

w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 276 ze zm.). 

 

4. Podjąć działania, które zapewnią wykazywanie prawidłowych danych w sprawozdaniach 

Rb-PDP i Rb-27S w zakresie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na 

podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) oraz 

§ 7 ust. 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do tego rozporządzenia. 

Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania za lata 2018 i 2019.  

 

5. Zapewnić dokonywanie zwrotu wadium wykonawcom z zachowaniem zasady 

niezwłoczności, zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

6. Zapewnić respektowanie przepisu art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w zakresie ustalania 

pracownikom okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej. 

 

 

 

 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. 
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 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. 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Zawadzkiem. 
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