
 
 

Opole, 2 lutego 2021 r. 

NKO.401-21/2020 

 

Pan 

Marek Pietruszka 

Wójt Gminy Strzeleczki 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 29 września 2020 r. do 2 grudnia 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Strzeleczki za 2019 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2017-2018 i 2020. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu 

o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 

polegających na: 

− niedoprowadzeniu do udzielenia Burmistrzowi Strzeleczek niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego w terminie do 30 września roku następnego, co skutkowało naliczeniem 

i wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

− niezachowaniu terminu na zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

04 grudnia 2020 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości aktualnej 

wersji używanego oprogramowania oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół 

kontroli str. 8).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) zaksięgowaniu kosztów i zobowiązań dotyczących 2018 r. w księgach rachunkowych 

2019 r., na skutek zastosowania niedopuszczalnego uproszczenia w ramach polityki 

rachunkowości, czego konsekwencją było ustalenie i wykazanie w bilansach za 2018 r. 

i 2019 r. nierealnych danych w zakresie wyniku finansowego oraz wykazanie w bilansie 

za 2018 r. nierealnych danych w zakresie zobowiązań (protokół kontroli str. 10-12). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 

2. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na niewyłączeniu się Wójta Gminy 

od załatwiania spraw podatkowych dotyczących jego powinowatych drugiego stopnia, 

skutkiem czego było wydanie decyzji w sprawach dotyczących ustalenia tym osobom 

łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 r. przez organ niewłaściwy (protokół kontroli 

str. 29). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

3. Niedoprowadzenie do udzielenia Wójtowi Gminy niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego w ilości 32 dni w terminie do dnia 30 września 2018 r., co skutkowało 

wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 15 076,63 zł 

(protokół kontroli str. 43-45).  

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy oraz z nadzoru Wójt Gminy. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) zaniechaniu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu 

zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umów w sprawie tych 

zamówień (protokół kontroli str. 53-54, 59-61). 
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Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz oraz Wójt Gminy.  

b) naruszeniu zasad przejrzystości i równego traktowania wykonawców poprzez 

niezamieszczenie w ogłoszeniach o zamówieniach niektórych wymaganych informacji 

oraz zamieszczenie w nich informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 57, 67-70, 73-75). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. zamówień publicznych i archiwum, 

Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

c) dokonaniu w imieniu i na rzecz zamawiającego pomocniczych działań zakupowych 

oraz czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego polegających na: 

ustaleniu wartości zamówienia, powołaniu komisji przetargowych do przeprowadzenia 

postępowań, sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołów postępowania oraz 

unieważnieniu postępowania, które nie zostały powierzone przez zamawiającego z 

zachowaniem formy pisemnej (protokół kontroli str. 63-65).  

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

d) zastosowaniu nieprawidłowego średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia (protokół kontroli str. 64-

67).  

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

e) niezachowaniu wymogu jawności postępowań o udzielenie zamówienia poprzez 

niesporządzenie protokołów postępowania w trakcie ich prowadzenia oraz zawarcie w 

protokołach i załączniku dotyczącym ustalenia wartości zamówienia sporządzonych po 

zakończeniu postępowań informacji niezgodnych ze stanem faktycznym (protokół 

kontroli str. 66-67, 72-73, 79-80). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. zamówień publicznych i archiwum oraz 

Sekretarz Gminy. 

f) zamieszczeniu na stronie internetowej zamawiającego niekompletnej informacji z 

otwarcia ofert oraz niezachowaniu wymogu niezwłocznego zamieszczenia tej 

informacji (protokół kontroli str. 71-72, 76-77). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. zamówień publicznych i archiwum oraz 

Sekretarz Gminy. 

g) niezawarciu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji dotyczącej 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (protokół kontroli str. 75-76). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. zamówień publicznych i archiwum oraz 

Sekretarz Gminy. 
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Nieprawidłowość wymieniona w ppkt a może wypełniać znamiona czynu określnego w 

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

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 

 

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. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości, a w 

szczególności: 

a) określić w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości aktualną wersję 

używanego oprogramowania oraz datę rozpoczęcia jego eksploatacji, stosownie do 

przepisu art. 10 ust.1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). 

b) doprowadzić do ujmowania w księgach rachunkowych jednostki wszystkich 

obciążających ją kosztów dotyczących danego roku obrotowego, poprzez zaprzestanie 

stosowania w ramach przyjętych zasad rachunkowości uproszczeń, które wywierają 

istotnie ujemny wpływ na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawiania 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, stosownie do przepisów 

art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

2. Zapewnić wyłączanie się Wójta Gminy od załatwiania spraw podatkowych dotyczących 

jego powinowatych drugiego stopnia, stosownie do wymogu art. 132 § 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). 

Doprowadzić do wznowienia postępowań w sprawach zakończonych wydaniem decyzji 

ustalających tym osobom łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 r. przez organ 

niewłaściwy, który podlegał wyłączeniu od załatwiania tych spraw, stosownie do przepisu 

art. 240 § 1 pkt 3 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 
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3. Nie dopuszczać do kumulowania się urlopu wypoczynkowego Wójta wbrew 

obowiązującym przepisom i do obciążania budżetu wydatkami z tytułu ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop . Urlopów udzielać stosownie do art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) 

 

4. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w celu zapewnienia 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze 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. 

 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

 

 

Do wiadomości:  

Rada Gminy Strzeleczki 
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