
 
 

Opole, dnia 21 stycznia 2022 r. 

NKO.401-12/2021 

 

Pan 

Bartłomiej Stawiarski 

Burmistrz Namysłowa 

 

 

 

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 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 7 września 2021 r. do 17 listopada 2021 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Namysłów 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. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 23 

listopada 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 

a) niezachowaniu ciągłości prowadzenia audytu w okresie od 1 do 20 stycznia 2019 r. oraz 

prowadzeniu audytu wewnętrznego w 2018 r. przez usługodawcę mimo, że ujęta w 

uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów 

przekroczyła wysokość 100 000 tys. zł (protokół kontroli str. 11-15). 
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Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Burmistrz. 

b) niedokonaniu w 2019 r. okresowej samooceny w ramach oceny wewnętrznej audytu 

wewnętrznego, niedochowaniu w latach 2019-2020 obowiązku przeprowadzenia co 

najmniej raz na pięć lat oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół kontroli 

str.17-19). 

Odpowiedzialność ponoszą były Audytor wewnętrzny oraz Burmistrz. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 

240-„Pozostałe rozrachunki” (protokół kontroli str. 33-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy inspektor ds. księgowości i były Zastępca 

Skarbnika. 

b) nieprawidłowym ustaleniu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanu środków trwałych 

przekazanych w użyczenie innym podmiotom, skutkiem czego było zawyżenie salda 

konta 090-„Środki trwałe przekazane w użyczenie” o kwotę 444 553,67 zł (protokół 

kontroli str. 48-50). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy inspektor ds. ewidencji majątku i były Zastępca 

Skarbnika. 

c) ujmowaniu dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz 

Gminy w księgach rachunkowych jednostki, co skutkowało wykazywaniem w 

sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S Urzędu za 2020 r. nieprawidłowych danych w 

zakresie dochodów wykonanych (protokół kontroli str. 64-66). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy Inspektor ds. księgowości, Skarbnik Gminy oraz 

Drugi Zastępca Burmistrza. 

d) niedokonywaniu na koncie 130-„Rachunek bieżący jednostki budżetowej” subkonto 

wydatków ujemnych zapisów technicznych w sytuacji zwrotu wydatków dokonanych 

w trakcie roku budżetowego (protokół kontroli str. 102-103). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Wydziału Finansowego księgujący wydatki 

Urzędu Miejskiego oraz Skarbnik Gminy. 

 

3. Udzielenie przez byłego Zastępcę Skarbnika, dalszych upoważnień do dokonywania 

kontrasygnaty umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, skutkiem czego 

osoba nie posiadająca skutecznie udzielonego upoważnienia dokonała w 2019 r. 
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kontrasygnaty siedmiu umów powodujących powstanie po stronie Gminy Namysłów 

zobowiązań pieniężnych (protokół kontroli str. 53-54, 56-57). 

Odpowiedzialność ponosi były Zastępca Skarbnika.  

 

4. Zawarcie w 2019 r. trzech umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez 

kontrasygnaty osoby upoważnionej do jej dokonywania (protokół kontroli str. 55-56). 

Odpowiedzialność ponoszą były Zastępca Skarbnika oraz Burmistrz. 

 

5. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP sporządzonych wg stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. nieprawidłowych danych, poprzez: 

a) zawyżenie skutków udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych o kwotę 

560,00 zł w konsekwencji wykazania w ww. sprawozdaniach skutków decyzji 

w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości wydanej w 2020 r., a 

doręczonej w 2021 r. (protokół kontroli str. 80-82). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Innych Opłat oraz Burmistrz. 

b) zawyżenie skutków zwolnienia od podatku rolnego o kwotę 134,46 zł na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie, poprzez ujęcie w sprawozdaniach podwójnej 

wysokości skutków zwolnienia gruntów, o łącznej powierzchni 0,4600 ha przekazanych 

przez Gminę w posiadanie zależne dwóm podmiotom (protokół kontroli str. 82-83). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Innych Opłat oraz Burmistrz. 

 

6. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegających na: 

a) niezachowaniu zasady powszechności opodatkowania wobec budowli będących 

w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, co skutkowało zaniżeniem dochodów z tytułu 

podatku od nieruchomości za lata  2017-2020 o kwotę 3 151,00 zł oraz należnego podatku 

od nieruchomości za 2021 r. o kwotę 1 276,00 zł (protokół kontroli str. 73-76). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Innych Opłat, Inspektor ds. 

wymiaru podatków, dwóch Starszych Inspektorów ds. wymiaru podatków oraz 

Burmistrz. 

b) ustaleniu nieprawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych względem nieruchomości 

będących w posiadaniu osoby prawnej, co spowodowało zawyżenie dochodów z tytułu 

podatku od nieruchomości za lata 2019-2020 o kwotę 2 190,00 zł i zawyżenie podatku 

należnego za 2021 r. w kwocie 258,00 zł (protokół kontroli str. 73-75). 
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Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Innych Opłat, Inspektor ds. 

wymiaru podatków, dwóch Starszych Inspektorów ds. wymiaru podatków oraz 

Burmistrz. 

c) nieprowadzeniu postępowania podatkowego w przypadku niezłożenia deklaracji bądź 

informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, w stosunku do podmiotów 

będących w posiadaniu nieruchomości i gruntów rolnych podlegających zwolnieniu na 

mocy uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie, co spowodowało nieujęcie w 

sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S za 2020 r. skutków zwolnień w kwocie łącznej 

12 744,12 zł (protokół kontroli str. 69-72, 83-84). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Innych Opłat, Starszy 

inspektor ds. wymiaru podatków oraz Burmistrz. 

