
 
 

Opole, dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

NKO.401-17/2021 

 

Pani 

Brygida Pytel  

Wójt Gminy Izbicko 

 

 

 

 

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 3 sierpnia 2021 r. do 5 października 2021 r. kontrolę 

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

zagadnień za lata 2017, 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.  

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

21 października 2021 r.  

 

 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 
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1. Wykazanie w bilansie jednostkowym Urzędu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. 

danych niezgodnych z ewidencją księgową kont 240 -„Pozostałe rozrachunki” i 139 -„Inne 

rachunki bankowe” (protokół kontroli str. 13-14, 20-21). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik i Wójt Gminy. 

 

2. Nieterminowy zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy robót 

(protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zamówień publicznych.  

 

3. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na:  

a) zaniechaniu wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o 

wyznaczenie innego organu podatkowego właściwego do załatwiania spraw 

podatkowych, w których organ podatkowy podlegał wyłączeniu (protokół kontroli str. 

35-36). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. wymiaru podatku oraz Skarbnik i Wójt 

Gminy. 

b) niedokonywaniu w 2020 r. na indywidualnych kontach podatników przypisów i 

odpisów odsetek za zwłokę, które powinny zostać umorzone wraz z zaległościami 

podatkowymi, w łącznej wysokości 285,00 zł, a w konsekwencji niewykazaniu ich w 

sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzonym za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. (protokół kontroli str. 49-50).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. windykacji podatkowej, Skarbnik oraz 

Wójt Gminy. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na: 

a) niezamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na stronach internetowych 

Urzędu Gminy (protokół kontroli str. 54-55, 64-65). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy specjalista ds. rolnictwa i ochrony środowiska, były 

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego, Sekretarz oraz 

Wójt Gminy. 
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b) niezamieszczeniu w ogłoszeniu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości informacji o terminie przeprowadzenia poprzedniego przetargu 

(protokół kontroli str. 56). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz Wójt Gminy. 

c) niezamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wynikach 

przetargów na sprzedaż nieruchomości (protokół str. 57-58). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz Wójt Gminy. 

d) niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

wszystkich wymaganych informacji (protokół str. 63-64). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego 

i mienia komunalnego, Referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

e) niezamieszczeniu w planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 

2020-2022 informacji na temat prognozy dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomości (protokół str. 121-122). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy specjalista ds. rolnictwa i ochrony środowiska oraz 

Wójt Gminy.  

 

5. Przyznanie w latach 2017-2021 wszystkim pracownikom Urzędu Gminy nagród 

uznaniowych na podstawie zbiorczego zestawienia, bez indywidualnego uzasadnienia 

podstaw ich przyznania oraz niezałączenie do akt osobowych pracowników dokumentów 

związanych z przyznaniem tychże nagród (protokół kontroli str. 70-71). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

 

6. Nieprawidłowości w zakresie nagród jubileuszowych polegające na: 

a) wypłaceniu nagrody jubileuszowej Starszemu specjaliście ds. dróg gminnych po 

upływie 76 dni od dnia nabycia do niej prawa (protokół kontroli str. 73-74). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. organizacji i kadr. 

b) bezpodstawnym zaliczeniu Wójtowi Gminy okresu pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy, czego konsekwencją 

było uzyskanie przez niego prawa do nagrody jubileuszowej i dokonanie w 2017 r. jej 

wypłaty w kwocie 22 800,00 zł (protokół kontroli str. 74-76).  
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. organizacji i kadr, były Przewodniczący Rady 

Gminy, Skarbnik i Sekretarz Gminy.  

 

7. Określenie w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczenia 

środków z funduszu na cele niezwiązane z działalnością socjalną, co skutkowało 

wydatkowaniem w 2020 r. środków funduszu na zakup wiązanek pogrzebowych na łączną 

kwotę 720,01 zł (protokół kontroli str. 78-79).  

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz i Wójt Gminy.  

 

 Kontrola wykazała, że dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości nr 6 

lit. a), którą stwierdzono również podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki 

finansowej Gminy Izbicko, polegającej na wypłaceniu z opóźnieniem nagrody jubileuszowej. 

Nastąpiło to pomimo stwierdzenia Wójta Gminy w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie 

pokontrolne  przesłanej pismem nr  OR 1710.2.2017 z dnia 3 kwietnia 2018 r., iż: "Pracownik 

ds. kadr został zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) w zakresie wypłaty nagród jubileuszowych […]". Powyższe 

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

pokontrolnego z poprzedniej kontroli w wymienionym zakresie. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie kontroli usunięto stwierdzoną przez 

kontrolujących nieprawidłowość wymienioną w punkcie nr 4 lit. e) poprzez wydanie w dniu 22 

września 2021 r. zarządzenia nr OR 0050.93.2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 zawierającego wszystkie wymagane 

informacje. 

 

 

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:  
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1. Zapewnić prawidłowe sporządzenie bilansu jednostkowego Urzędu, stosownie do 

postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 

września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 

i zgodnie ze wzorem bilansu stanowiącym załącznik nr 5 do powołanego rozporządzenia.  

 

2. Zapewnić przestrzeganie obowiązku zwrotu wykonawcom zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane, stosownie do dyspozycji art. 453 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.).  

 

3. Przestrzegać przepisów prawa podatkowego, a w szczególności: 

a) zaniechać załatwiania spraw podatkowych, od załatwiania których organ podatkowy 

podlega wyłączeniu zgodnie z dyspozycją art. 132 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). W przypadku 

wyłączenia występować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o 

wyznaczenie organu właściwego do załatwiania tych spraw podatkowych, stosownie do 

przepisu art. 132 § 3 cyt. ustawy, 

b) zapewnić dokonywanie na indywidualnych kontach podatników przypisów i odpisów 

odsetek za zwłokę podlegających umorzeniu wraz z zaległościami podatkowymi na 

podstawie decyzji organu podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 53 § 1 i art. 67a 

§ 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa w związku z przepisem § 3 pkt 1 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). 

 

4. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

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

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
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przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), 

a w szczególności: 

a) zapewnić realizację obowiązku w zakresie publikacji wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w dzierżawę we wszystkich wymaganych 

formach, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, 

b) zapewnić zamieszczanie w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości 

wszystkich wymaganych informacji określonych w art. 38 ust. 2 cyt. ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, 

c) zapewnić realizację obowiązku w zakresie publikacji informacji o wyniku przetargu 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego, 

stosowanie do przepisów § 12 ust. 1 cyt. rozporządzenia, 

d) zapewnić zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 

wszystkich wymaganych informacji określonych w art. 35 ust. 2 cyt. ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. 

 

5. Przy przyznawaniu nagród uznaniowych pracownikom zapewnić respektowanie przepisów 

art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz § 3 pkt 2 lit. l) rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2369) w zakresie stosowania ustawowych kryteriów ich 

przyznawania i odpowiedniego dokumentowania w aktach osobowych pracowników 

poprzez wskazywanie stosownego uzasadnienia. 

 

6. Zapewnić respektowanie przepisów w zakresie naliczania i wypłat nagród jubileuszowych, 

a w szczególności: 

a) skutecznie zapewnić wypłacanie nagród jubileuszowych niezwłocznie po nabyciu przez 

pracowników prawa do tych nagród, stosownie do przepisu § 8 ust. 5 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960),  

b) przy ustalaniu pracownikom okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej 

stosować przepisy art. 38 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z art. 
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1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310). 

 

7. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w szczególności zapisy 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych doprowadzić do zgodności z 

przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 746). 

 

 

 

 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 Izbicko.  
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