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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 30 października 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2011 rok 

oraz wybranych zagadnień za 2012 rok. 

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. Dotyczyło to m.in. zaprowadzenia w 

2012 r. prawidłowej ewidencji księgowej konta 130, skorygowania kwot podatku od 

nieruchomości pobranego w wysokości zawyżonej o 1 583,20 zł i w innym przypadku 

zaniżonej o 1 496,00 zł oraz zwrotu zawyżonej kwoty wypłaconego pracownikowi 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 25 stycznia 2013 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości oraz 

przepisów wewnętrznych polegające na: 

 prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający trwałe usunięcie zapisów 

księgowych, co spowodowało niezachowanie ciągłości numeracji zapisów dziennika 

(protokół kontroli str. 12). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości budżetowej i Skarbnik Gminy, 

 niedokonaniu ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego za 

2011 rok (protokół kontroli str. 12-13). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego i Skarbnik 

Gminy, 

 wykazywaniu w ewidencji syntetycznej konta 229 salda jednostronnego („per saldo”) 

zamiast prawidłowych sald dwustronnych, co spowodowało brak zgodności pomiędzy 

ewidencją analityczną a syntetyczną konta 229 (protokół kontroli str. 21-22). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego i Skarbnik 

Gminy,  

 nieujęciu w księgach rachunkowych zobowiązań z tytułu podwyższenia kapitału 

zakładowego w spółkach, w których Gmina jest udziałowcem (protokół kontroli str. 

154, 155, 158-159). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz Skarbnik 

Gminy. 

 nieprawidłowym zaewidencjonowaniu w ramach konta 030 kwoty 108 646,02 zł z 

tytułu pokrycia straty spółki komunalnej (protokół kontroli str. 156). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz Skarbnik 

Gminy. 

 

2. Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz 

poręczeń i gwarancji sporządzonym na dzień 30.09.2012 r. udzielonych poręczeń spłat 

pożyczek (protokół kontroli str.142). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Burmistrz. 
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3. Nieprzeprowadzenie w 2011 r. kontroli podatkowych mających na celu sprawdzenie czy 

podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

(protokół kontroli str. 51-52). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

4. Nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatku od środków transportowych w przypadkach 

zbycia pojazdu przez podatnika, co spowodowało w 2011 r. zawyżenie naliczonego 

podatku o łączną kwotę 2 741 zł (protokół kontroli str. 63-69). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatków oraz Naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych. 

 

5. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami polegające na: 

 ustaleniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na podstawie nieaktualnych 

operatów szacunkowych (protokół kontroli str. 77-78). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki gruntami i Zastępca Burmistrza. 

 braku w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości informacji o przeznaczeniu 

nieruchomości w planie miejscowym (protokół kontroli str. 145-146). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska i Zastępca Burmistrza. 

 

6. Nieprawidłowe ustalenie w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy w Krapkowicach możliwości przyznania dodatku specjalnego w indywidualnych 

przypadkach na czas nieokreślony (protokół kontroli str. 87-88). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz.  

 

7. Dokonanie wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym 

jednostki (protokół kontroli str. 85-87).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy oraz były 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

 

8. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na; 

 nieterminowym dokonywaniu zwrotu depozytów z tytułu wniesionych zabezpieczeń 

należytego wykonania umów oraz wadiów (protokół kontroli str. 28-31, 32-38), 

 sporządzeniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

opóźnieniem oraz w sposób niekompletny (protokół kontroli str. 108), 



4 

 

 

 

 zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych bez zachowania zasady niezwłoczności po zawarciu umowy 

(protokół kontroli str. 109-111). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, podinspektor ds. 

gospodarki komunalnej, inspektor ds. inwestycji oraz Naczelnik Wydziału Promocji i 

Rozwoju Gospodarczego a z tytułu nadzoru Zastępca Burmistrza. 

 

9. Udzielenie poręczenia spłaty pożyczek wykraczających poza rok budżetowy przez 

Burmistrza bez uprzedniej zgody organu stanowiącego w tym zakresie (protokół kontroli 

str. 160-162).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

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 

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 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.), rozporządzenia 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.) oraz z przepisów 

wewnętrznych obowiązujących w kontrolowanej jednostce. Zapewnić trwałość 

dokonanych zapisów w dzienniku oraz kolejne ich numerowanie, zgodnie z dyspozycją 

art. 14 ust. 2 i art. 23 ust.1 cyt. ustawy o rachunkowości. Doprowadzić do ostatecznego 

zamykania ksiąg rachunkowych w terminie określonym w art. 12 ust. 4 i w sposób 

określony w art. 12 ust. 5 cyt. ustawy o rachunkowości. Przestrzegać zasady 
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wykazywania dwustronnych sald konta 229 oraz zgodności ewidencji analitycznej z 

syntetyczną, stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zasad 

funkcjonowania tego konta określonych w ww. rozporządzeniu i zakładowym planie 

kont. Dokonać korekty wadliwych zapisów na koncie 030, ewidencję na tym koncie 

prowadzić zgodnie z zasadami jego funkcjonowania określonymi w cyt. rozporządzeniu 

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

 

2. Zapewnić wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych 

oraz poręczeń i gwarancji wszystkich udzielonych przez Gminę poręczeń, zgodnie z 

zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w 

sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247).  

 

3. Wypełniać obowiązek przeprowadzania kontroli podatkowych u podatników, celem 

sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

 

4. Wzmocnić nadzór w zakresie dokonywania wymiaru i poboru podatku od środków 

transportowych w stosunku do pojazdów zbytych przez podatników. Skorygować błędnie 

ustalone kwoty tego podatku. W przypadku zmiany właściciela pojazdu zapewnić 

dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych zgodzie z dyspozycją 

przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 

 

5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalać na podstawie aktualnych 

operatów szacunkowych zgodnie z dyspozycją art. 72 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Uzupełnić ewidencję gruntów gminnego zasobu 

nieruchomości stosownie do przepisu art. 23 ust. 1c cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

6. Dostosować wadliwe zapisy Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy w Krapkowicach do wymogów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.). 
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7. Wzmocnić nadzór w zakresie wydatków w celu niedopuszczenia do dokonywania 

wydatków przekraczających wysokość kwot określonych w planie finansowym. 

Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

 

8. Wdrożyć procedury zapewniające zwrot wniesionych zabezpieczeń należytego 

wykonania umowy oraz wadiów na zasadach i w terminach określonych w przepisach art. 

151 oraz art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zapewnić prawidłowe i 

terminowe sporządzanie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

i terminowe zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Stosować w tym zakresie dyspozycje art. 95 ust. 1 i art. 96 ust. 1 cyt. 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223, poz. 1458). 

 

9. W przypadku udzielania poręczeń wykraczających poza rok budżetowy przestrzegać 

obowiązku uzyskania zgody organu stanowiącego w myśl art. 94 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 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                                                                                                                

/--/ 


