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Załącznik 

do uchwały nr 11/19/2022 

Kolegium RIO w Opolu 

z dnia 22 marca 2022 r. 

 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2021 rok 

 
1.  Realizacja zadań w zakresie kontroli 

Zatwierdzony uchwałą nr 4/15/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 stycznia 2021 r. plan kontroli na 2021 r. zakładał przeprowadzenie 19 kontroli 

kompleksowych gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i 7 kontroli 

problemowych realizowanych w ramach kontroli koordynowanych, w tym: 5 na temat: 

„Przeznaczenie dochodów z opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na 

podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe” oraz 2 na temat: „Dochody z mienia 

skarbu państwa”. Plan kontroli został następnie zmieniony uchwałą Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nr 31/66/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., zgodnie z którą do 

wykazu kontroli kompleksowych została dodana Gmina Zębowice, ponieważ sprawna 

realizacja planu kontroli kompleksowych umożliwiła wygospodarowanie czasu na 

przeprowadzenie dodatkowej kontroli kompleksowej w 2021 roku. Poza tym z planu kontroli 

zostały wykreślone wcześniej zaplanowane dwie kontrole problemowe na temat: „Dochody z 

mienia skarbu państwa”, ponieważ kontrole te zostały zrealizowane w trakcie kontroli 

kompleksowych, co było korzystne ze względów organizacyjnych. 

Rodzaj i ilość podjętych i zrealizowanych kontroli w 2021 r. 

Rodzaj 

kontroli 

Kontrole 

zakończone 

w 2021r. 

(rozp. w 2020) 

Plan na 

2021 r. 

Kontrole podjęte w 2021 r. 

zakończone na 

dzień 31.12.2021 

w toku na dzień 

31.12.2021 

Kompleksowe 2 20 17 3 

Problemowe 0 5 6 0 

Doraźne 1 0 22 2 

Sprawdzające 1 0 2 0 

Razem 4 25 47 5 
 

Kontrole kompleksowe rozpoczęto i zakończono w 17 jednostkach: 

− w Samorządzie Województwa Opolskiego, 

− w 4 powiatach (Głubczycki, Krapkowicki, Nyski, Strzelecki), 

− w 1 mieście na prawach powiatu (Opole), 
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− w 5 gminach miejsko-wiejskich (Biała, Grodków, Namysłów, Otmuchów, 

Praszka), 

− w 6 gminach wiejskich (Domaszowice, Izbicko, Kamiennik, Łubniany, Olszanka, 

Wilków). 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w toku realizacji pozostawały 3 kontrole kompleksowe podjęte  

w 2021 r., tj. 1 powiecie (Opolski) i w 2 gminach wiejskich (Lubrza, Zębowice).  

Kontrole kompleksowe realizowano na podstawie programów kontroli obejmujących 

zagadnienia wynikające z tez kontroli kompleksowych zatwierdzonych do stosowania przez 

Prezesa RIO, z uwzględnieniem obszarów zagrożenia zidentyfikowanych na etapie analizy 

przedkontrolnej. 

 

Kontrole problemowe rozpoczęto i zakończono w 6 jednostkach organizacyjnych: 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, 

• Publiczne Przedszkole Nr 2 w Praszce, 

• Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, 

• Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole  

w Kałkowie. 

Kontrole doraźne rozpoczęto i zakończono w 22 jednostkach:  

- w 1 gminie miejsko-wiejskiej (Wołczyn), 

- w 2 gminach wiejskich: (Pakosławice, Skarbimierz) - w przypadku kontroli doraźnej w Gminie 

Skarbimierz odstąpiono od czynności kontrolnych, ponieważ badane zagadnienie kontrolne 

było przedmiotem kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, 

- w 19 jednostkach organizacyjnych:  

• Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku, 

• Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, 

• Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

• Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w Prószkowie, 

• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, 

• Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, 
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• Łubniański Ośrodek Kultury w Łubnianach, 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, 

• Miejski Zarząd Dróg w Opolu, 

• Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach, 

• Przedszkole nr 4 w Namysłowie, 

• Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach, 

• Szkoła Podstawowa w Kamienniku, 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, 

• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w toku realizacji pozostawały 2 kontrole doraźne podjęte w 2021 r.  

w jednostkach organizacyjnych (Nyski Dom Kultury w Nysie i Zarząd Dróg Powiatowych w 

Opolu). 

