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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 30 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 r kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy Wołczyn za lata 2018-2021. 

 Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

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

o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 29 grudnia 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) zastosowaniu w polityce rachunkowości niedopuszczalnego uproszczenia oraz 

nieokreśleniu adekwatnych zasad klasyfikacji zdarzeń i zasad prowadzenia konta 310-

„Materiały”, co skutkowało nieprowadzeniem ewidencji rzeczowych składników 
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aktywów obrotowych jednostki, a w szczególności drewna z wycinki pozyskanego w 

związku z realizowanymi przez Gminę w latach 2019-2021 inwestycjami drogowymi 

(protokół kontroli str. 5-7). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) kompensowaniu ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów co 

skutkowało naruszeniem zasady rozdzielności dochodów i wydatków jednostki 

(protokół kontroli str. 11-13). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji oraz Zastępca Burmistrza i Burmistrz. 

c) zaniechaniu ustalenia wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz ujęcia jej w 

księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, co skutkowało nierzetelnym 

przedstawianiem sytuacji majątkowej i finansowej Gminy w zakresie tych rzeczowych 

składników aktywów (protokół kontroli str. 15-16, 19-20). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji oraz Zastępca Burmistrza, Skarbnik i 

Burmistrz. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym polegające na: 

a) gospodarowaniu drewnem pozyskanym z wycinki drzew z terenu nieruchomości 

gminnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie nie posiadających 

stosownego upoważnienia do działania w tym zakresie (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji oraz Burmistrz. 

b) niezachowaniu szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem 

komunalnym w zakresie ewidencjonowania i ustalania wartości drewna pozyskanego z 

wycinki drzew z terenu nieruchomości gminnych (protokół kontroli str. 15-16, 19-20).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji oraz Zastępca Burmistrza i Burmistrz. 

 

3. Niezapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (protokół kontroli str. 9-13). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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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. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości, a w 

szczególności: 

a) postanowienia polityki rachunkowości uregulować w sposób umożliwiający 

prawidłowe ewidencjonowanie drewna pochodzącego z wycinki, pozyskanego w 

związku z realizowanymi przez Gminę inwestycjami drogowymi, z uwzględnieniem 

dyspozycji art. 4 ust. 1 i ust. 4, art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 

29 czerwca 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), 

b) zaprzestać kompensowania ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i 

pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat 

nadzwyczajnych, stosownie do art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o rachunkowości. Ponadto, 

zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zapewnić pokrywanie 

wydatków jednostki bezpośrednio z budżetu w ramach limitu określonego w planie 

finansowym, a pobrane dochody odprowadzać na rachunek dochodów budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, 

c) zapewnić ustalanie przypadających na rzecz jednostki należności pieniężnych z majątku 

Gminy, w tym pochodzących ze zbycia drewna pozyskanego z wycinki drzew, 

stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) w związku z art. 42 

ust. 5 cyt. ustawy o finansach publicznych. Doprowadzić do ujmowania w księgach 

rachunkowych okresu sprawozdawczego w postaci zapisu każdego zdarzenia w 

zakresie obrotu składnikami aktywów obrotowych jednostki, w celu zapewnienia 

rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób odzwierciedlający stan 

rzeczywisty, stosownie do art. 20 ust. 1 oraz 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.  

2. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania 

mieniem komunalnym, a w szczególności: 
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a) zapewnić respektowanie przepisu art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) odnośnie gospodarowania 

mieniem komunalnym przez Burmistrza lub pracowników posiadających stosowne 

upoważnienie w tym zakresie, 

b) dochować szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym 

zgodnie z przeznaczeniem tego mienia, stosownie do art. 50 ust. 1 cyt. ustawy o 

samorządzie gminnym. 

3. Podjąć czynności w ramach kontroli zarządczej celem zapewnienia zgodności działania 

jednostki z przepisami prawa, w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, 

stosownie do treści art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 cyt. ustawy o finansach 

publicznych. 

 

 

 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 Miejska w Wołczynie. 


		2022-02-18T10:55:47+0100




