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Pan 

Joachim Jelito 

Wójt Gminy Jemielnica 

 

 

 

 

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 stycznia 2012 r. do 16 

marca 2012 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za 2010 rok. 

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 poprzednich kontroli kompleksowych gospodarki finansowej Gminy, 

w zakresie nieprawidłowego ustalenia kosztów inwestycji oraz nierzetelnego weryfikowania 

złożonych deklaracji podatkowych, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków 

pokontrolnych zawartych w piśmie nr OR-0911/1/05 z dnia 18.01.2005 r. i nr OR.- 0911/1/09 

z dnia 09.01.2009 r. nie powinno mieć miejsca.  

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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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m.in.: 

- zwrotu wykonawcom wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umów, 

- zwrotu do budżetu Gminy wypłaconego pracownikowi w zawyżonej wysokości dodatku za 

wysługę lat, 

- skorygowania nieprawidłowo ustalonego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla 

nauczycieli, 

- wyegzekwowania od wykonawcy wpłaty z tytułu zaniżonej kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16 marca 2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości polegające na: 

-  nieprawidłowej archiwizacji dokumentów księgowych dotyczących nadpłat za wodę 

oraz dowodów księgowych w zakresie środków trwałych w budowie i umów 

handlowych związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym (protokół kontroli 

str. 21, 117-119). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Inwestycji, Promocji, 

Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

- nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji depozytów z tytułu przyjętych od 

wykonawców zabezpieczeń należytego wykonania umów i nadpłat za wodę (protokół 

kontroli str. 26-27). 

Odpowiedzialność ponoszą przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnej 

oraz Skarbnik Gminy. 

- nieprowadzeniu prawidłowej ewidencji szczegółowej do konta 221 w zakresie dochodów 

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 51). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.  

- niewłaściwym stosowaniu klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (protokół 

kontroli str. 55, 65-66).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.  
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-  prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 011 w sposób, który nie umożliwia 

ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe 

(protokół kontroli str. 154). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Finansów i Podatków oraz Skarbnik 

Gminy.  

- zaniżeniu w ewidencji księgowej wartości realizowanego zadania inwestycyjnego, w 

wyniku braku wyceny prac wykonanych we własnym zakresie przez pracowników 

Urzędu Gminy oraz niezaliczenia kosztów wykonanych prac projektowych (protokół 

kontroli str. 117-121). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik Gminy oraz Inspektor i Kierownik Referatu 

Inwestycji, Promocji, Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

Nieprawidłowości w zakresie zaniżania lub zawyżania kosztów zadań inwestycyjnych 

zostały stwierdzone także podczas dwóch poprzednich kontroli kompleksowych 

gospodarki finansowej Gminy, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków 

pokontrolnych zawartych w piśmie nr OR-0911/1/05 z dnia 18.01.2005 r. oraz nr OR.- 

0911/1/09 z dnia 09.01.2009 r. świadczy o nieskuteczności podejmowanych działań 

mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i doprowadzenie do przestrzegania 

przepisów w wymienionym zakresie. 

2. Brak skutecznych procedur kontroli zarządczej w zakresie obiegu dokumentów i 

przepływu informacji dotyczących zwrotu wykonawcom zabezpieczeń należytego 

wykonania umów oraz sporządzania i publikowania dokumentacji związanej z 

udzielaniem zamówień publicznych (protokół kontroli str. 25-26, 133-134). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

3. Nierzetelne dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie deklaracji na podatek od 

środków transportowych (protokół kontroli str. 43-46).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansów i Podatków oraz z nadzoru 

Skarbnik Gminy. 

Nieprawidłowości w tym zakresie zostały stwierdzone także podczas poprzedniej kontroli 

gospodarki finansowej Gminy, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków 

pokontrolnych zawartej w piśmie nr nr OR.- 0911/1/09 z dnia 09.01.2009 r. świadczy o 

nieskuteczności podejmowanych działań mających na celu wyeliminowanie 



4 

 

nieprawidłowości i doprowadzenie do przestrzegania przepisów w wymienionym 

zakresie. 

4. Nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji zaległości podatkowych w zakresie 

terminowości wysyłania upomnień (protokół kontroli str. 48-50). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansów i Podatków oraz Skarbnik Gminy. 

5. Naliczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

wysokości nieproporcjonalnej do okresu ważności tych zezwoleń (protokół kontroli str. 

52-53). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Biura Rady Gminy. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

- niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę (protokół kontroli str. 56-57). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy. 

- niewłaściwym opracowaniu planu wykorzystania zasobu nieruchomości (protokół 

kontroli str. 150). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

- zawarciu umów dzierżawy i użytkowania na okres dłuższy niż trzy lata bez wymaganej 

zgody organu stanowiącego (protokół kontroli str. 152-153). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

- nieterminowym sporządzaniu protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 77-78, 82-83, 88-89, 101-102). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. oświaty i wychowania, Inspektor Referatu 

Inwestycji, Promocji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, a z tytułu nadzoru Kierownik 

Referatu Inwestycji, Promocji, Rozwoju i Ochrony Środowiska oraz Wójt Gminy.  

- nieterminowym zamieszczaniu ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 77-78, 83, 88-89, 101-102, 

112-113, 126, 128 -129). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. oświaty i wychowania, Inspektor i 

Podinspektor Referatu Inwestycji, Promocji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, a z 
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tytułu nadzoru Kierownik Referatu Inwestycji, Promocji, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska oraz Wójt Gminy.  