W 2021 r. zrealizowano 2 kontrole sprawdzające w następujących jednostkach:  

- w 1 gminie miejsko-wiejskiej (Tułowice), 

- w 1 gminie wiejskiej (Jemielnica). 

Zestawienie kontroli podjętych i zrealizowanych w 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

Zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 8 

maja 2020 r., w 2021 roku zostały zrealizowane dwie kontrole koordynowane: 

- w zakresie przeznaczenia dochodów z opłat za wyżywienie pobranych od uczniów  

i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, którą koordynowała 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. Kontrole te przeprowadzono w 

następujących jednostkach: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach, 

• Publiczne Przedszkole Nr 2 w Praszce, 

• Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, 
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• Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole  

w Kałkowie. 

- w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa, którą koordynowała Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Katowicach. Kontrole te przeprowadzono w następujących jednostkach: 

Mieście Opolu i Powiecie Krapkowickim. 

Ponadto w 2021 r. w trakcie kontroli kompleksowych realizowano dwie kontrole 

koordynowane dotyczące: funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu 

terytorialnego w latach 2019-2020 oraz prawidłowości ponoszenia wydatków związanych z 

obsługą prawną przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 

2.  Wyniki kontroli 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 50 jednostkach organizacyjnych stwierdzono 

łącznie 300 nieprawidłowości (dla porównania w 2020 r. stwierdzono 241 nieprawidłowości w 39 

kontrolowanych jednostkach organizacyjnych). W poniższej tabeli zaprezentowano również dane 

dotyczące roku 2017 w celu zapewnienia porównywalności danych na temat ilości 

nieprawidłowości. Co 4 lata kontrole kompleksowe przeprowadzane są w tych samych jednostkach 

samorządu terytorialnego, w związku z czym takie zaprezentowanie danych umożliwia porównanie 

ilości i struktury stwierdzanych nieprawidłowości w tych samych jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz wyciągnięcie wniosków co do zmian stanu gospodarki finansowej. Z 

porównania danych za rok 2017 i 2021 wynika, że ogólna liczba nieprawidłowości wzrosła o 4,5%. 

Największy wzrost ilości nieprawidłowości stwierdzono w następujących tematach: dług publiczny 

(o 100%), ogólne zagadnienia dotyczące planowania i wykonania budżetu (o 54,5%), zamówienia 

publiczne (o 48%) oraz gospodarka mieniem (o 42,9%). Spadek ilości nieprawidłowości 

stwierdzono w tematach: rozliczenie j.s.t. z jednostkami organizacyjnymi (o 50%), ustalenia 

ogólnoorganizacyjne (o 44%), rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji (o 10%) oraz dochody 

budżetowe (o 4,3%).  

Rezultaty finansowe służą szeroko pojętemu zwymiarowaniu stwierdzonych 

nieprawidłowości w różnych obszarach działalności jednostki podlegających kontroli. Rezultaty 

finansowe kontroli w 2021 r. wyniosły łącznie 9 037 127,25 zł, w tym nieprawidłowości finansowe 

8 953 031,90 zł, a korzyści finansowe 84 095,35 zł. 
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Skutki finansowe nieprawidłowości są bezpośrednim rezultatem działań kontrolnych w 

obszarze poboru dochodów i dokonywania wydatków i są pojęciem węższym niż rezultaty 

finansowe. Skutki finansowe nieprawidłowości stwierdzonych w 2021 r. wyniosły łącznie 

278 885,82 zł i były wyższe w stosunku do roku 2020 kiedy to wyniosły 246 276,39 zł 

(wzrost o 13,2 %). Skutki finansowe nieprawidłowości w 2017 r. wyniosły 840 011,97 zł. 

