
 
 

Opole, dnia 18 czerwca 2020 r. 

NKO.401-20/2020 

 

Pan 

Piotr Kanzy 

Wójt Gminy Polska Cerekiew 

 

 

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 23 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r. kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok oraz wybranych zagadnień za lata 

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 18 maja 

2020 r.  

 

 

I.  Ustalenia kontrol i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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

oraz Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r. danych w zakresie 

skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku 
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od nieruchomości i podatku rolnego, w wysokości zawyżonej o kwotę 674,00 zł (protokół 

kontroli str. 38-40). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Skarbnik 

oraz Wójt Gminy.  

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na:  

a) niesporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w 

odniesieniu do 2 lokali użytkowych (protokół kontroli str. 43-44). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej 

Cerekwi oraz Wójt Gminy. 

b) zawarciu umów najmu 2 lokali użytkowych na czas nieoznaczony bez wymaganej 

zgody organu stanowiącego (protokół kontroli str. 44-45).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej 

Cerekwi oraz Wójt Gminy. 

c) nieopracowaniu wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 

Gminy Polska Cerekiew obejmującego okres od 2018 r. do dnia zakończenia kontroli 

(protokół kontroli str. 90-91). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej 

Cerekwi oraz Wójt Gminy.  

d) podanie błędnych danych w zakresie powierzchni nieruchomości w planie 

wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości opracowanym na lata 2018-2020 

(protokół kontroli str. 91-92). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki 

gruntami i mienia gminnego oraz Wójt Gminy. 

 

3. Niewdrożenie skutecznej kontroli zarządczej mającej na celu zapewnienie zgodności 

działalności z przepisami prawa w zakresie: 

a) opracowania regulacji wewnętrznych dotyczących organizowania i przeprowadzania 

przetargów na najem nieruchomości komunalnych (protokół kontroli str. 45-47).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) ogłaszania aktów prawa miejscowego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 

(protokół kontroli str. 64-66). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy.  
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4. Bezpodstawne ustalenie w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi możliwości przyznania dodatku 

specjalnego w indywidualnych wypadkach na czas nieokreślony, co w konsekwencji 

doprowadziło do przyznania takiego dodatku Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy 

bez wskazania ram czasowych (protokół kontroli str. 48-49, 52-53). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie praw pracowniczych polegające na niedoprowadzeniu 

do udzielenia Wójtowi Gminy urlopu wypoczynkowego za 2017 r. w terminie 

wynikającym z przepisów prawa (protokół kontroli str. 51-52). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) niezachowaniu pisemności przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówień oraz 

niezastosowaniu procedur wewnętrznych przy udzielaniu zamówień publicznych, 

których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 30 000 euro 

(protokół kontroli str. 68-72). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. ochrony środowiska i melioracji oraz Wójt 

Gminy. 

b) zamieszczeniu na stronie internetowej zamawiającego niekompletnej informacji 

z otwarcia ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu dotyczącym udzielenia 

zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 80-81).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. inwestycji i przetargów oraz Wójt Gminy. 

 

7. Ponoszenie wydatków związanych z przygotowaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew”, którego realizacja w 

części została zaplanowana na nieruchomościach, co do których Gmina nie posiadała 

prawa do dysponowania na cele budowlane (protokół kontroli str. 84-89).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w pkt nr 2 lit. d) oraz nr 4 i polegało w szczególności na: 



Strona 4 / 6 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-20/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. 

− skorygowaniu błędnych danych w planie wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości opracowanym na lata 2018-2020, 

− wydaniu przez Wójta Gminy zarządzenia nr KS.2000.4.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniającego zarządzenie nr KS.2000.5.2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy w Polskiej Cerekwi oraz podpisaniu z Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy 

porozumień zmieniających termin przyznania dodatku specjalnego na czas określony, 

tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

 

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. Zapewnić 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 2018 r. w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków 

decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.  

 

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarowania nieruchomościami, a w 

szczególności: 

a) zapewnić przestrzeganie obowiązku sporządzania wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze 

zm.), 
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b) zaniechać oddawania nieruchomości w najem na czas nieoznaczony bez wymaganej 

zgody Rady Gminy. Stosować w tym przypadku przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

oraz postanowienia odpowiednich uchwał Rady Gminy, 

c) opracować i przedstawić Radzie Gminy celem uchwalenia wieloletni program 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Polska Cerekiew, stosownie do 

przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 611). 

 

3. Zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w 

zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących przetargów na najem nieruchomości 

komunalnych oraz ogłaszania aktów prawa miejscowego, stosownie do przepisów art. 68 

ust. 2 pkt 1, 2 i 7 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.).  

 

4. Nie dopuszczać do kumulowania urlopu wypoczynkowego Wójta Gminy wbrew 

obowiązującym przepisom i do obciążania budżetu Gminy wydatkami z tytułu 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Urlopów udzielać w terminach wynikających z 

przepisów art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

 

5. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności: 

a) przy udzielaniu tzw. małych zamówień publicznych zapewnić stosowanie 

obowiązujących procedur wewnętrznych, wynikających z Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, 

b) zapewnić zamieszczanie na stronie internetowej kompletnych informacji z otwarcia 

ofert składanych przez wykonawców w postępowaniach dotyczących udzielania 

zamówień publicznych, w zakresie określonym w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 

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

 

6. Zapewnić przestrzeganie zasad określonych przepisami art. 44 ust 3 cyt. ustawy o 

finansach publicznych przy dokonywaniu wydatków inwestycyjnych, a w szczególności 
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nie dopuszczać do wydatkowania środków na zadania realizowane bez posiadania prawa 

do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

 

 

 

 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości:  

Rada Gminy Polska Cerekiew. 
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