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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 26 lutego 2013 r. do 20 maja 2013 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta za 2012 rok oraz 

wybranych zagadnień za lata 2009-2011 i 2013. 

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 Miasta będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta 

Opola, w zakresie nieterminowego zwrotu wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania 

umów oraz nieprawidłowego sporządzenia sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S, co w świetle 
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informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych zawartej w piśmie nr OR.I-0114-

9/10 z dnia 26 lutego 2010 r. nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m.in. dostosowania Instrukcji kasowej do 

potrzeb jednostki w zakresie terminów przekazywania pobranych wpłat na rachunki bankowe, 

wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy, zweryfikowania 

nieprawidłowo naliczonych diet dla dwóch radnych oraz nieprawidłowo naliczonych kosztów 

podróży służbowych dla pracowników. Ponadto należy wskazać, iż po zakończeniu kontroli 

w dniach 28 maja 2013 r. i 6 czerwca 2013 r. przekazano Izbie dodatkowe wyjaśnienia oraz 

dokumenty dotyczące wyników kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” świadczące o wyeliminowaniu nieprawidłowości 

stwierdzonej podczas kontroli, polegającej na niedochodzeniu umownego odszkodowania za 

nienależyte wykonanie obowiązków przez Inspektora nadzoru nad robotami drogowymi, 

które skutkowało poniesieniem przez Miasto Opole straty z tytułu zapłaty za niezrealizowane 

roboty budowlane, uprzednio potwierdzone przez Inspektora nadzoru jako wykonane.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Prezydentowi Miasta Opola w 

dniu 23 maja 2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania o charakterze 

finansowym: 

 poprawianie błędnych zapisów w księgach druków ścisłego zarachowania (w tym 

czeków), niezgodnie z postanowieniami Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego 

zarachowania o charakterze finansowym poprzez przerabianie zapisów lub 

nieumieszczanie obok wniesionej poprawki podpisu osoby dokonującej poprawki i 

daty dokonania tej czynności (protokół kontroli str. 31-34). 

Odpowiedzialność ponoszą osoby dokonujące poprawek błędnych zapisów w księgach 

druków ścisłego zarachowania tj. specjaliści Wydziału Finansowo-Księgowego, 

specjalista, referenci i inspektorzy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz 

Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej i Kierownik Referatu Inwentaryzacji. 
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 naruszenie uregulowań w zakresie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania o 

charakterze finansowym przeprowadzonej na dzień 31.12.2012 r., polegające na 

nieobjęciu spisem z natury dwóch czeków gotówkowych oraz przedstawieniu w 

protokole z rozliczenia wyników inwentaryzacji błędnego stanu ewidencyjnego 

czeków gotówkowych, który nie wynikał z ewidencji druków ścisłego zarachowania 

(protokół kontroli str. 35-38).  

Odpowiedzialność ponoszą kasjerzy kas nr 3 i nr 4 oraz Kierownik Referatu 

Inwentaryzacji. 

 

2. Nieprawidłowości w zakresie dochodów podatkowych: 

 nieustalenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym będącym posiadaczami 

komunalnych lokali użytkowych (protokół kontroli str. 72-74). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i były Podinspektor Referatu Wymiaru 

Podatków, a z tytułu nadzoru Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 

 ustalenie wielkości ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie zawyżonej o 

2 973,36 zł (protokół kontroli str. 83-86).  

Odpowiedzialność ponosi Samodzielny Referent i Podinspektor Referatu Wymiaru 

Podatków, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Prezydent Miasta. 

 

3. Naruszenie przepisów o wyłączeniu organu podatkowego poprzez wydanie z 

upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji o umorzeniu zaległości w podatku od 

nieruchomości za lata 2008-2010 w łącznej kwocie 100 816 zł wraz z odsetkami w 

kwocie 31 660 zł, w stosunku do Prezydenta Miasta Opola pełniącego funkcję Starosty i 

będącego przedstawicielem podatnika tj. Skarbu Państwa (protokół kontroli str. 86-90).  

Odpowiedzialność ponosi Prezydent Miasta Opola oraz Naczelnik Wydziału Podatków i 

Opłat Lokalnych.  

 

4. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów 

podatkowych i sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 

2012 r. polegające na wykazaniu skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 

podatkowych w wysokości zaniżonej o łączną kwotę 167 687,91 zł (protokół kontroli str. 

