
 

 
 
 

 

Opole, dnia 10 grudnia 2012 r. 

NKO-401-16/2/12 

 

 

 

 

Pan 

Jan Leszek Wiącek 

Burmistrz Wołczyna 

 

 

 

 

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 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 8 sierpnia 2012 r. do 8 października 2012 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2011 rok oraz 

wybranych zagadnień za lata 2010 i 2012. 

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 m. in. wyegzekwowania od podatników 

złożenia deklaracji na podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz wypłacenia 

Sekretarzowi Gminy dodatku funkcyjnego w prawidłowej wysokości.  

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

45 - 052 OPOLE  

ul. Oleska 19a 

Tel. centr. 077 453 86 36,37 

Tel/Fax  077 453 73 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

mailto:rio@rio.opole.pl


2 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 8.10.2012 r. 

W dniu 11.10.2012 r. odmówił Pan oraz Skarbnik Gminy podpisania protokołu kontroli 

składając jednocześnie pisemne wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy, które zostały wzięte 

pod uwagę przy ostatecznym formułowaniu wniosków pokontrolnych. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Miejski 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 niezachowaniu chronologii zapisów dziennika dochodów i dziennika wydatków w 

Urzędzie jako jednostce budżetowej (protokół kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Wydziału Finansowego dokonujący zapisów 

w dziennikach oraz z nadzoru Skarbnik i Burmistrz.  

 wykazywaniu w zestawieniach obrotów i sald nieprawidłowych sald konta 240 

(protokół kontroli str. 17-20). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Skarbnika oraz z nadzoru Skarbnik i Burmistrz. 

 prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 w sposób niezgodny z zasadami 

określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w zakładowym planie 

kont (protokół kontroli str. 66 i 100). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor Wydziału Finansowego, kierownik i 

inspektor Referatu Podatków i Opłat oraz Skarbnik. 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w zakresie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego 

innego niż ten, w którym zdarzenia te miały miejsce (protokół kontroli str. 96-97, 162-

163, 235-237, 239-240). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zamówień publicznych i budownictwa, 

Zastępca Skarbnika, Skarbnik oraz Zastępca Burmistrza. 

2. Nieterminowy zwrot wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów (protokół 

kontroli str. 24-27). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni oraz z nadzoru Zastępca Burmistrza. 
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3. Dokonanie wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym 

jednostki (protokół kontroli str. 30-36). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Zastępca Burmistrza. 

4. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych w wysokościach przekraczających granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki (protokół kontroli str. 30-36, 140-

145). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Zastępca Skarbnika, Sekretarz, Burmistrz i Zastępca 

Burmistrza.  

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na nieujęciu 

wszystkich wymaganych informacji w wykazach nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, w ogłoszeniach o przetargach na ich sprzedaż, a także w protokołach z 

przeprowadzonych przetargów (protokół kontroli str. 78-93).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz 

Burmistrz.  

6. Nieprawidłowości w zakresie funduszu sołeckiego polegające na: 

 przyjęciu przez Burmistrza Wołczyna wniosków w sprawie realizacji przedsięwzięć w 

ramach funduszu sołeckiego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny 

zostać odrzucone (protokół kontroli str.130-133). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 zrealizowaniu ze środków funduszu sołeckiego wydatku niemieszczącego się we 

wniosku sołectwa, czego skutkiem było wykazanie we wniosku skierowanym do 

Wojewody Opolskiego o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r. kwoty zwrotu zawyżonej o 

898,51 zł (protokół kontroli str.137-139,147).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

7. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych polegające na:  
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 dopuszczeniu do konkursu i rozpatrzeniu ofert (wniosków) niekompletnych, 

niezawierających wymaganych dokumentów (protokół kontroli str. 181-185, 198-

200). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji konkursowej. 

 dopuszczeniu do złożenia sprawozdań po terminie określonym w umowie (protokół 

kontroli str. 185-186, 193, 197, 204-205), 

 nierzetelnej kontroli sprawozdań oraz uznaniu udzielonych dotacji za prawidłowo 

rozliczone pomimo niespełnienia wymogów w zakresie składania sprawozdań 

określonych w umowach (protokół kontroli str. 185-190, 193-196, 197, 201-207, 208-

211, 213-228).  

