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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 7 marca 2013 r. do 10 maja 2013 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2012 r. oraz 

wybranych zagadnień za rok 2011. 

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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku 

należytego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, w zakresie 

nieprzeprowadzenia przez organ podatkowy kontroli podatkowych mających na celu 

sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartej w 

piśmie nr RO 0911/3/2009 z dnia 27.07.2009 r. nie powinno mieć miejsca. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 15.05.2013 r. 
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I.  Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 998-zaangażowanie 

wydatków budżetowych roku bieżącego tj. bez uwzględnienia wartości umów, 

wydanych decyzji oraz innych postanowień, których wykonanie spowoduje 

konieczność poniesienia wydatków w danym roku (protokół kontroli str. 11). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 011-środki trwałe, bez 

wskazania osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe 

(protokół kontroli str. 138). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. finansowych, a z tytułu nadzoru Skarbnik. 

 dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania zapisu lub 

numeru identyfikacyjnego dowodu źródłowego stanowiącego podstawę zapisu 

księgowego (protokół kontroli str. 140). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. finansowych, a z tytułu nadzoru Skarbnik.  

2. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w wysokości przekraczającej kwotę wydatków 

określonych w planie finansowym jednostki o 23 573,17 zł (protokół kontroli str. 17-21). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

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 2013 r., poz. 168). 

3. Niesporządzanie w latach 2011-2012 jednostkowych sprawozdań miesięcznych oraz 

rocznych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych przez niżej wymienione 

jednostki organizacyjne Gminy prowadzące działalność w formie jednostek 

budżetowych: 

‒ Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łubnianach,  

‒ Publiczne Gimnazjum w Biadaczu,  

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej,  

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach,  

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy,  
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‒ Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach,  

‒ Publiczne Przedszkole w Kępie,  

‒ Publiczne Przedszkole w Łubnianach,  

‒ Publiczne Przedszkole w Brynicy,  

‒ Publiczne Przedszkole w Jełowej,  

(protokół kontroli str. 32-34).  

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Łubnianach oraz Dyrektorzy wszystkich wymienionych 

szkół i przedszkoli. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 2 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168).  

 

4. Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do konta 130-rachunek bieżący jednostki w 

zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem kasy i odprowadzanych na 

rachunek w wymaganej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej, co 

doprowadziło do nieprawidłowego sporządzenia jednostkowego sprawozdania 

budżetowego Rb-27S Urzędu Gminy za 2012 r. polegającego na wykazaniu w nim 

wykonanych dochodów na podstawie sumy stanów ewidencyjnych kont 101 i 130, bądź 

w niektórych pozycjach jedynie konta 101, zamiast na podstawie ewidencji analitycznej 

do rachunku bieżącego – subkonto dochodów (protokół kontroli str. 34-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

 ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego na rok 2012 dla dwóch podatników o 

numerach kont 60291 i 60432, z naruszeniem przepisów w zakresie właściwości 

organu podatkowego (protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat. 

 dokonaniu nieprawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości dla dwóch 

podatników o numerach kont 40001 i 60005 za lata 2011, 2012 i 2013, co skutkowało 

zaniżeniem dochodów podatkowych w łącznej wysokości 6 578,58 zł (protokół 

kontroli str. 45-49). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy ds. podatków i opłat. 
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 nieprzeprowadzeniu kontroli podatkowych celem sprawdzenia wywiązywania się 

podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (protokół 

kontroli str. 39-41). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy ds. podatków i opłat oraz inspektor ds. 

budownictwa, a z tytułu nadzoru Wójt Gminy. 

Nieprawidłowość w zakresie nieprzeprowadzenia kontroli podatkowych została 

stwierdzona także podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 

Gminy, co nie powinno mieć miejsca w świetle informacji nr RO 0911/3/2009 z dnia 

27.07.2009 r. o wykonaniu wniosków pokontrolnych, z której wynika, iż 

wprowadzono procedury kontroli podatkowych i powołano komisję do ich realizacji. 

Jak wykazała bieżąca kontrola, Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 60/09 z dnia 21 

lipca 2009 r. wprowadzające procedury kontroli podatkowych jednakże nadal nie są 

one przeprowadzane. 

