
 
 

Opole, dnia 15 lutego 2022 r. 

NKO.401-18/2021 

 

Pan 

Kazimierz Cebrat 

Wójt Gminy Kamiennik 

 

 

 

 

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 14 października 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. 

kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Kamiennik 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 nieprawidłowości w 

działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

17 grudnia 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na nieterminowym rozliczeniu 

kosztów inwestycji i sporządzeniu dowodu OT, czego konsekwencją było zaksięgowanie 

operacji gospodarczej dotyczącej środka trwałego wytworzonego w wyniku inwestycji w 
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innym okresie sprawozdawczym niż okres, w którym operacja ta faktycznie nastąpiła 

(protokół kontroli str. 84-85). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju 

gospodarczego.  

2. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na: 

a) ustaleniu jednemu podatnikowi podstawy opodatkowania podatkiem rolnym za lata 

2018-2021 niezgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, co skutkowało 

zaniżeniem podatku rolnego należnego od tego podatnika o łączną kwotę 2 345,00 zł 

(protokół kontroli str. 24-26). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

b) niewezwaniu podatnika do złożenia informacji o gruntach, które nabył w 2017 r. w 

sytuacji niewykonania ciążącego na nim obowiązku złożenia aktualnej informacji o 

gruntach (protokół kontroli str. 26-27).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

c) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, wobec istniejącej różnicy w tych wielkościach wynoszącej 

12,4474 ha (protokół kontroli str. 34-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie praw pracowniczych polegające na: 

a) niedoprowadzeniu do udzielenia Wójtowi Gminy zaległego urlopu wypoczynkowego 

za 2017 rok w terminie wynikającym z przepisów prawa, czego konsekwencją była 

konieczność dokonania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu w wysokości 

3 603,10 zł (protokół kontroli str. 48-50). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

b) ustaleniu i wypłaceniu Wójtowi Gminy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy w wysokości zaniżonej o 68,91 zł (protokół kontroli str. 50-51).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. pracowniczych, Skarbnik oraz Sekretarz 

Gminy. 

4. Przyznanie i wypłacenie w 2020 r. pracownikom, w tym emerytowanym, Urzędu Gminy 

świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 27 200,00 

zł z naruszeniem przepisów obowiązującego „Regulaminu Zakładowego Funduszu 
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Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy w Kamienniku” wprowadzonego zarządzeniem 

Wójta Gminy Kamiennik nr 8/2012 z dnia 1 marca 2012 r. (protokół kontroli str. 60-63). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej oraz Wójt Gminy. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania mieniem, polegające na: 

a) niezachowaniu szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem 

komunalnym poprzez nieuregulowanie zasad gospodarowania pojazdem służbowym 

Urzędu Gminy, w tym nieustalenie zasad rozliczenia zużycia paliwa silnikowego 

nabywanego do tego pojazdu, w sytuacji dokonywania wydatków na ten cel w latach 

2018-2020 w łącznej wysokości 7 784,15 zł (protokół kontroli str. 73-79).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) nieuchwaleniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy na 2019 r., na skutek nieprzedłożenia Radzie Gminy Kamiennik stosownego 

projektu uchwały (protokół kontroli str. 89).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

c) niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-

2017 (protokół kontroli str. 89-90). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

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

kontrolujących nieprawidłowość wymienioną w punkcie nr 3 lit b) poprzez wypłacenie w dniu 

29 października 2021 r. Wójtowi Gminy Kamiennik wyrównania tytułu zaniżonego 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynoszącego 68,91 zł. 

 Ponadto nieprawidłowości wymienione w punkcie nr 5 lit. b) i c) nie powtórzyły się w 

kolejnym roku, bowiem: w dniu 23 czerwca 2020 r. uchwałą nr XIII/109/20 Rady Gminy został 

ustanowiony wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamiennik 

na lata 2020-2024 oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 29/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r i nr 

36/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zostały przyjęte plany wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości na lata 2018-2020 oraz 2021-2023. 

 

 

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 
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wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków:  

1. Zapewnić terminowe rozliczanie kosztów inwestycji i sporządzanie dowodów OT, celem 

ujmowania zdarzeń dotyczących środków trwałych wytworzonych w ramach inwestycji w 

księgach rachunkowych tego okresu sprawozdawczego, w którym one nastąpiły, zgodnie z 

dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 217 ze zm.).  

2. Podjąć działania, które wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przepisów 

podatkowych, a w szczególności: 

a) przeprowadzić weryfikację podstawy opodatkowania podatkiem rolnym za lata 2018-

2021 podatnika wskazanego w protokole kontroli, w celu doprowadzenia do 

prawidłowego opodatkowania gruntów będących w jego posiadaniu, stosownie do 

przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 333), 

b) wezwać wskazanego podatnika do złożenia aktualnej informacji o gruntach, zgodnie z 

dyspozycją art. 274a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 5 cyt. ustawy o podatku rolnym, 

c) doprowadzić do końca analizę w zakresie powierzchni gruntów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem leśnym w celu zachowania zasady powszechności 

opodatkowania. Stosować w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) 

w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). 

3. Wdrożyć procedury zapewniające niedopuszczenie do kumulowania się urlopu 

wypoczynkowego Wójta wbrew obowiązującym przepisom i do obciążania budżetu Gminy 

wydatkami z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Urlopów udzielać stosownie 

do przepisów art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

4. Zapewnić przyznawanie i wypłacanie świadczeń z ZFŚŚ zgodnie z przepisami 

obowiązującego „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu 

Gminy w Kamienniku” wprowadzonego na podstawie przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

746 ze zm.). 
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5. Uregulować zasady korzystania z pojazdu służbowego Urzędu Gminy, w tym również  

zasady rozliczenia zużycia paliwa silnikowego tego pojazdu. W tym zakresie stosować 

przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1372 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 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 Kamiennik. 
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