Odpowiedzialność ponosi naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 

z tytułu nadzoru Zastępca Burmistrza. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na niezachowaniu chronologii 

zapisów dziennika oraz wymogu kolejności numeracji zapisów w dzienniku (protokół 

kontroli str. 251-253). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy. 

2. Nieprawidłowe ustalenia w Regulaminie wynagradzania polegające na: 

 ustaleniu możliwości przyznania dodatku specjalnego w indywidualnych przypadkach 

na czas nieokreślony (protokół kontroli str. 259-260), 

 określeniu niewłaściwej najniższej kategorii zaszeregowania dla stanowiska kucharz i 

inne (intendent) (protokół kontroli str. 260-261), 

  nieuprawnionym ustaleniu dla osób zarządzających jednostką warunków 

wynagradzania w zakresie stawek dodatku funkcyjnego (protokół kontroli str. 261-

263). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik OPS w Wołczynie. 

 

II. Wnioski pokontrolne  

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 
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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. Podjąć skuteczne działania w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania 

zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zapewnić przestrzeganie art. 14 

cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie zachowania chronologii zapisów w dziennikach 

jak również dyspozycji art. 20 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie terminowego i rzetelnego 

dokonywania zapisów w księgach rachunkowych. Doprowadzić do wykazywania 

prawidłowych sald konta 240 w zestawieniach obrotów i sald oraz do prawidłowego 

prowadzenia ewidencji analitycznej konta 221, zgodnie z zasadami określonymi w 

zakładowym planie kont oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

w sprawie szczególnych zasad 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. nr 128 

poz. 861 z późn. zm.).  

2. Zapewnić dokonywanie zwrotu wykonawcom wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umów w terminie określonym w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.). 

3. Wdrożyć procedury zapewniające dokonywanie wydatków w wysokości ustalonej w 

planie finansowym jednostki, stosownie do dyspozycji art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

4. Zapewnić przestrzeganie dyspozycji art. 261 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie kwot zaciąganych 

zobowiązań pieniężnych. 
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5. Wdrożyć działania nadzorcze w zakresie dokumentowania działań związanych ze 

sprzedażą nieruchomości. Zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego 

sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń o 

przetargach oraz protokołów z przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości 

określonych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a także w 

przepisach § 10 i § 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.). 

6. Zapewnić dokonywanie szczegółowej weryfikacji wniosków, składanych przez 

poszczególne sołectwa w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, 

pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 z późn. zm.), a w przypadku otrzymania wniosków 

niespełniających warunków, określonych przez przepisy art. 4 ust. 2-4 cyt. ustawy o 

funduszu sołeckim, podejmować decyzje o ich odrzuceniu, na podstawie art. 4 ust. 5 ww. 

ustawy. Środki funduszu sołeckiego przeznaczać wyłącznie na zadania wynikające z 

wniosku złożonego przez Sołectwa Gminy Wołczyn, stosownie do zapisów art. 1 ust. 3 

cyt. ustawy o funduszu sołeckim. We wnioskach o zwrot z budżetu państwa części 

wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykazywać wyłącznie 

wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do przepisu § 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu 

części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. nr 21, poz. 

106). Dokonać korekty wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok i przekazać skorygowany 

wniosek do Wojewody Opolskiego. 

7. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z udzielaniem i rozliczaniem dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych w trybie przepisów ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.). Ściśle przestrzegać przepisów tych 

ustaw oraz postanowień umów zawieranych z podmiotami realizującymi zadania 

publiczne. Zapewnić prawidłową ocenę złożonych ofert (wniosków) jak również rzetelną 
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kontrolę sprawozdań złożonych przez podmioty wykonujące te zadania. Egzekwować 

terminowe składanie sprawozdań wraz z dokumentacją wskazaną w umowach. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie 

1. Zapewnić przestrzeganie zasad wynikających z dyspozycji art. 14 ust. 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.) w zakresie zachowania ciągłości numerowania i chronologii zapisów w 

dzienniku.  

2. Dostosować wadliwe zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników do wymogów 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 

1458 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, 

poz. 94 z późn. 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. 

Do wiadomości: 

Rada Miejska 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 


