
 

 

 

Opole, dnia 6 grudnia 2021 r. 

NKO.401-13/2021 

 

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

2137) przeprowadziła w dniach od 10 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Wilków za lata 2019-2020 oraz wybranych 

zagadnień za lata 2018 i 2021. 

 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 oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 8 października 2021r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na nieprawidłowym 

dokonywaniu odpisów na indywidualnych kontach podatników z tytułu umorzenia 
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zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości oraz w 

podatku od środków transportowych (protokół kontroli str. 42). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.  

 

2. Wykazanie skutków finansowych udzielonej ulgi w zakresie umorzenia zaległości w 

podatku od nieruchomości w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych za 2020 r. i w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów 

podatkowych za 2020 r. w kwocie zawyżonej o 1 423,00 zł oraz skutków finansowych 

udzielonej ulgi w zakresie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku od 

nieruchomości w sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r. w kwocie zawyżonej o 9,00 zł (protokół 

kontroli str. 45-47). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, Skarbnik oraz 

Wójt Gminy. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na:  

a) ustaleniu w Regulaminie przetargu na sprzedaż nieruchomości, minimalnej kwoty 

postąpień wynoszącej więcej niż 1% ceny wywoławczej (protokół kontroli str. 50-51). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki 

nieruchomościami oraz Wójt Gminy. 

b) zawarciu błędnych informacji dotyczących stawek czynszu oraz opisów 

nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

który podano do publicznej wiadomości (protokół kontroli str. 55-56). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki 

nieruchomościami oraz Wójt Gminy. 

c) nieopracowaniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości obejmującego 

okres od 19 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. (protokół kontroli str. 100). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki 

nieruchomościami oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. 

Jednocześnie należy wskazać, że zarządzeniem Nr ORG.0050.51.2019 r. z dnia 15 

lutego 2019 r. Wójt Gminy Wilków wprowadził plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości obowiązujący w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. 
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4. Naruszenie przepisów w zakresie praw pracowniczych polegające na niedoprowadzeniu 

do udzielenia Wójtowi Gminy urlopu wypoczynkowego za 2017 r. w terminie 

wynikającym z przepisów prawa. Powyższe skutkowało wypłatą ekwiwalentu pieniężnego 

z tego tytułu w wysokości 7 330,80 zł (protokół kontroli str. 59-62). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz oraz Wójt Gminy.  

 

 Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonej również podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 

Gminy Wilków, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z tamtej 

kontroli, zawartych w piśmie nr ORG.1710.1.2017.JD z dnia 20 września 2017 r. nie powinno 

mieć miejsca. Powtórzenie nastąpiło w zakresie nieprawidłowości wymienionej w pkt 4 

niniejszego wystąpienia i polegało na nieudzieleniu Wójtowi Gminy urlopu wypoczynkowego 

w ustawowym terminie, co skutkowało wypłatą ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu. 

Powyższe wskazuje na nieskuteczność działań podjętych przez Wójta Gminy w celu realizacji 

wniosku pokontrolnego z poprzedniej kontroli w wymienionym zakresie.  

 

 

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 dokonywanie odpisów z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kontach 

podatników pod datą doręczenia decyzji, zgodnie z dyspozycją art. 212 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), w związku 

z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w 

sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375). 

 

2. Doprowadzić do prawidłowego wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP 

skutków finansowych w zakresie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, 
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stosownie do przepisów § 3 ust. 1 pkt 11 lit. a oraz § 7 ust. 4 Instrukcji sporządzania 

sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

stanowiącej załącznik nr 36 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 

stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 

ze zm.). Skorygować błędne sprawozdania budżetowe. 

 

3. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), 

a w szczególności:  

a) w Regulaminie przetargu zawierać informacje zgodne z przepisem § 14 ust. 3 cyt. 

rozporządzenia, w zakresie wysokości postąpienia, 

b) zapewnić sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę zawierających prawidłowe informacje wskazane w art. 35 ust. 2 cyt. 

ustawy, w szczególności w zakresie stawki czynszu oraz oznaczenia gruntu. 

 

4. Wdrożyć skuteczne działania w celu niedopuszczenia do kumulowania się urlopu 

wypoczynkowego Wójta Gminy wbrew obowiązującym przepisom oraz do obciążania 

budżetu Gminy wydatkami z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Doprowadzić 

do udzielania urlopów w terminach wynikających z przepisów art. 161 i art. 168 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 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 ust. 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 
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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 w Wilkowie.  
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