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Bernard Kubata 

Wójt Gminy Walce 

 

 

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 07.03.2012 r. do 12.06.2012 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. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to miedzy innymi: 

 doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym poprzez 

wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały nr XXI/174/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Walcach”, która faktycznie nie funkcjonowała, 
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 dostosowania zapisów instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w 

Walcach określających metodę prowadzenia ksiąg pomocniczych do kont: 013 – 

„Pozostałe środki trwałe”, 020 – „Wartości niematerialne i prawne”, 310 – „Materiały”, 

do faktycznego sposobu ich prowadzenia w jednostce, 

 skorygowania w instrukcji w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Walce niezgodnego z art. 26 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zapisu dotyczącego metody 

przeprowadzania inwentaryzacji, 

 skorygowania nieprawidłowo naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 

zawyżonej o 6.593,90 zł, 

 skorygowania nieprawidłowo wypłaconych nagród jubileuszowych, w jednym przypadku 

w kwocie zaniżonej o 114,00 zł, w drugim przypadku w kwocie zawyżonej o 4,12 zł, 

 naliczenia i wypłacenia należnych pracownikom diet za czas trwania podróży w łącznej 

wysokości 23,00 zł, 

 skorygowania podatnikom o numerach kont 90089 i 10274 decyzji ustalających 

wysokość zobowiązania podatkowego na 2011 r. w nieprawidłowej wysokości, 

 wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu VII - XII raty podatku 

od nieruchomości za 2011 r. należnych od podatnika o numerze konta 110041 w stosunku do 

których nie podjęto czynności windykacyjnych. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 12.06.2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na ewidencjonowaniu 

operacji gospodarczych w zakresie środków trwałych w księgach rachunkowych okresu 

sprawozdawczego innego niż ten, w którym zdarzenia te miały miejsce (protokół kontroli 

str. 154-155). 

Odpowiedzialność ponosi młodszy referent ds. promocji, przetargów gospodarki 

gruntami, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Kierownik Referatu Promocji, Przetargów, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. 
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2. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki budżetowej w kwocie 3.600,00 zł 

(protokół kontroli str. 23-25). 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

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

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

3. Nieterminowe dokonywanie wpłat do budżetu gminy opłaty targowej pobranej przez 

inkasenta wyznaczonego do jej poboru na terenie sołectwa Walce (protokół kontroli str. 

63). 

Odpowiedzialność ponosi inkasent wyznaczony do poboru opłaty na terenie sołectwa 

Walce. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień 

umów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych, polegające na: 

 dokonywaniu nieterminowych zwrotów przyjętych depozytów z tytułu wadiów i 

zabezpieczenia należytego wykonania umów (protokół kontroli str. 30-35). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej 

i Rolnictwa. 

 dokonywaniu zwrotu przyjętych depozytów z tytułu wadiów oraz zabezpieczeń 

należytego wykonania umów bez należnych odsetek wynikających z umowy rachunku 

bankowego, na którym były one przechowywane (protokół kontroli str. 31-33, 35-36).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki 

Komunalnej i Skarbnik Gminy. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych polegające na: 

 nieprzeprowadzeniu kontroli i oceny stanu realizacji zadań zleconych Ludowemu 

Zespołowi Sportowemu Gminne Zrzeszenie w Walcach w 2010 i 2011 roku (protokół 

kontroli str. 134, 140-141). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 nieopublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w BIP z 

naruszeniem terminu, wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. oraz zadania z 
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zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011 r. (protokół kontroli str. 137-

138, 142-143). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji konkursowej, młodszy referent ds. 

planowania przestrzennego, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz Wójt. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w 

sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych polegające na nieprawidłowym prowadzeniu 

szczegółowej ewidencji analitycznej do konta 011 w zakresie gruntów tj. karta środka 

trwałego obejmuje więcej niż jedną działkę gruntu oraz łączną ich wartość (protokół 

kontroli str. 147-150). 

Odpowiedzialność ponoszą referent ds. finansowych, referent ds. finansowych, wymiaru 

podatku i opłat, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Zastępca Skarbnika i Skarbnik. 

7. Nieustalenie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy jaką jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Walcach działającej w formie jednostki budżetowej (protokół 

kontroli str.159-162). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt 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 

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 działania celem zapewnienia przestrzegania zasad wynikających z przepisów 

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 dyspozycji art. 20 ust. 1 cyt. 

ustawy o rachunkowości w zakresie terminowego dokonywania zapisów w księgach 

rachunkowych. 

2. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie kwot zaciąganych 

zobowiązań pieniężnych. 

3. Na bieżąco egzekwować od inkasenta wyznaczonego do poboru opłaty targowej na 

terenie sołectwa Walce dokonywanie terminowych wpłat zainkasowanej opłaty targowej. 
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W tym zakresie stosować art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja 

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

4. Zapewnić przestrzeganie obowiązujących procedur dotyczących zwrotu wniesionych 

wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz terminowo dokonywać ich 

zwrotu wraz z należnymi odsetkami stosownie do przepisów art. 46, art. 148 ust. 5 oraz 

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. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu 

Gminy na realizację zadań publicznych wskazanych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). W szczególności zapewnić wykonywanie obowiązku 

przeprowadzania kontroli, o której mowa w przepisie art. 17 cyt. ustawy. Wyniki otwartego 

konkursu ofert ogłaszać w terminie i w sposób określony w art.13 ust. 3 oraz w art. 15 ust. 

2j cyt. ustawy. 

6. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną konta 011- środki trwałe w zakresie gruntów 

zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 

1622). Ewidencję analityczną środków trwałych prowadzić osobno dla każdego elementu 

majątku trwałego. 

7. Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomością przekazaną Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Walcach. Przekazując jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej nieruchomości niezbędne do wykonywania jej statutowej działalności stosować 

instytucję trwałego zarządu, stosownie do przepisów art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 

z późn. 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. 
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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                                                                                                                

/--/ 
 


