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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 Branice za 2019 rok oraz wybranych zagadnień 

za lata 2015-2018 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 nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

20 sierpnia 2020 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023, w 

której kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań Gminy zamieszczono w 
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niewłaściwej pozycji, wskazując nieprawidłową podstawę prawną (protokół kontroli str. 

18-19). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

 

2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

a) niepodjęciu stosownych działań wobec podatników podatku od środków 

transportowych w sytuacji niezłożenia przez nich deklaracji podatkowych na 2019 r. 

(protokół kontroli str. 32-33). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatkowych oraz spraw 

pracowniczych, Skarbnik i Wójt Gminy. 

b) dokonaniu na kontach podatników przypisów zobowiązań podatkowych w podatku od 

środków transportowych na 2019 r. pomimo niezłożenia przez nich deklaracji 

podatkowych (protokół kontroli str. 32-33). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatkowych oraz spraw 

pracowniczych, Skarbnik i Wójt Gminy. 

c) wydawaniu decyzji w sprawach udzielenia ulg podatkowych bez właściwego 

uzasadnienia faktycznego, tj. bez wskazania okoliczności uznanych za ważny interes 

publiczny lub ważny interes podatnika, faktów uznanych za udowodnione i dowodów, 

którym organ podatkowy dał wiarę oraz przyczyn dla których innym dowodom 

odmówił wiarygodności, a także niepodjęciu wszelkich niezbędnych działań w celu 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniach podatkowych 

prowadzonych w sprawie udzielenia tych ulg podatkowych (protokół kontroli str. 35-

36). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatków i opłat, Inspektor ds. 

podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

3. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz 

Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r.:  

a) zawyżonych skutków finansowych decyzji organu podatkowego w sprawie rozłożenia 

na raty podatku od nieruchomości o kwotę 38 707,39 zł oraz podatku rolnego o kwotę 

567,91 zł (protokół kontroli str. 36-37). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatków i opłat, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy.  
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b) zawyżonych skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatkowych podatku 

od środków transportowych o kwotę 125,95 zł (protokół kontroli str. 37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatkowych oraz spraw 

pracowniczych, Skarbnik oraz Wójt Gminy.  

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 

polegające na: 

a) niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w dzierżawę  w prasie lokalnej 

o zasięgu obejmującym co najmniej powiat (protokół kontroli str. 40, 44), 

b) niezamieszczeniu wyciągu z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości, której 

cena wywoławcza była wyższa niż równowartość 10 000 euro, w prasie o zasięgu 

obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość, 

ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed 

wyznaczonym terminem przetargu (protokół kontroli str. 41), 

c) niezawarciu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

terminu wnoszenia opłat z tego tytułu (protokół kontroli str. 43-44). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą Referent ds. mienia 

komunalnego, Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Wójt Gminy. 

 

5. Nieterminowe przekazanie z budżetu Gminy jednej transzy dotacji w kwocie 10 000,00 zł 

podmiotowi, któremu powierzono w 2019 r. realizację zadania publicznego pn. 

"Przywrócenie osobom chorym sprawności fizycznej i samodzielności" (protokół kontroli 

str. 79-80).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatkowych i Skarbnik Gminy. 

 

6. Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w terminie 146 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia (protokół kontroli str. 87). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Nieruchomościami oraz Wójt Gminy.  
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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.). 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punktach 

nr 2 lit. a) oraz nr 3, i w szczególności polegało na: 

̶ wezwaniu podatników podatku od środków transportowych do złożenia zaległych 

deklaracji podatkowych za 2019 r.,  

̶ skorygowaniu sprawozdań Rb-27S oraz Rb-PDP za 2019 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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Branice na lata 2020-2023 doprowadzić do 

zgodności z przepisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) w związku z art. 243 ust. 3a ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 

 

2. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących przepisów podatkowych, a w szczególności:  

a) doprowadzić do dokonywania przypisów podatku od środków transportowych 

zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt 10 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 

1375), 
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b) zapewnić udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie decyzji 

zawierających wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, poprzedzonych 

przeprowadzeniem postępowania podatkowego, mającego na celu dokładne 

wyjaśnienie stanu faktycznego zwłaszcza w zakresie stwierdzenia przesłanki 

„ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”. W powyższym zakresie 

stosować przepisy art. 122 oraz art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). 

 

3. Doprowadzić do prawidłowego sporządzania i upubliczniania dokumentów związanych z 

gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi, a w szczególności: 

a) zapewnić podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w dzierżawę, w prasie lokalnej 

o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

65 ze zm.),  

b) zapewnić zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, 

których ceny wywoławcze są wyższe niż równowartość 10 000 euro, w prasie o 

zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest 

nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni 

przed wyznaczonym terminem przetargu, stosownie do przepisu § 6 ust. 4 

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

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 

2014 r. poz. 1490),  

c) nie dopuszczać do sporządzania niekompletnych wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę. W tym zakresie stosować przepisy art. 35 

ust. 2 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

4. Zapewnić przekazywanie z budżetu Gminy dotacji na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w terminach wynikających z umów w sprawie powierzenia 

realizacji tych zadań. W tym zakresie kierować się normą przepisu art. 44 ust. 3 pkt. 3 cyt. 

ustawy o finansach publicznych. 

 

5. Podjąć działania w celu zapewnienia terminowego zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu 

zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do przepisu art. 
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95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 ze 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. 

 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 Branice 
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