Kontrole obejmowały zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej i udzielaniem 

zamówień publicznych w przedstawionych poniżej grupach tematycznych. 

 

Wyszczególnienie 

Ilość 

nieprawidło-

wości 

w 2021 r. 

Ilość 

nieprawidło

-wości  

w 2017 r. 

Ilość 

nieprawi-

dłowości  

w 2020 r. 

Struktura 

w 2021 r. 

% 

Struktura  

w 2017 r. 

% 

Struktura 

w 2020 r. 

% 

Ogółem, 

         z tego: 
300 287 241 100,0 100,0 100,0 

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne 28 50 35 9,3 17,4 14,5 

II. Księgowość i sprawozdawczość 72 65 42 24 22,6 17,4 

III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego,  

      w tym: 
158 140 140 52,7 48,8 58,1 

III.1. Ogólne zagadnienia dotyczące planowania  

i wykonania budżetu 
17 11 9 5,7 3,8 3,7 

III.2. Dochody budżetowe 45 47 52 15 16,4 21,6 

III.3. Wydatki budżetowe 48 46 28 16 16 11,6 

III.4. Zamówienia publiczne 37 25 32 12,3 8,7 13,3 

III.5. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji 9 10 17 3 3,5 7,1 

III.6. Dług publiczny 2 1 2 0,7 0,3 0,8 

IV. Gospodarka mieniem 40 28 24 13,3 9,8 10 

V. Rozliczenie j.s.t. z jednostkami organizacyjnymi 2 4 0 0,7 1,4 0 

 

Największą liczbę nieprawidłowości (158) stwierdzono w grupie zagadnień związanych z budżetem 

jednostki samorządu terytorialnego – ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi planowania i 

wykonania budżetu, realizacją dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, zamówień 

publicznych, z rozliczeniem otrzymanych i udzielonych dotacji. Liczba nieprawidłowości 

stwierdzanych w tej grupie zagadnień wykazuje wzrost (o 12,9 %) w stosunku do roku 

poprzedniego. 

W wyniku badania ogólnych zagadnień dotyczących planowania i wykonania budżetu w 

trakcie kontroli stwierdzono 17 nieprawidłowości (wzrost o 88,9 %). Najczęściej stwierdzane 

nieprawidłowości dotyczyły nieterminowego przekazania stosownych uchwał i zarządzeń do 

organu nadzoru co stwierdzono w 8 jednostkach. W 3 jednostkach stwierdzono przypadki 

nieterminowego regulowania zobowiązań, ale w żadnej z jednostek nieterminowe regulowanie 

zobowiązań nie skutkowało koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. W dwóch jednostkach 

stwierdzono przypadki nieprzeznaczenia części dochodów pobranych od rodziców z opłat za posiłki 
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na zakup artykułów żywnościowych. Skutki finansowe nieprawidłowości w tym zakresie wyniosły 

32 433,60 zł 

W zakresie badania dochodów budżetowych kontrole ujawniły 45 nieprawidłowości 

wynikające z naruszenia obowiązujących przepisów prawa, tj. Ordynacji podatkowej i ustaw 

podatkowych oraz przepisów dotyczących ustalania i poboru opłat. Ilość nieprawidłowości 

stwierdzonych w tym zakresie spadła w stosunku do roku poprzedniego (o 13,5 %). 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie niezachowania zasady powszechności 

opodatkowania. Nieprawidłowości takie stwierdzono w 8 jednostkach w tym w zakresie podatku 

leśnego w 6 jednostkach oraz podatku od nieruchomości w 2 jednostkach. Skutki finansowe 

nieprawidłowości w tym zakresie wyniosły 4 483 zł. 

Nieprawidłowości dotyczące ustalania lub określania wysokości zobowiązania podatkowego 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami bądź uchwałami rady gminy stwierdzono w 5 

jednostkach, w tym w zakresie podatku rolnego w 3 jednostkach oraz podatku od nieruchomości 

również w 3 jednostkach. Skutki finansowe nieprawidłowości w tym zakresie wyniosły 5 030,79 zł. 

