
 
 

 

Opole, dnia 23 listopada 2012 r. 

NKO-401-8/2/12 

 

 

 

Pan 

Ryszard Grüner 

Burmistrz Byczyny 

 

 

 

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 6 sierpnia 2012 r. do 26 

września 2012 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy za 2011 rok i I półrocze 2012 roku oraz wybranych zagadnień za lata 2009 i 2010. 

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. Dotyczy to między innymi uzupełnienia zapisów 

dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości oraz prawidłowego 

ustalenia wysokości wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 26 września 2012 r. 
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I .  U s t a l e n i a  k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Miejski  

1. W zakresie sprawozdawczości: 

 wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S Urzędu Miejskiego w Byczynie za 2011 r. danych 

niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w zakresie wykonanych 

dochodów a także zaległości i nadpłat (protokół kontroli str. 15-16 i 28). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz Gminy i Zastępca Skarbnika Gminy. 

 wykazywanie w miesięcznych sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie 

w zakresie realizacji projektu: „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w 

roku szkolnym 2010/2011” za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2011 r. danych 

niezgodnych z ewidencją księgową konta 130 (protokół kontroli str. 62-63). 

Wykazanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji 

księgowej może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. 

U. 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor pełniąca funkcję Głównego księgowego w Zespole 

Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie oraz Dyrektor tego 

Zespołu Szkół. 

2. W zakresie rachunkowości:  

 nieoznaczenie pomocniczych ksiąg rachunkowych konta 310 co do rodzaju księgi 

rachunkowej i roku obrotowego (protokół kontroli str. 23), 

 dokonywanie w wymienionych księgach rachunkowych korekt błędnych zapisów 

poprzez ich przerabianie (protokół kontroli str. 23), 

 dokonywanie w tych księgach rachunkowych zapisów w sposób nietrwały (protokół 

kontroli str. 23). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Finansowo-Księgowego i Podatków, a z 

nadzoru Skarbnik Gminy. 
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 nieterminowe sporządzanie dowodów OT, co w konsekwencji uniemożliwiało 

zaewidencjonowanie ich w księgach rachunkowych w okresie sprawozdawczym, w 

którym nastąpił faktyczny odbiór zrealizowanych zadań inwestycyjnych (protokół 

kontroli str. 86-87 i 91-92). 

Odpowiedzialność ponosi pracownik zobowiązany do sporządzenia dowodu OT. 

3. Nieprawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie inwentaryzacji poprzez:  

 przeprowadzenie inwentaryzacji paliwa w pojazdach OSP inną metodą niż wskazana 

w przepisach wewnętrznych (protokół kontroli str. 19). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów spisowych oraz Przewodniczący 

Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 nieobjęcie ewidencją arkuszy spisu z natury stanowiących druki ścisłego 

zarachowania (protokół kontroli str. 19-20), 

 nieparafowanie arkuszy spisu z natury przez pracownika odpowiedzialnego z komórki 

księgowości (protokół kontroli str. 20). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Finansowo-Księgowego i Podatków 

(kasjer), a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

 brak podpisów osób materialnie odpowiedzialnych oraz członków zespołu spisowego 

na wszystkich stronach arkuszy spisowych (protokół kontroli str. 20), 

 pozostawianie na arkuszach spisowych wolnych, niezapisanych miejsc (protokół 

kontroli str. 21), 

 nieoznaczenie co do jednostki inwentaryzowanej arkuszy spisu z natury, w zakresie 

paliwa w samochodach Urzędu oraz budynków nieoddanych przez Gminę w 

posiadanie zależne (protokół kontroli str. 21). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów spisowych, osoby materialnie 

odpowiedzialne oraz Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 niezłożenie wymaganych oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne za 

powierzone im składniki majątkowe (protokół kontroli str. 21). 

Odpowiedzialność ponoszą osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im składniki 

majątkowe, zespoły spisowe oraz Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 niesporządzenie protokołu opisowego z przebiegu inwentaryzacji zawierającego 

uwagi dotyczące korekt błędnych zapisów dokonywanych w arkuszach spisowych, jak 

również sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji (protokół kontroli str. 21-

22), 
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 niesporządzenie przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej sprawozdania 

końcowego (protokół kontroli str. 22). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz członkowie 

zespołów spisowych. 

 nieprawidłowe wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu z 

natury w zakresie płynów eksploatacyjnych (protokół kontroli str. 23-24). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej. 

4. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

 niedokonaniu prawidłowych czynności sprawdzających w stosunku do deklaracji 

podatkowych złożonych w latach 2011 i 2012 (protokół kontroli str. 33, 38-41). 

 ustaleniu nieprawidłowego wymiaru podatku od środków transportowych, co 

skutkowało zaniżeniem kwoty podatku dla 3 podatników w łącznej wysokości 895 zł 

oraz zawyżeniem dla 1 podatnika o 695 zł (protokół kontroli str. 40-41). 