90-93).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej, a z tytułu nadzoru 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Skarbnik Miasta.  
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Nieprawidłowość w tym zakresie została stwierdzona także podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Miasta, co w świetle informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych nr OR.I-0114-9/10 z dnia 26.02.2010 r. świadczy o 

nieskuteczności podejmowanych działań mających na celu wyeliminowanie wskazanej 

nieprawidłowości i doprowadzenie do przestrzegania przepisów w wymienionym 

zakresie.  

 

5. Nieprawidłowe postępowanie w zakresie windykacji zaległości podatkowych polegające 

na wystawianiu z opóźnieniem upomnień i tytułów wykonawczych (protokół kontroli str. 

133-138). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej, Naczelnik 

Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Zastępca Skarbnika Miasta. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 ustaleniu kwoty wadium w wysokości wyższej niż 3% wartości zamówienia (protokół 

kontroli str. 193-194). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodnicząca Komisji Przetargowej jako osoba 

weryfikująca projekt siwz oraz Zastępca Prezydenta Miasta. 

 nieterminowym zwrocie wadium (protokół kontroli str. 201-202). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich. 

 nieterminowym zwrocie wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów 

(protokół kontroli str. 52-54). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Eksploatacyjnego oraz Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym. 

Nieprawidłowość w zakresie nieterminowego zwrotu wykonawcom zabezpieczeń 

należytego wykonania umów została stwierdzona także podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Miasta, co nie powinno mieć miejsca w świetle 

informacji nr OR.I-0114-9/10 z dnia 26 lutego 2010 r. o sposobie realizacji wniosków 

pokontrolnych, z której wynika m. in., iż w Wydziałach: Administracyjno-

Gospodarczym, Lokalowym oraz Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej wdrożono mechanizmy zapewniające bieżącą i systematyczną analizę 

przyjętych depozytów i ich terminowy zwrot, tj. założono rejestry wniesionych 

zabezpieczeń umów wraz z okresami gwarancji, co pozwala na sprawne 

kontrolowanie okresów wpłat zabezpieczeń i terminów ich zwrotu. Ponowne 
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stwierdzenie tych nieprawidłowości świadczy o braku skuteczności działań podjętych 

w celu ich usunięcia. 

 opisaniu przedmiotu zamówienia za pomocą parametrów technicznych oraz przy 

użyciu znaków towarowych i patentów zastrzeżonych dla produktów jednego 

producenta, co w konsekwencji doprowadziło do udzielenia zamówienia publicznego 

z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji (protokół kontroli str. 175-178). 

Odpowiedzialność ponoszą były Naczelnik Biura Rady Miasta, Naczelnik Wydziału 

Informatyki oraz Zastępca Prezydenta Miasta. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w 

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

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

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych polegające na: 

 nieujęciu wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniach o przetargach i 

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości (protokół kontroli str. 96, 99, 100, 101, 

112, 113, 114, 118). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący komisji przetargowej. 

 niesporządzaniu protokołów w przypadkach, gdy przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym (protokół kontroli str. 100, 101, 112, 113, 114, 116). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący komisji przetargowej. 

 niezachowaniu zasady jednolitości postępowania oraz zasady zachowania szczególnej 

staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym w odniesieniu do 

sprzedaży działek o numerach 13/30 i 13/ 31 położonych w centrum Opola, co mogło 

skutkować naruszeniem interesu Miasta (protokół kontroli str. 101-110). 

Odpowiedzialność ponosi Prezydent Miasta, były Zastępca Prezydenta Miasta, oraz 

Naczelnicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii i 

Wydziału Inwestycji Miejskich. 

 

8. Nieterminowe sporządzanie dowodów OT, co w konsekwencji uniemożliwiało 

zaewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 

księgach rachunkowych w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpił faktyczny ich 

zakup (protokół kontroli str. 249-254, 257-261).  
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Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Geodezji i 

Kartografii oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki i Innowacji. 

 

9. Planowanie i ewidencjonowanie wydatków poszczególnych typów szkół wchodzących w 

skład zespołów szkół w niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (protokół 

kontroli str. 333-336). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Miasta oraz Dyrektorzy poszczególnych Zespołów 

Szkół.  

 

10. Nieprawidłowe obliczenie wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Opole, co w konsekwencji doprowadziło do 

nieprawidłowego obliczenia wysokości dotacji dla jednostek oświatowych, których 

organem prowadzącym są podmioty inne niż ta jednostka samorządu terytorialnego 

(protokół kontroli str. 329-333, 336-342). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Sprawozdawczości Oświaty oraz z 

nadzoru Naczelnik Wydziału Budżetu. 