Nieprawidłowości związane z udzielaniem ulg i zwolnień w podatkach stwierdzono w 3 

jednostkach, a dotyczyły one w 1 przypadku podatku rolnego i 2 przypadkach podatku od 

nieruchomości. Skutki finansowe nieprawidłowości w tym zakresie wyniosły 6 779,58 zł. 

Ponadto w 2 jednostkach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej przy 

udzielaniu ulg w zapłacie podatków. 

W 3 jednostkach stwierdzono wykazywanie w sprawozdaniach nieprawidłowych skutków 

udzielonych ulg, zwolnień i obniżek stawek podatkowych. 

W 2 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontroli podatkowych. 

Ponadto w 3 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości nieustalania albo ustalania lub pobierania 

dochodów z majątku w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zawartymi umowami. Skutki 

finansowe nieprawidłowości w tym zakresie wyniosły 666,56 zł. 

Skutki finansowe nieprawidłowości w zakresie dochodów, wykrytych w trakcie przeprowadzonych 

kontroli wyniosły łącznie 144 058,04zł. Kwota skutków finansowych nieprawidłowości 

stwierdzonych w 2021 r. jest wyższa od stwierdzonych w roku poprzednim kiedy wyniosła 

91 116,42 zł. 

W zakresie wydatków budżetowych stwierdzono 48 nieprawidłowości co stanowi znaczny 

wzrost (o 71,4 %) w stosunku do roku poprzedniego. Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości 

polegające na niezgodnym z obowiązującymi przepisami ustalaniu i wypłacaniu wynagrodzeń i 

nagród pracownikom (13 jednostek). Skutki finansowe tych nieprawidłowości wyniosły 59 831,86 
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zł z czego zawyżono pracownikom wynagrodzenia o kwotę 53 894,87 zł oraz zaniżono o 5 936,99 

zł. 

W 3 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z wypłatą diet radnym lub sołtysom 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a skutki finansowe tych nieprawidłowości wyniosły 

2 029,52 zł. 

W 4 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z niedoprowadzeniem do udzielenia 

urlopu wypoczynkowego. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono również 3 nieprawidłowości dotyczące 

przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków. 

W 7 skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z wykorzystaniem 

środków ZFŚS niezgodnie z przepisami ustawy lub regulaminem. Ponadto w 3 jednostkach 

stwierdzono nieprawidłowe naliczanie lub nieterminowe przekazywanie odpisów na ZFŚS. 

Łącznie skutki finansowe nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie wydatków budżetowych 

wyniosły 96 201,33 zł i były wyższe niż w roku poprzednim kiedy wyniosły 3 834,07 zł. 

Kontrole w zakresie udzielania zamówień publicznych wykazały 37 nieprawidłowości 

wynikających z naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych. Ilość nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie udzielania zamówień 

publicznych znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (o 15,6 %). Nieprawidłowości 

dotyczyły wszystkich etapów procesu udzielania zamówień publicznych, a więc przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia, jego prowadzenia, zawierania umów oraz ich realizacji. 

Najczęściej stwierdzane były nieprawidłowości w zakresie określenia zasad wnoszenia oraz zwrotu 

i zatrzymania wadium polegające m.in. na nieterminowym zwrocie. Nieprawidłowości tego typu 

ujawniono w 6 jednostkach. Ponadto w 4 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

ustalania, pobierania lub zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umów. 

W 5 jednostkach stwierdzono niesporządzenie bądź nieprawidłowe sporządzenie protokołu 

postępowania, a w 3 jednostkach nieprawidłowe sporządzenie ogłoszenia. W 3 jednostkach 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie informowania z otwarcia ofert. 

W 2 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z nieustaleniem lub nieprawidłowym 

ustaleniem wartości zamówienia. Również w 2 jednostkach stwierdzono naruszenie procedur 

wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro. 

