
 
 

Opole, dnia 4 sierpnia 2020 r. 

NKO.401-17/2020 

 

Pani 

Sybila Zimerman 

Burmistrz Zdzieszowic 

 

 

 

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 16 marca 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Zdzieszowice za 2019 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2012-2018 oraz 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 oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

5 czerwca 2020 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 
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a) nieprzeprowadzeniu w 2019 r. wymaganego audytu wewnętrznego w obszarze 

bezpieczeństwa informacji (protokół kontroli str. 14-16).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Zdzieszowic. 

b) niezamieszczeniu w planie audytu wewnętrznego na 2019 r. wymaganych informacji 

w zakresie monitorowania realizacji zaleceń oraz w sprawozdaniu z prowadzenia audytu 

wewnętrznego za ten sam okres, informacji dotyczących monitorowania realizacji 

zaleceń i przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół kontroli 

str. 16-20).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Zdzieszowic. 

 

2. Nieprawidłowości w zakresie druków ścisłego zarachowania - mandatów karnych 

polegające na: 

a) ewidencjonowaniu przychodu i rozchodu bloczków mandatów karnych w księdze 

druków ścisłego zarachowania niezgodnie z ich stanem faktycznym oraz niezgodnie ze 

sposobem ewidencjonowania wynikającym ze wzoru księgi druków ścisłego 

zarachowania (protokół kontroli str. 37-41). 

Odpowiedzialność ponosi Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach. 

b) niepotwierdzaniu bądź nierzetelnym potwierdzaniu w księdze druków ścisłego 

zarachowania poboru bądź zwrotu mandatów karnych (protokół kontroli str. 37-41). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Inspektor Straży Miejskiej w 

Zdzieszowicach. 

c) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 

(protokół kontroli str. 41-43). 

Odpowiedzialność ponosi Zespół Spisowy.  

 

3. Naruszenie uregulowań uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach, polegające na ustaleniu i wypłaceniu diet Wiceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej i Przewodniczącym Komisji stałych lub doraźnych w okresie od 

stycznia 2019 r. do kwietnia 2020 r. w wysokości zaniżonej o łączną kwotę 1 977,30 zł 

(protokół kontroli str. 72-79).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Kierownik Referatu Budżetowo-

Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 
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 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto nieprawidłowość wymienioną 

w pkt nr 3 poprzez dokonanie wypłaty wyrównania diet wypłaconych Wiceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej i Przewodniczącym Komisji Rady w okresie od stycznia 2019 r do kwietnia 

2020 r. w zaniżonej wysokości. 

 

 

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. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, a w 

szczególności: 

a) zapewnić realizację audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), nie 

rzadziej niż raz na rok,  

b) podjąć działania zapewniające dokumentowanie prowadzenia audytu wewnętrznego 

zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 

2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506), w szczególności w zakresie sporządzania planu audytu 

wewnętrznego oraz sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby 

dokumenty te zawierały wszystkie informacje wskazane w § 9 ust. 1 i § 12 ust. 1 cyt. 

rozporządzenia.  

 

2. Wzmocnić nadzór i kontrolę w zakresie ewidencjonowania mandatów karnych 

stanowiących druki ścisłego zarachowania, a w szczególności: 
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a) zapewnić rzetelne potwierdzanie oraz prawidłowe ewidencjonowanie w księdze 

druków ścisłego zarachowania każdego przychodu i rozchodu mandatów karnych, 

zgodnie ze sposobem określonym we wzorze tej księgi, 

b) doprowadzić do inwentaryzowania mandatów karnych w sposób, który pozwoli 

jednoznacznie stwierdzić czy stan rzeczywisty w zakresie ich ilości i numerów 

odpowiada stanowi ewidencyjnemu. 

 

 

 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 Miejska w Zdzieszowicach. 
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