
 

 

 

Opole, dnia 30 czerwca 2020 r. 

NKO.401-1/2020 

 

 

Pan 

Jerzy Wrębiak 

Burmistrz Brzegu 

 

 

 

 

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 9 stycznia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Brzeg za 2018 rok oraz wybranych zagadnień za 

lata 2016-2017 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 nieprawidłowości w 

działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 4 maja 

2020 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 
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1. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na: 

a) zaniechaniu przeprowadzenia w 2018 r. kontroli podatkowych celem sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 27-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Biura Podatków i Opłat oraz Burmistrz. 

b) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym gruntów wykazanych przez podatnika 

w deklaracji podatkowej z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, 

wobec istniejącej różnicy tych wielkości w zakresie gruntów leśnych o powierzchni 

0,0299 ha (protokół kontroli str. 38-39).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Biura Podatków i Opłat oraz 

Burmistrz. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie praw pracowniczych polegające na niedoprowadzeniu 

do udzielenia Burmistrzowi Brzegu urlopu wypoczynkowego za 2017 r. w terminie 

wynikającym z przepisów prawa (protokół kontroli str. 46-48).  

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzeg polegające 

na nieterminowym opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r. oraz wyników 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., a 

ponadto zaniechaniu ogłoszenia wyników tego konkursu na stronie internetowej organu 

administracji publicznej (protokół kontroli str. 78-80). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Biura Spraw Społecznych oraz Burmistrz. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowość wymieniona w pkt nr 1 lit. b) została w trakcie 

kontroli usunięta poprzez zweryfikowanie pod względem podatkowym łącznej powierzchni 

gruntów wykazanych przez podatnika w deklaracji z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków oraz doprowadzenie do złożenia przez podatnika korekty deklaracji. 

 

 

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. 
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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 przeprowadzanie kontroli podatkowych, stosownie do przepisów art. 281 § 1, 

§ 2 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900 ze zm.), celem sprawdzenia czy podatnicy wywiązują się z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

 

2. Nie dopuszczać do kumulowania się urlopu wypoczynkowego Burmistrza Brzegu wbrew 

obowiązującym przepisom i do obciążania budżetu 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.). 

 

3. Zapewnić spełnianie obowiązku terminowej publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdania ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 

poprzedni oraz wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. 

Ponadto wyniki konkursów ofert ogłaszać poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

organu administracji publicznej. W tym zakresie stosować przepisy art. 5a ust. 3 oraz art. 

15 ust. 2j. w związku z art. 13 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).  

 

 

 

 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 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 
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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 Brzegu. 
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