 

11. Nieskuteczne dochodzenie zwrotu części kosztów ponoszonych przez Miasto Opole 

związanych z wnoszonymi opłatami za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania 

do wód lub do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, od podmiotów 

odprowadzających takie ścieki do miejskiej kanalizacji deszczowej (protokół kontroli str. 

139-142).  

Odpowiedzialność ponoszą poprzedni, właściwi ze względu na zakres sprawowanego 

nadzoru Prezydenci Miasta oraz Naczelnicy Wydziałów, a także Zastępca Prezydenta 

Miasta oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 

 

 

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 
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podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

1. Wzmocnić nadzór w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania o charakterze 

finansowym. Błędne zapisy w księgach druków ścisłego zarachowania poprawiać 

zgodnie z postanowieniami obowiązującej Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego 

zarachowania o charakterze finansowym. Zapewnić przestrzeganie zasad 

przeprowadzania inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, stosownie do 

postanowień cyt. Instrukcji oraz Instrukcji wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji 

składników majątkowych Urzędu Miasta Opola. 

 

2. Wydać decyzje ustalające podatek od nieruchomości wszystkim osobom fizycznym 

będącym posiadaczami komunalnych lokali użytkowych, którym podatku nie 

wymierzono. Zapewnić stosowanie w tym zakresie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 

ust. 7 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.). Podjąć działania zmierzające do 

skorygowania nieprawidłowo ustalonej kwoty ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Przy 

udzielaniu ulg inwestycyjnych w podatku rolnym stosować zasady określone w art. 13 

ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z art. 15 i art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.  nr 177, poz. 1054 z 

późn. zm.).  

 

3. Podjąć działania w celu wznowienia postępowania w sprawie umorzenia zaległości 

podatkowych Skarbu Państwa na podstawie art. 240 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).  

 

4. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S za 2012 r. Przy 

sporządzaniu sprawozdań budżetowych zapewnić przestrzeganie przepisów § 3 ust. 1 pkt 

10 i 11 oraz § 7 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych stanowiącej 

załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). 

 

5. Doprowadzić do terminowego podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do 

zaległości podatkowych, stosownie do obowiązujących uregulowań wewnętrznych oraz 
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zasad określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 

2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.).  

 

6. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Zapewniać prawidłowe ustalanie 

wysokości wadium i niezwłoczny jego zwrot, stosownie do przepisów art. 45 ust. 4 oraz 

art. 46 ust. 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.). Doprowadzić do przestrzegania 

terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów, określonych w art. 151 cyt. 

ustawy. Dołożyć wszelkich starań, aby opis przedmiotu zamówienia każdorazowo był 

dokonywany z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji, adekwatnie do dyspozycji 

art. 29 ust. 1, 2 i 3 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

7. Wzmocnić nadzór celem zapewnienia przestrzegania przez pracowników przepisów 

dotyczących treści ogłoszeń o przetargach i o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości 

jak również przepisów dotyczących sporządzania protokołów z przetargów, o których 

mowa w § 13 pkt 2 i 3, § 25 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 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.). Zapewnić 

przestrzeganie postanowień określonych w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym. 

 

8. Wzmocnić nadzór nad pracownikami, aby zapewnić terminowe ewidencjonowanie 

operacji gospodarczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz uregulowań 

wewnętrznych w tym zakresie. 

 

9. Doprowadzić do prawidłowego planowania i ewidencjonowania wydatków dotyczących 

poszczególnych typów szkół działających w ramach zespołów szkół w odpowiednich 

podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
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klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 z późn. zm.).  

 

10. Zapewnić prawidłowe udzielanie dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych 

prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Opole, zgodnie z przepisami art. 80 ust. 2, 

2b i 3 oraz art. 90 ust. 2b, 2d i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dokonać prawidłowego 

rozliczenia dotacji udzielonych w 2012 r. publicznym i niepublicznym szkołom 

prowadzonym przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, z 

zastosowaniem wymienionych przepisów prawa. 

 

11. Ustalić podmioty odprowadzające ścieki do miejskiej kanalizacji deszczowej, które nie 

partycypują w kosztach ponoszonych przez Miasto Opole w związku z opłatą za 

korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

Podjąć skuteczne działania zmierzające do uzyskania od tych podmiotów zwrotu 

odpowiadającej im części kosztów ponoszonych w związku z opłatą za korzystanie ze 

środowiska. Stosować w tym zakresie przepis art. 42 ust. 5 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 Miasta Opola 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


