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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 (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 8 października 2012 r. do 7 grudnia 2012 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2011 rok oraz 

wybranych zagadnień za lata 2009, 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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 7 grudnia 2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Wykazanie w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego i 

jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu za 2011 r. 

danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w zakresie 

wykonanych dochodów (protokół kontroli str. 28-30). 
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Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz 

Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

2. Nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji zaległości podatkowych polegające na 

wystawianiu tytułów wykonawczych z opóźnieniem (protokół kontroli str. 40-42). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Podinspektor ds. księgowości podatkowej oraz 

Skarbnik Gminy. 

3. Ustalenie w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w 

Dobrodzieniu możliwości przyznania dodatku specjalnego w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach na czas nieokreślony (protokół kontroli str. 55-57). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

4. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na udzieleniu 

zamówienia publicznego z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

na łączną kwotę 124.032,51 zł (protokół kontroli str. 78-80). 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

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

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

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz członkowie komisji przetargowej. 

5. Nieterminowe przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Rady Miejskiej 

w Dobrodzieniu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Dobrodzieniu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za 2011 rok (protokół kontroli str. 62-63). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i 

Przedszkoli w Dobrodzieniu oraz  Burmistrz. 

6. Nieprawidłowe rozliczenie dotacji udzielonej podmiotowi niezaliczanemu do sektora 

finansów publicznych wskutek przyjęcia do rozliczenia rachunku sprzed okresu 

obowiązywania umowy o udzielenie dotacji (protokół kontroli str. 100-102). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

7. Niesporządzenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (protokół kontroli 

str.106). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Zastępca Burmistrza. 

8. Nieprzekazanie mienia gminy jednostkom organizacyjnym w formie trwałego zarządu 

(protokół kontroli str. 112). 
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Odpowiedzialność za powyższe ponosi Zastępca Burmistrza. 

 

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: 

1. Zapewnić przestrzeganie zasady zachowania zgodności pomiędzy danymi wykazanymi w 

sprawozdaniach Rb-27S a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, stosownie do 

przepisu § 6 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 

2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20 poz. 103), a także w 

związku z § 3 ust. 2 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych, stanowiącej 

załącznik nr 39 do cyt. rozporządzenia. 

2. Wdrożyć skuteczne działania organizacyjne, które zapewnią terminowe wystawianie 

tytułów wykonawczych. Stosować w tym zakresie przepisy określone w załączniku nr 8 

„Instrukcji w sprawie ewidencji podatków i opłat” wprowadzonej zarządzeniem nr 

158/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku. 

3. Regulamin wynagradzania pracowników dostosować do przepisów ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.). 

4. W przypadku ustalenia szacunkowej wartości zamówienia powyżej 14.000 euro, którego 

przedmiot ma jednolity charakter oraz czas i miejsce wykonania stosować art. 3 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ponadto wzmocnić nadzór nad działaniami 

związanymi z ustalaniem szacunkowej wartości zamówienia oraz trybu udzielenia 

zamówienia poprzez wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych 

zapobiegających udzielaniu zamówień bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Gmina Dobrodzień 

jest organem prowadzącym przekazywać w terminie określonym w art. 30a ust. 5 ustawy z 
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dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 

z późn. zm.). 

6. Zapewnić prawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych w trybie 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.) 

7. Sporządzić i przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia plan wykorzystania gminnego 

zasobu nieruchomości Gminy Dobrodzień zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 

25 ust. 1 i 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.). 

8. Jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej mienie gminy 

przekazać w formie trwałego zarządu zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 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                                                                                                                

/--/ 
 