 

6. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, które nie zawierały wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli 

str. 51-52). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. handlu, zdrowia i usług, a z tytułu nadzoru Wójt. 

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości polegające na:  

 niezawarciu w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości informacji o 

skutkach uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości 

(protokół kontroli str. 60). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony 

Środowiska, a z tytułu nadzoru Wójt Gminy. 

 dopuszczeniu do sytuacji, w której zapłaty ceny nabycia nieruchomości sprzedawanej 

w drodze przetargu dokonano po dniu zawarcia umowy przenoszącej własność tej 

nieruchomości (protokół kontroli str. 61-63). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

8. Nieustanowienie trwałego zarządu jako formy władania nieruchomościami przez 

nieposiadające osobowości prawnej gminne jednostki budżetowe, a przekazanie 

nieruchomości komunalnych tym jednostkom na podstawie cywilno-prawnych umów 

użyczenia (protokół kontroli str. 144-146). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Wójt Gminy. 
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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 2013 r. poz. 330) oraz 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289), jak i przepisów 

wewnętrznych w tym zakresie. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną do kont 

998 i 011 zgodną z zasadami funkcjonowania tych kont określonymi w cyt. 

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

obowiązującym w jednostce. Doprowadzić do dokonywania prawidłowych, kompletnych 

zapisów księgowych, z uwzględnieniem przepisów art. 23 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości. 

2. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie zaciągania zobowiązań 

pieniężnych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie 

finansowym jednostki. 

3. Skutecznie egzekwować obowiązek sporządzania i składania jednostkowych sprawozdań 

miesięcznych oraz rocznych Rb-27S od kierowników jednostek budżetowych Gminy, 

stosownie do dyspozycji § 4 pkt 3 lit. b) oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, 

poz. 103). 
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4. Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 130 w zakresie dochodów 

realizowanych za pośrednictwem kasy doprowadzić do zgodności z uregulowaniami 

zakładowego planu kont oraz zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w 

przepisach 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Zapewnić sporządzanie sprawozdań jednostkowych 

Rb-27S Urzędu Gminy zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. 

U. nr 20, poz. 103) w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Instrukcji sporządzania 

sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

stanowiącej załącznik nr 39 do wymienionego rozporządzenia. 

5. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych. Podjąć działania w 

celu wzruszenia we właściwym trybie decyzji ustalających wysokość zobowiązania 

podatkowego za 2012 podatnikom o numerach kont 60291 i 60432. Wystąpić do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie właściwego organu 

podatkowego do ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2012 

wymienionym podatnikom. W powyższym zakresie stosować przepisy art. 132 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 

z późn. zm.). Skorygować błędny wymiar podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 

dla wskazanych w protokole kontroli podatników o numerach kont 40001 i 60005. Podjąć 

skuteczne działania zapewniające przeprowadzanie kontroli podatkowych celem 

sprawdzenia, czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego, stosownie do przepisów art. 281 § 1 i 2 cyt. ustawy Ordynacja 

podatkowa. Zapewnić stosowanie w tym zakresie uregulowań zarządzenia nr 60/09 

Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli 

podatkowych w Gminie Łubniany. 

6. Zaprzestać praktyki polegającej na przyjmowaniu i rozpatrywaniu niekompletnych 

wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapewnić 

stosowanie w tym zakresie przepisów art. 18 ust. 5 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 
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października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.). 

7. Zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie sprzedaży 

nieruchomości, a w szczególności § 13 pkt 7 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.) przy formułowaniu treści 

ogłoszeń o przetargach oraz przepisu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. 

zm.) w zakresie egzekwowania od nabywców terminowej zapłaty ceny za sprzedawaną 

nieruchomość.  

8. Podjąć działania w celu prawidłowego uregulowania formy władania nieruchomościami 

przekazanymi jednostkom organizacyjnym Gminy działającym w formie jednostek 

budżetowych. Przekazując jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej nieruchomości niezbędne do wykonywania ich statutowej działalności stosować 

instytucję trwałego zarządu, stosownie do przepisów art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 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 Gminy 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

 /--/ 