Odpowiedzialność ponoszą młodszy Referent, Inspektor Referatu Finansowo-Księgowego 

i Podatkowego oraz Skarbnik Gminy. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych polegające na: 

 wydawaniu decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres krótszy niż dwa lata 

(protokół kontroli str. 42), 

 przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, w których nie zawarto wszystkich wymaganych prawem 

informacji (protokół kontroli str. 42). 

Odpowiedzialność ponosi Referent i Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki 

Komunalnej i Rolnictwa. 

6. Nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji zaległości podatkowych w zakresie 

terminowości wystawiania tytułów wykonawczych (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowo-Księgowego i Podatkowego. 

7. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 nieujęciu wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniach o przetargach na 

sprzedaż nieruchomości (protokół kontroli str. 49-59), 
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 zawarciu umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości pomimo 

nieuregulowania przez nabywcę części ceny w wysokości 2.549,42 zł (protokół 

kontroli str. 53-54). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Inspektorzy Referatu Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Rolnictwa oraz Burmistrz. 

 przekazaniu jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 

nieruchomości należących do Gminy Byczyna w formie innej niż trwały zarząd 

(protokół kontroli str. 101). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownicy jednostek organizacyjnych i Burmistrz. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie  

1. Niedostosowanie uregulowań dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości do 

wymogów ustawy o rachunkowości (protokół kontroli str. 103). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor OPS. 

2. Niesporządzenie planów finansowych jednostki na 2011 i 2012 rok (protokół kontroli str. 109-

110). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Dyrektor OPS. 

 

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: 

 

Urząd Miejski 

1. Zapewnić przestrzeganie zasady zachowania zgodności pomiędzy danymi wykazanymi w 

sprawozdaniach a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, stosownie do przepisu § 

9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). Skorygować błędnie sporządzone 

sprawozdanie Rb-27S za 2011 r. Doprowadzić do ustalenia przyczyn powstania 
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rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-28S za maj, czerwiec i 

lipiec 2011 r. Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie w 

zakresie realizacji projektu: „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku 

szkolnym 2010/2011” a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej konta 130.  

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia pomocniczych ksiąg rachunkowych w zakresie konta 310, a w 

szczególności oznaczyć je co do rodzaju księgi i roku obrotowego, stosownie do 

przepisów art. 13 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zapewnić prawidłowe 

korygowanie błędnych zapisów księgowych zgodnie z art. 25 ust 1 cyt. ustawy, jak 

również przestrzeganie przepisu art. 23 ust. 1 ustawy poprzez zaprzestanie dokonywania 

zapisów księgowych w sposób nietrwały przy pomocy ołówka. Doprowadzić do 

przestrzegania dyspozycji art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie 

terminowego ewidencjonowania w księgach rachunkowych zrealizowanych inwestycji.  

3. Wdrożyć zdecydowane działania, w tym nadzorcze i kontrolne, w zakresie 

przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji. Arkusze spisu z natury objąć 

stosowną ewidencją zgodnie z uregulowaniami Instrukcji w sprawie ewidencji druków 

ścisłego zarachowania. Zapewnić sporządzanie prawidłowej i kompletnej dokumentacji 

inwentaryzacyjnej odpowiadającej wymogom określonym w Instrukcji inwentaryzacyjnej, 

jak również prawidłowe przeprowadzanie inwentaryzacji paliwa i płynów 

eksploatacyjnych w OSP oraz wyjaśnianie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. 

4. Poddać prawidłowym czynnościom sprawdzającym wszystkie złożone deklaracje na 

podatek od środków transportowych z lat 2011 i 2012 zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. 

zm.). Zapewnić prawidłową weryfikację deklaracji podatkowych w latach następnych. 

Doprowadzić do skorygowania podatnikom błędnie naliczonego podatku od środków 

transportowych, stosując prawidłowe stawki podatkowe. 

5. Wdrożyć procedury zapewniające przyjmowanie od przedsiębiorców kompletnych 

wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zastosowaniem 

przepisu art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. 
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zm.). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży wydawać na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata, stosownie do 

przepisu art. 18 ust. 9 cyt. ustawy. 

6. Wdrożyć skuteczne działania, które zapewnią terminowe wystawianie tytułów 

wykonawczych, zgodnie z uregulowaniami określonymi w załączniku nr 6 „Zasady 

ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Byczynie” wprowadzonym 

zarządzeniem nr 68/2011 Burmistrza Byczyny z dnia 30 maja 2011 roku. 

7. Zapewnić przestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących sporządzania 

ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, o których mowa w § 13 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 

2108 z późn. zm.). Nie dopuszczać do zawarcia umów przenoszących własność 

nieruchomości, gdy ich ceny w dniu sporządzenia aktu notarialnego nie zostały zapłacone. 

Stosować w tym zakresie przepis art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

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

zm.). Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom budżetowym. Przekazując jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej nieruchomości niezbędne do wykonywania ich statutowej 

działalności stosować instytucję trwałego zarządu, stosownie do przepisów art. 43 cyt. 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z przepisami 

art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

2. Przestrzegać obowiązku sporządzania planów finansowych jednostki, stosownie do przepisów 

§ 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (Dz. U. nr 241, poz. 1616). 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 

oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
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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. 

Do wiadomości: 

Rada Miejska  

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