Ponadto w 2 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z wypłacaniem wynagrodzenia 

za roboty, dostawy lub usługi bez potwierdzenia ich wykonania, protokołu odbioru. 

Łącznie skutki finansowe nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie zamówień publicznych 

wyniosły 3 058,62 zł. 
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Kontrola w zakresie rozliczeń otrzymanych i udzielonych dotacji wykazała 9 

nieprawidłowości. Ilość stwierdzonych nieprawidłowości spadła w stosunku do roku 

poprzedzającego (o 47 %). W 5 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji 

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (np. niestosowanie wymaganych 

trybów, nieprzestrzeganie procedur dotyczących trybów lub nieprawidłowości dokumentacyjne).W 

2 jednostkach stwierdzono nieterminowe uchwalenie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi lub nieterminowe opublikowanie sprawozdania z realizacji programu. 

 W zakresie długu publicznego przeprowadzone kontrole wykazały 2 nieprawidłowości z 

czego 1 dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej, a druga udzielenia poręczenia. 

W wyniku badania zagadnień związanych z księgowością i sprawozdawczością budżetową 

stwierdzono 72 nieprawidłowości. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości wykazuje wzrost w 

stosunku do roku poprzedniego (o 71,4 %). Nieprawidłowości wynikały głównie z naruszeń 

przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych 

zasad 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 oraz rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości, a także uregulowań 

wewnętrznych jednostek. 

Stwierdzone nieprawidłowości w szczególności dotyczyły niebieżącego (14 jednostek) oraz 

nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym dziennika, kont ksiąg pomocniczych 

oraz zestawienia obrotów i sald, co stwierdzono w 11 jednostkach i nierzetelnego (9 jednostek) 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 3 jednostkach stwierdzono ewidencjonowanie operacji 

gospodarczych na niewłaściwych kontach. Również w 3 jednostkach stwierdzono niezgodność sald 

kont analitycznych z syntetycznymi. Także w 3 jednostkach wystąpiły nieprawidłowości związane 

z nieprawidłową wyceną aktywów lub pasywów (np. nieuprawniona aktualizacja, nieprawidłowe 

umorzenie). 

W 5 jednostkach stwierdzono nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i 

wydatków. 

W 3 jednostkach stwierdzono nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie kosztów inwestycji, w 

tym nieprzeniesienie na stan środków trwałych zrealizowanych inwestycji. 

W 6 jednostkach sprawozdania sporządzane były nieprawidłowo. Stosownie do przepisu art. 18 pkt 

2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych niesporządzenie lub 

nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych 
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i ich rozdysponowania albo wykazanie w tych sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Istotną grupę nieprawidłowości stanowią nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem i 

rozliczaniem inwentaryzacji. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 5 jednostkach. 

Zgodnie z przepisem art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub 

rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 Kontrole zagadnień dotyczących gospodarki mieniem wykazały 40 nieprawidłowości. 

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości wykazuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego 

(o 66,7 %). W 12 kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów ustawy o 

gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości. Nieprawidłowości w tym zakresie 

dotyczyły m.in. niezamieszczania w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w 

ogłoszeniach o przetargach wszystkich wymaganych przepisami informacji, a także 

niezamieszczanie w protokołach z przetargów wszystkich wymaganych informacji. W 12 

jednostkach stwierdzono naruszenie przepisów przy innym niż sprzedaż i użytkowanie wieczyste 

rozdysponowaniu mienia komunalnego, w tym niezamieszczanie w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę wszystkich wymaganych informacji  oraz 

niesporządzanie i niepodawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także nieprawidłowości związane z 

przekazywaniem nieruchomości jednostkom organizacyjnym. W 5 jednostkach wystąpiły 

nieprawidłowości związane z niesporządzaniem lub nieprawidłowym sporządzaniem planów 

wykorzystania zasobu nieruchomości. W 3 jednostkach stwierdzono niepodjęcie uchwały w 

sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym. 

