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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 30 czerwca 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Gorzów Śląski za 2019 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2017-2018 i 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. 

 Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonej podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 

przeprowadzonej w 2016 r. oraz podczas kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków 

pokontrolnych przeprowadzonej w 2017 r., polegającej na zaewidencjonowaniu operacji 

gospodarczej w okresie innym niż ten, w którym miała ona miejsce.  

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

6 lipca 2020 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości niektórych 

wymaganych informacji w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wersji 

stosowanego oprogramowania oraz określeniu nieprawidłowych zasad klasyfikacji 

niektórych zdarzeń gospodarczych (protokół str. 12-18). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz Skarbnik. 

b) ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w księgach 

rachunkowych w innym okresie sprawozdawczym niż ten, w którym one nastąpiły, co 

zostało spowodowane nieterminowym sporządzaniem dowodów wewnętrznych OT 

(protokół kontroli str. 111-112, 116-119). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Skarbnik, Podinspektor ds. inwestycji oraz 

Podinspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego. 

Nieprawidłowości polegające na zaewidencjonowaniu operacji gospodarczych w 

okresie innym niż ten, w którym miały one miejsce stwierdzono podczas poprzedniej 

kontroli kompleksowej Gminy Gorzów Śląski przeprowadzonej w okresie od 4 stycznia 

2016 r. do 15 marca 2016 r. oraz podczas kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków 

pokontrolnych przeprowadzonej w okresie do 19 do 28 czerwca 2017 r. i powtórzyły 

się również w obecnej kontroli pomimo oświadczeń Burmistrza Gorzowa Śląskiego 

zawartych w: 

 piśmie nr Or-I.1710.1.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. stanowiącym odpowiedź na 

wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-3/2016 z dnia 11 maja 2016 r.: "Pismem Or-

I.1710.1.2.2016 z dnia 25 maja 2016 roku zobowiązano Kierownika Referatu 

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska do wzmocnienia nadzoru 

nad pracownikami merytorycznymi, którzy dokonują rozliczeń inwestycji do 

przestrzegania terminowości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z 

art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.", 

 piśmie nr Or-I.1710.1.2017 z dnia 11 września 2017 r. stanowiącym odpowiedź na 

wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-29/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.: "Pismem 

Or-I.1710.1.1.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku ponownie zobowiązano 

Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska do 

wzmocnienia nadzoru nad pracownikami merytorycznymi, którzy dokonują 
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rozliczeń inwestycji do przestrzegania terminowości ewidencjonowania zdarzeń 

gospodarczych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnienie 

kontroli w/w czynności w arkuszu identyfikacji, oceny oraz określenia metod 

przeciwdziałania ryzyka Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony 

Środowiska.". 

Powtórzenie się analogicznych nieprawidłowości w trzech kolejnych kontrolach 

gospodarki finansowej Gminy wskazuje na nieskuteczność działań Burmistrza 

podjętych w celu usunięcia tych nieprawidłowości, ale również na możliwość 

wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 27 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. 

 

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. 46-48). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Inspektor ds. podatków oraz Burmistrz. 

 

3. Przyznanie Sekretarzowi Miasta dodatku specjalnego na okres jednego roku od dnia 

9 lutego 2019 r. w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie z tytułu wykonywania zadań, 

które w dacie przyznania dodatku wynikały z wcześniejszych postanowień Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz udzielonych upoważnień, które to zadania należą 

de facto do zakresu obowiązków i kompetencji Zastępcy Burmistrza. Przyczyną tej 

nieprawidłowości było zaniechanie powołania Zastępcy Burmistrza pomimo istnienia 

ustawowego obowiązku w tym zakresie. (protokół kontroli str. 71-73).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

 

4. Naruszenie przepisów z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na: 

a) niedopełnieniu obowiązku publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

zbycia lub oddania w dzierżawę oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż 

nieruchomości we wszystkich wymaganych formach (protokół kontroli str. 54-55, 58-

59, 64-65). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz Burmistrz. 
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b) niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 65-66). 

