
 

 
 

 

 

Opole, dnia 27 listopada 2013 r. 

NKO.401-24/2013 

 

 

Pan 

Bogdan Zdyb 

Wójt Gminy Wilków 

 

 

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 sierpnia 2013 r. do 16 października 2013 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2012 rok oraz 

wybranych zagadnień za lata 2010, 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 Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 17.10. 2013 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na wykazywaniu w ewidencji 

syntetycznej konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych, salda 

jednostronnego zamiast prawidłowych sald dwustronnych, co skutkowało brakiem 
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zgodności pomiędzy ewidencją analityczną a syntetyczną tego konta (protokół kontroli str. 

21-22). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

2. Nieprawidłowe dokonanie czynności sprawdzających w stosunku do deklaracji na podatek 

od środków transportowych złożonych w 2012 r., co spowodowało przyjęcie deklaracji 

zawierających niekompletne informacje (protokół kontroli str. 42-45).  

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat oraz Skarbnik. 

3. Ustalanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

nieproporcjonalnie do okresu ważności wydanych zezwoleń, co spowodowało zaniżenie 

należnych Gminie dochodów o łączną kwotę 511,36 zł (protokół kontroli str. 45-48). 

Odpowiedzialność ponosi były Młodszy Referent ds. zamówień publicznych. 

4. Nieprawidłowe postępowanie w zakresie windykacji zaległości podatkowych polegające 

na wystawianiu tytułów wykonawczych z opóźnieniem (protokół kontroli str. 51-55). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat oraz Skarbnik. 

5. Naliczenie i wypłacenie pracownikowi nagrody jubileuszowej w kwocie zaniżonej o 

180,00 zł (protokół kontroli str. 67-68). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. płac. 

6. Nieprawidłowe obliczenie wysokości wydatków bieżących przewidzianych na jednego 

ucznia w publicznych szkołach podstawowych oraz oddziale przedszkolnym przy 

publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez gminę, co w konsekwencji 

doprowadziło do nieprawidłowego obliczenia wysokości dotacji dla szkoły podstawowej i 

oddziału przedszkolnego, których organem prowadzącym jest podmiot inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego (protokół kontroli str. 127-128). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach 1, 3, 4, 5 i 6, i polegało w szczególności na: 

– zaprowadzeniu prawidłowej ewidencji syntetycznej konta 221,  

– doprowadzeniu do zapłacenia przez przedsiębiorcę kwoty 511,36 zł z tytułu zaniżonej 

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
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– wydaniu przez Wójta zarządzenia regulującego zasady postępowania w zakresie 

prawidłowej i terminowej windykacji należności Gminy Wilków, do których stosuje się 

przepisy Ordynacji Podatkowej, 

– wypłaceniu pracownikowi kwoty 180,00 zł z tytułu zaniżonej nagrody jubileuszowej, 

 przekazaniu na rachunek Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Dębniku kwoty 2 622,05 zł tytułem rozliczenia za 2012 rok. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych 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 wykazywania dwustronnych sald konta 221 oraz 

zachowania zgodności ewidencji analitycznej z syntetyczną, stosownie do ustaleń 

dotyczących funkcjonowania tego konta określonych 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289) i do przepisów art. 16 ust. 1 i 24 ust. 2 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

330 z późn. zm.). 

2. Podjąć działania celem zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązku przeprowadzania 

czynności sprawdzających deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych 

stosownie do przepisu art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 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 
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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 

 /--/ 

 


