
 
 

Opole, dnia 14 sierpnia 2020 r. 

NKO.401-19/2020 

 

Pan 

Marcin Wycisło 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 22 kwietnia 2020 r. do 4 czerwca 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Jemielnica za 2019 rok oraz wybranych zagadnień 

za lata 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  

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

26 czerwca 2020 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) dokonywaniu zapisów księgowych na koncie 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami” zawierających nieprawidłową datę dokonania operacji gospodarczej 

(protokół kontroli str. 10-11). 
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Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor w Referacie Finansów i Podatków oraz 

Skarbnik Gminy. 

b) niezgodności sald ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie konta 

225 - „Rozrachunki z budżetami” (protokół kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

c) księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 

223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych" (protokół kontroli str. 98). 

Odpowiedzialność ponoszą Księgowa w Referacie Finansów i Podatków oraz Skarbnik 

Gminy. 

 

2. Niezweryfikowanie pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i 

budynków wobec istniejącej różnicy tych wielkości (protokół kontroli str. 39-42). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Finansów i Podatków oraz Wójt Gminy. 

 

3. Dopuszczenie w treści Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy Jemielnica, możliwości przyznania dodatku specjalnego na czas nieokreślony w 

indywidualnych przypadkach (protokół kontroli str. 55-56). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

 

4. Nieokreślenie wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy 

dla Zastępcy Wójta Gminy (protokół kontroli str. 57-59). 

Odpowiedzialność ponoszą były oraz obecny Wójt Gminy. 

 

5. Zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

publicznego w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia (protokół kontroli str. 68-69). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska 

oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określnego w przepisach ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 
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6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, polegające 

na: 

a) niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, obejmującego 

2019 rok (protokół kontroli str. 93). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) niesporządzeniu aktualnego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy (protokół kontroli str. 95). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto bądź częściowo usunięto stwierdzone 

przez kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 1 lit. a), nr 2 oraz nr 6 lit. 

a) poprzez: 

− dokonywanie od miesiąca maja 2020 r. zapisów księgowych na koncie 201 zawierających 

prawidłową datę dokonania operacji gospodarczej, 

− wszczęcie analizy i weryfikacji pod względem podatkowym powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i 

budynków, 

− opracowanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 i 

przyjęcie go zarządzeniem Nr 126/20 Wójt Gminy Jemielnica z dnia 28 kwietnia 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. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) nieprawidłowo prowadzoną ewidencję księgową konta 225 doprowadzić do zgodności 

z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. 
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U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

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. z 2020 r. poz. 342), 

b) zapewnić ewidencjonowanie operacji gospodarczych na koncie 223 z zachowaniem 

zasad funkcjonowania tego konta określonych w cyt. rozporządzeniu oraz zgodnie z 

przepisem art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

2. Doprowadzić do końca analizę i weryfikację powierzchni gruntów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem leśnym w celu zachowania zasady powszechności 

opodatkowania. Stosować w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.), w 

związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.). 

 

3. Postanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy Jemielnica dotyczące przyznawania dodatku specjalnego doprowadzić do zgodności 

z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 

 

4. Podjąć działania mające na celu określenie wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia 

odpowiadającego rodzajowi pracy dla Zastępcy Wójta, stosownie do przepisów art. 69 w 

związku z art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320). 

 

5. Zapewnić zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

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

 

6. Doprowadzić do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrwguytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3ti
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ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611). 

 

 

 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 Jemielnica. 
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