Odpowiedzialność ponoszą p.o. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz Burmistrz. 

c) niezamieszczeniu w ogłoszeniu o II przetargu na zbycie nieruchomości informacji o 

terminie przeprowadzenia poprzedniego przetargu (protokół kontroli str. 55-56).  

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz Burmistrz. 

d) niezachowaniu wymaganego terminu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o 

przetargu na sprzedaż nieruchomości (protokół kontroli str. 57-58).  

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz Burmistrz. 

e) niezamieszczeniu w protokołach z przeprowadzonych przetargów na zbycie 

nieruchomości informacji o terminach przetargów (protokół kontroli str. 60-61). 

Odpowiedzialność ponoszą p.o. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Leśnictwa, były Kierownik tego Referatu oraz Burmistrz. 

f) nieokreśleniu w zarządzeniu w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości na lata 2018-2020 wszystkich obligatoryjnych elementów (protokół 

kontroli str. 114-116). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, były Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa oraz p.o. Kierownik tego Referatu. 

 

5. Niewłaściwe określenie sposobu postępowania podmiotu odbierającego odpady 

komunalne w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów przez 

właścicieli nieruchomości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych (protokół kontroli str. 91-93). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie 

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (obecnie Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), były Kierownik Referatu Zamówień 

Publicznych i Ochrony Środowiska (obecnie Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Planowania Przestrzennego) oraz Burmistrz. 
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6. Niedopełnienie obowiązku publikacji na stronie internetowej Urzędu wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową (protokół 

kontroli str. 100-101). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych w Referacie 

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte lub częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 2 oraz nr 4 lit f) i polegało w szczególności na: 

 wszczęciu analizy i weryfikacji pod względem podatkowym powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i 

budynków, 

 zmianie zarządzenia w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 

lata 2018-2020, w którym zawarto wszystkie obligatoryjne elementy. 

 

 

 

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. Wzmocnić nadzór i kontrolę odnośnie przestrzegania przepisów w zakresie rachunkowości, 

a w szczególności: 

a) uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące 

informacje, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz doprowadzić do 

zgodności z przepisami § 19 ust. 1 i 2 oraz § 20 Rozporządzenia 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 
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celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 342) uregulowania polityki 

rachunkowości dotyczące przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, 

b) wdrożyć skuteczne działania zapewniające terminowe ewidencjonowanie operacji 

gospodarczych na koncie 011-„Środki trwałe”, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 cyt. 

ustawy o rachunkowości, w tym doprowadzić do sporządzania dowodów wewnętrznych 

OT w terminie wynikającym z uregulowań Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Gorzów Śląski.  

 

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. Zapewnić przyznawanie pracownikom dodatków specjalnych wyłącznie po spełnieniu 

przesłanek określonych w przepisie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Doprowadzić do 

powołania Zastępcy Burmistrza stosownie do postanowień art. 26 a) ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).   

 

4. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia 

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

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), a 

szczególnie: 

a) zapewnić realizację obowiązku w zakresie sporządzania wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz publikacji wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia lub oddania w dzierżawę jak również ogłoszeń o przetargach 

we wszystkich wymaganych formach, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 cyt. ustawy 

o gospodarce nieruchomościami oraz § 6 ust. 7 cyt. rozporządzenia, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrwguytq
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b) zapewnić zamieszczanie w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości 

wszystkich wymaganych informacji określonych w art. 38 ust. 2 cyt. ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, 

c) przestrzegać terminowego podawania ogłoszeń o przetargach do publicznej 

wiadomości, stosownie do przepisów art. 38 ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 

oraz ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

d) zapewnić zamieszczanie w protokołach z przeprowadzonych przetargów na sprzedaż 

nieruchomości, wszystkich wymaganych informacji określonych w § 10 ust. 1 cyt. 

rozporządzenia. 

 

5. Zapewnić uwzględnienie wymogów wynikających z przepisów art. 6 ka) w związku z art. 

6 d) ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia 

sporządzanych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 

6. Zapewnić podawanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 

organu administracji publicznej wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe, stosownie do przepisów art. 15 ust. 2j w 

związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

 

7. Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec osób, które dopuściły do powtórzenia się 

nieprawidłowości z zakresu rachunkowości. 

 

 

 

 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego. 
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