 W grupie zagadnień dotyczących ustaleń ogólnoorganizacyjnych stwierdzono łącznie 28 

nieprawidłowości, co wskazuje na spadek w stosunku do roku poprzedniego (o 20  %). Do 

najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należało nieopracowanie bądź niewłaściwe 

opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym zakładowego planu 

kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji systemu przetwarzania danych 

przy użyciu komputera, czym naruszono przepisy art. 10 ustawy o rachunkowości. 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 7 kontrolowanych jednostkach. 

Brak lub nieprawidłowe stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej stwierdzono w 6 

jednostkach. W 10 jednostkach stwierdzono zaniechanie bądź nieprawidłowe przeprowadzenie 

audytu w sytuacji kiedy jednostka była do tego zobowiązana. 
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 W grupie zagadnień dotyczących rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego z jej 

jednostkami organizacyjnymi stwierdzono 2 nieprawidłowości przy braku nieprawidłowości w tym 

zakresie w roku ubiegłym. 

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości było najczęściej nieprzestrzeganie 

obowiązujących przepisów prawa bądź niewłaściwa ich interpretacja. 

3.  Postępowanie pokontrolne 

Na podstawie wyników kontroli wszczętych w 2021 r. do kontrolowanych jednostek 

skierowano (do dnia 18.03.2022 r.) 49 wystąpień pokontrolnych zawierających 124 wnioski 

do realizacji. W przypadku 1 kontroli kompleksowej, 3 kontroli problemowych, 12 kontroli 

doraźnych i 2 kontroli sprawdzających odstąpiono od formułowania wniosków w związku z 

niestwierdzeniem nieprawidłowości, które kwalifikowałyby się do zamieszczenia w 

wystąpieniu pokontrolnym lub z powodu usunięcia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Do 

dnia 18 marca 2022 r., z uwagi na brak wyczerpujących informacji o wykonaniu wniosków 

pokontrolnych, do kierowników 5 kontrolowanych jednostek skierowano stosowne wystąpienia o 

uzupełnienie informacji lub o poinformowanie po zakończeniu realizacji wniosków 

pokontrolnych.  

W związku z ujawnionymi przypadkami noszącymi znamiona naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, w 2021 r. do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 13 

zawiadomień w tej sprawie (załącznik nr 3 do sprawozdania). 

Do Ministra Finansów skierowano w 2021 r. pięć zawiadomień o nieprawidłowym wykazaniu w 

sprawozdaniach budżetowych danych stanowiących podstawę do naliczenia subwencji. 

Dwa pisma zawiadamiające o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wysłano do 

prokuratury. Jedno pismo wysłano do Wojewody Opolskiego.  

Zawiadomienie skierowane do Prokuratury Okręgowej w Opolu dotyczyło podejrzenia 

popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego, który przekraczając swoje 

uprawnienia działał na szkodę interesu publicznego. Powyższe polegało na zawarciu 

porozumienia, w którym Wójt Gminy zobowiązał się do umarzania podatku od 

nieruchomości przez okres 5 lat do kwoty nie większej niż 600 000 zł w zamian za wykonanie 

prac wyburzeniowych na rzecz gminy. Drugi punkt zawiadomienia dotyczył fałszywego 

oskarżenia inspektorów kontroli o popełnienie czynów zabronionych. Powyższe polegało na 
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zaniechaniu czynności, do których zobowiązuje ustawa oraz wydania opinii niezgodnej ze 

stanem faktycznym i prawnym w protokole kontroli. Wskazane w zawiadomieniu czyny 

mogą wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 231§ 1 w zw. z 

art. 12 ustawy Kodeks karny oraz z art. 234 w zw. z art. 231§ 1 w zw. z art. 11§ 2 ustawy 

Kodeks karny. 