- ustaleniu wadium w zawyżonej wysokości oraz nieterminowym zwrocie wadium 

(protokół kontroli str. 80, 81-82, 88). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.  

- nieprawidłowym ustaleniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (protokół kontroli str. 81, 87). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.  

- niedokonaniu zmiany treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

sytuacji zmiany wymagań technicznych zamówienia (protokół kontroli str. 97-98). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor i Kierownik Referatu Inwestycji, Promocji, 

Rozwoju i Ochrony Środowiska.  

- nieprzekazaniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, co skutkowało również nieprawidłowym określeniem terminu 

składania ofert oraz nieprzekazaniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (protokół kontroli str. 84-86, 89-90). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, Kierownik i Inspektor Referatu 

Inwestycji, Promocji, Rozwoju i Ochrony Środowiska oraz Wójt Gminy.  

Nieprzekazanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich może wypełniać znamiona czynu określonego w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

 

8. Niepodawanie w decyzjach w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wymaganej informacji o części 

limitu pozostałej do wykorzystania oraz nieterminowe wydawanie ww. decyzji (protokół 

kontroli str.137-138). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy Referatu Finansów i Podatków oraz Zastępca 

Wójta Gminy. 

 

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 
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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 rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 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. 861z późn. zm.) oraz z przepisów 

wewnętrznych. Zapewnić stosowanie zasad i terminów przechowywania dowodów 

księgowych, określonych w art. 74 cyt. ustawy o rachunkowości. Doprowadzić do 

przeprowadzania inwentaryzacji depozytów w sposób zgodny z dyspozycją art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy o rachunkowości, tj. drogą porównania danych ujętych w księgach 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. 

Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną do konta 221 w zakresie opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz do konta 011 w zakresie ustalenia 

osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe. Zapewnić 

prawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków stosownie do 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 z późn. 

zm.). Zapewnić ujmowanie w ewidencji księgowej prawidłowych wartości 

realizowanych inwestycji, z uwzględnieniem wszystkich kosztów nabycia, bądź 

wytworzenia danego środka trwałego, w tym robót budowlanych wykonanych we 

własnym zakresie, zgodnie z zasadami prowadzenia ewidencji konta 080 określonymi w 

przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz z dyspozycją 

art. 6 i 7 cyt. ustawy o rachunkowości.  

2. Wprowadzić skuteczne procedury w zakresie kontroli zarządczej, które zapewnią 

efektywny i skuteczny przepływ informacji w Urzędzie Gminy w zakresie terminowości 

zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz doprowadzą do terminowego 
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sporządzania protokołów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych oraz terminowego przekazywania ogłoszeń o udzielonych zamówieniach 

publicznych do biuletynu zamówień publicznych, stosownie do dyspozycji art. 68 ust. 2 

pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 

1240 z późn. zm.). 

3. Czynności sprawdzające wszystkie złożone deklaracje na podatek od środków 

transportowych dokonywać rzetelnie i zgodnie z art. 272 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

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

przypadku, gdy informacje w nich zawarte będą niekompletne lub nieprawidłowe 

doprowadzić do ich skorygowania, stosownie do przepisu art. 274 § 1 cyt. ustawy. 

Zapewnić bieżący nadzór w zakresie dokonywania czynności sprawdzających 

dotyczących składanych deklaracji podatkowych. 

4. Zapewnić terminowe wystawianie upomnień, stosownie do postanowień zawartych w 

załączniku nr 5 do zarządzeniu Wójta Gminy nr 290/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. 

5. Zapewnić naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności w wysokości proporcjonalnej do 

okresu ważności zezwolenia, zgodnie z dyspozycją art. 11¹ ust. 8 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 

 

6. Zapewnić przestrzeganie obowiązku sporządzania wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę, zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.). Opracować plan wykorzystania zasobu 

nieruchomości na okres 3 lat, stosownie do przepisu art. 23 ust. 1d cyt. ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. Zaniechać oddawania nieruchomości w dzierżawę i 

użytkowanie na okres dłuższy niż trzy lata bez zgody Rady Gminy, stosownie do 

przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

 

7. Wdrożyć skuteczne działania organizacyjne, które zapewnią prowadzenie postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych z należytą starannością z zastosowaniem przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
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2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zapewnić terminowe sporządzanie protokołów z 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu 

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 i 

96 ust. 1 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. Doprowadzić do ustalania kwot 

wadium z należytą starannością zgodnie z art. 45 ust. 4 cyt. ustawy oraz do 

przestrzegania terminowego zwrotu wadium wykonawcom, stosownie do 46 ust. 1 i 1a 

ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku konieczności zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosować tryb określony w art. 38 ust. 4 

cyt. ustawy. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

wartość jest równa lub większa od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 11 cyt. ustawy zapewnić realizację stosownych procedur, w tym 

przekazywanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich, prawidłowe określenie terminu składania ofert oraz przekazywanie 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich, stosownie do przepisów art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 2 i art. 95 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

8. Zapewnić terminowe wydawanie kompletnych decyzji w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych stosownie do 

przepisów art. 5 ust. 3 i 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).  

 

9. Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracowników, którzy dopuścili do 

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości pomimo działań, które podjął 

Wójt w celu ich wyeliminowania. 

 

 

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. 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 

 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


