
 
 

Opole, dnia 11 stycznia 2022 r. 

NKO.401-21/2021 

 

Pani 

Aneta Rabczewska 

Wójt Gminy Olszanka 

 

 

 

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 3 września 2021 r. do 12 listopada 2021 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Olszanka 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. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

15 listopada 2021 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) niezgodności sald ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie kont: 221-

„Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 240-„Pozostałe rozrachunki” i 271-
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„Rozrachunki z jednostkami organizacyjnymi z tyt. podatku VAT” (protokół kontroli 

str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

b) niezaksięgowaniu zmiany planu finansowego wprowadzonej zarządzeniem Nr WG-

VIII-59/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2020 r. w ewidencji księgowej 

konta 980-„Plan finansowy wydatków budżetowych” (protokół kontroli str. 72-73). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik, 

c) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych 

w księgach rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym one 

nastąpiły (protokół kontroli str. 132-136).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy, 

d) nieprawidłowym dokonywaniu odpisów z tytułu umorzenia zaległości w łącznym 

zobowiązaniu pieniężnym oraz w podatku od nieruchomości na indywidualnych 

kontach podatników (protokół kontroli str. 55-56). 

Odpowiedzialność ponoszą Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat oraz Referent 

ds. podatków i księgowości budżetowej.  

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego polegające na: 

a) ustaleniu podatku rolnego za 2020 r. jednemu podatnikowi w wysokości zaniżonej 

o kwotę 77,00 zł (protokół kontroli str. 49-50). 

Odpowiedzialność ponoszą Specjalista ds. wymiaru podatków oraz Skarbnik Gminy, 

b) nieskutecznym dokonaniu czynności sprawdzających, co skutkowało w jednym 

przypadku zawyżeniem wysokości przyznanej w 2020 r. ulgi w podatku od 

nieruchomości o kwotę 689,33 zł oraz w drugim przypadku zaniżeniem jej o kwotę 

4 584,70 zł (protokół kontroli str. 57-58). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. podatków i księgowości budżetowej oraz 

Wójt Gminy. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na:  

a) niepodaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej, listy osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego 

(protokół kontroli str. 63-64). 
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Odpowiedzialność ponoszą Starszy Inspektor ds. planowania przestrzennego 

i gospodarki nieruchomościami oraz Wójt Gminy. 

b) zawarciu umów dzierżawy na okres inny, niż wskazany i podany do publicznej 

wiadomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

(protokół kontroli str. 67).  

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz Wójt Gminy. 

c) zawarciu w umowach dzierżawy nieruchomości innych stawek czynszu niż stawki 

określone w Zarządzeniu Nr WG-VIII-95/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 

października 2019 r. (protokół kontroli str. 68).  

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz Wójt Gminy. 

d) zawarciu umów najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat bez wymaganej zgody 

Rady Gminy (protokół kontroli str. 69-70). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. zdrowia i bhp oraz Wójt Gminy. 

 

4. Przystąpienie do użytkowania oraz przyjęcie do ewidencji księgowej środka trwałego – 

oświetlenie uliczne odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 566/2 w m. Pogorzela, przed 

zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (protokół kontroli 

str. 101-103). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. gospodarki wodnej i budownictwa oraz 

Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

5. Nieterminowe przekazanie w kwietniu oraz lipcu 2020 r. dotacji w wysokości po 860,00 zł 

Gminie Brzeg na realizację zadania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej 

dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka w ramach Porozumienia 

międzygminnego nr BSSIZ/P/1/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. (protokół kontroli str. 86-88). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zdrowia i bhp.  

 

6. Uchwaleniu z opóźnieniem programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (protokół kontroli 

str. 105-106). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz i Wójt Gminy. 
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 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1 lit. a), nr 2 lit. a), nr 4 lit. c) oraz lit. d) i polegało na:  

− dokonaniu uaktualnienia (poprawy) stosowanego programu komputerowego w sposób 

zapewniający generowanie sald po stronie „Wn” i „Ma” w ewidencji syntetycznej, 

− wydaniu w dniu 2 listopada 2021 r. podatnikowi podatku rolnego nowej decyzji 

wymiarowej z prawidłowo określoną podstawą opodatkowania i wysokością podatku, 

− dokonaniu w dniach 27 października 2021 r. i 3 listopada 2021 r. korekt naliczenia 

wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych, 

− doprowadzeniu do zawarcia w dniu 14 października 2021 r. aneksów do umów najmu 

nieruchomości, w których zmieniono okres najmu na okres do 3 lat. 

 

 

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. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

w zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) doprowadzić do ujmowania w ewidencji księgowej konta 980 wszystkich zmian planu 

finansowego wydatków budżetowych, stosownie do zasad funkcjonowania 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.  

b) zapewnić terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków 

trwałych w ewidencji syntetycznej oraz analitycznej konta 011, stosownie do przepisu 
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art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2021 r. 

poz. 217 ze zm.). Doprowadzić do zgodności przepisów wewnętrznych z cytowanym 

przepisem prawa,  

c) zapewnić dokonywanie odpisów z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kontach 

podatników pod datą doręczenia decyzji, stosownie do dyspozycji 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. Zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów prawa podatkowego, a w szczególności 

dokonywać czynności sprawdzających uwzględniając ustalenie stanu faktycznego 

w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, 

zgodnie z dyspozycją art. 272 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.  

 

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 2021 r. poz. 2213), a w 

szczególności:  

a) zapewnić podawanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej list osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego 

ograniczonego, stosownie do dyspozycji § 15 pkt 2 cyt. rozporządzenia,  

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 okresu dzierżawy. 

 

4. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest zgłoszenie 

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) przystępować z uwzględnieniem przepisu art. 

54 ust.1 cyt. ustawy.  

 

5. Przestrzegać obowiązku terminowego przekazywania dotacji wynikających z zawartych 

porozumień międzygminnych, stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 
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sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz zgodnie 

z postanowieniami tych porozumień. 

 

6. Zapewnić przestrzeganie obowiązku terminowego uchwalania rocznego programu 

współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zgodnie z dyspozycją 

art. 5a ust. 1 tejże ustawy. 

 

 

 

 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 Olszanka. 
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