 

7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowanie w Namysłowie” w 2021 r. 

w sposób mogący spowodować naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców (protokół kontroli str. 122-125). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

Pierwszy Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz. 

 

8. Naruszenie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy 

Namysłów kosztów trzech inwestycji służących ochronie powietrza, na łączną kwotę 

14 000,00 zł, poprzez niedostateczne udokumentowanie, iż zdemontowane w ramach 

udzielonych dotacji źródła ciepła posiadały cechy niskiej sprawności energetycznej 

(protokół kontroli str. 141-145).  

Odpowiedzialność ponoszą Starszy inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Pierwszy Zastępca 

Burmistrza oraz Burmistrz. 

 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

wymienionych w pkt nr 6 lit. b) i c), które stwierdzono również podczas kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Gminie Namysłów w okresie od 23 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r., 

polegających na nieprowadzeniu postępowania podatkowego w przypadku niezłożenia 

informacji podatkowych jak również na ustaleniu zobowiązania podatkowego z naruszeniem 

przepisów prawa. Nastąpiło to pomimo przekazania przez byłego Burmistrza tut. Izbie 
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informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie wyników ww. 

kontroli problemowej, pismami nr F.3120.158.2018.AB z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz nr 

F.3120.158.2018.AB z dnia 30 października 2018 r. Fakt powtórzenia się analogicznych 

nieprawidłowości w dwóch kolejnych kontrolach wskazuje, iż czynności podjęte w celu ich 

wyeliminowania okazały się niewystarczające. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto bądź częściowo usunięto 

stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 2 lit. a), b), c), 

nr 3, nr 4 oraz nr 6 lit. a), b), c) poprzez: 

− przeksięgowanie w dniu 1 października 2021 r., rozrachunków z tytułu opłaty za zajęcie 

pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

na konto 221-„Należności z tytułu dochodów budżetowych", 

− wyksięgowanie z konta 090- Środki trwałe przekazane w użyczenie” na podstawie dowodu 

PK nr 210251 z dnia 25 października 2021 r. środka trwałego – gruntu o wartości 178,45 zł,  

− dokonanie korekty księgowań oraz sprawozdania Rb-27S za III kw. 2021 r. w zakresie 

dochodów z tytułu udziałów w podatku pobieranych przez Urzędy Skarbowe, 

− uzupełnienie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na trzech umowach zlecenia z dnia 22 sierpnia 

2019 r., oraz dokonanie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na umowach powodujących 

powstanie zobowiązań pieniężnych, wcześniej kontrasygnowanych przez osobę 

nieprawidłowo do tego upoważnioną, 

− wyegzekwowanie od podatników złożenia korekt deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości oraz dokonanie korekty wymiaru podatku od nieruchomości dla osób 

fizycznych, 

− wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S za III kw. 2021 r. skutków zwolnień od podatku 

nieruchomości i gruntów rolnych na mocy uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie, po 

wyegzekwowaniu złożenia deklaracji podatkowych za 2020 r. 

 

 Ponadto nieprawidłowości wymienione w punkcie nr 1 lit. a) i b) nie powtórzyły się w 

kolejnym roku, bowiem w 2019 r. zatrudniono audytora wewnętrznego na etacie i zachowano 

ciągłość audytu a w 2020 r. przeprowadzono okresową samoocenę w ramach oceny 

wewnętrznej audytu wewnętrznego. 
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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. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, a w 

szczególności zapewnić przeprowadzanie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego co 

najmniej raz na pięć lat, odpowiednio do regulacji zawartych w standardzie nr 1312 

określonym w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego 

stanowiących załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 

2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28). 

 

2. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) doprowadzić do ewidencjonowania użyczonych środków trwałych na koncie 090-

„Środki trwałe przekazane w użyczenie”, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego 

konta określonymi w zakładowym planie kont wprowadzonym zarządzeniem Nr 43/17 

Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2017 r., 

b) zapewnić dokonywanie zapisów na koncie 130 z zachowaniem zasady czystości 

obrotów, w celu prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz zapewnienia 

niezbędnych danych do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub 

innych określonych w odrębnych przepisach, stosownie do zasad prowadzenia tego 

konta, określonych w załączniku nr 3 do 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) oraz w zakładowym planie 

kont. 
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3. Doprowadzić do prawidłowego wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP 

skutków finansowych decyzji wydanych w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku 

od nieruchomości oraz skutków zwolnień wprowadzonych na mocy uchwał Rady 

Miejskiej. Przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP zapewnić przestrzeganie 

przepisów § 3 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 lit. a) oraz § 7 ust. 4 załącznika 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.). Skutki zwolnień od podatku gruntów 

rolnych, będących w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, na mocy uchwały Rady 

Miejskiej  ustalać z uwzględnieniem przepisów art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 

 

4. Podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie 

stosowania prawa podatkowego, a w szczególności w przypadku niezłożenia przez 

podatnika deklaracji lub informacji podatkowej prowadzić postępowanie w trybie art. 274a 

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 

ze zm.) zmierzające do wyegzekwowania tego obowiązku. Postępowanie prowadzić 

zgodnie z zasadą określoną w art. 122 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 

 

5. Zapewnić przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców, stosownie do przepisu art. 16 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). 

 

6. Podjąć skuteczne działania mające na celu wyegzekwowanie od pracowników 

przestrzegania procedur związanych z udzielaniem dotacji celowych na dofinansowanie z 

budżetu Gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

realizowanych na terenie Gminy Namysłów, określonych w Regulaminie wprowadzonym 

uchwałą Nr 645/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r.  

 

 

 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Namysłowie. 


		2022-01-21T14:43:28+0100