Zawiadomienie skierowane do Prokuratury Rejonowej w Kluczborku dotyczyło 

podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczącego poświadczenia nieprawdy. Przestępstwo 

polegało na poświadczeniu nieprawdy w dzienniku budowy w ten sposób, że w dzienniku 

budowy wpisano, że wszystkie prace przewidziane w umowie zostały zakończone, co zostało 

potwierdzone podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru, podczas gdy z 

dokumentacji zrealizowanej inwestycji wynikało, że termin zakończenia inwestycji był 

późniejszy, co potwierdzał końcowy protokół odbioru robót. Wskazane w zawiadomieniu 

czyny mogą wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 

ustawy Kodeks karny. 

Pismo skierowane do Wojewody Opolskiego dotyczyło poinformowania przez 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o niewykonaniu wniosku pokontrolnego. W ocenie 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wskazuje to, że sytuacja niezgodnego z prawem 

postępowania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania dotacji celowych 

dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy utrzymuje się. W związku z 

wyczerpaniem procedury przewidzianej w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych 

przekazano informację Wojewodzie jako organowi nadzoru ogólnego. 
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Załącznik nr 1 

       do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2021 

 

 

ZESTAWIENIE KONTROLI PODJĘTYCH I REALIZOWANYCH 

W 2021 ROKU 

 

 

 

Lp. 

 

Jednostki podlegające kontroli 

Rodzaje kontroli 
Stan realizacji kontroli na 

dzień 31.12.2021 r. 

planowana pozaplanowa zakończona w toku 

1 2 3 4 5 6 

1.  Miasto Opole kompleksowa  x  

2.  Miasto i Gmina Biała  kompleksowa  x  

3.  Miasto i Gmina Grodków kompleksowa  x  

4.  Miasto i Gmina Namysłów kompleksowa  x  

5.  Miasto i Gmina Otmuchów kompleksowa  x  

6.  Miasto i Gmina Praszka kompleksowa  x  

7.  Gmina Domaszowice kompleksowa  x  

8.  Gmina Izbicko kompleksowa  x  

9.  Gmina Kamiennik kompleksowa  x  

10.  Gmina Lubrza kompleksowa   x 

11.  Gmina Łubniany kompleksowa  x  

12.  Gmina Olszanka kompleksowa    

13.  Gmina Wilków kompleksowa  x  

14.  Gmina Zębowice  kompleksowa   x 

15.  Powiat Głubczycki kompleksowa  x  

16.  Powiat Krapkowicki kompleksowa  x  

17.  Powiat Nyski kompleksowa  x  

18.  Powiat Opolski kompleksowa   x 

19.  Powiat Strzelecki kompleksowa  x  

20.  Województwo Opolskie kompleksowa  x  

21.  
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Dąbrowie 
problemowa  x  

22.  
Publiczne Przedszkole Nr 2 w 

Praszce 
problemowa  x  
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23.  
Publiczne Przedszkole w 

Dobrzeniu Wielkim 
problemowa  x  

24.  Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie problemowa  x  

25.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

Szkoła Podstawowa, Publiczne 

Przedszkole w Kałkowie 

problemowa  x  

26.  
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Krapkowicach 
 problemowa x  

27.  
Biuro Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Izbicku 
 doraźna x  

28.  
Biuro Obsługi Szkół 

Samorządowych w Białej 
 doraźna x  

29.  
Dom Pomocy Społecznej w 

Strzelcach Opolskich 
 doraźna x  

30.  Gmina Pakosławice  doraźna x  

31.  Gmina Skarbimierz  doraźna x  

32.  

Gminne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp. z o.o. w 

Prószkowie 

 doraźna x  

33. 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Olszance 
 doraźna x  

34. 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wilkowie 
 doraźna x  

35. 
Gminny Zarząd Obsługi 

Jednostek w Strzelcach Opolskich 
 doraźna x  

36. 
Łubniański Ośrodek Kultury w 

Łubnianach 
 doraźna x  

37. Miasto i Gmina Wołczyn  doraźna x  

38. 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Opolu 
 doraźna x  

39. Miejski Zarząd Dróg w Opolu  doraźna x  

40. 
Muzeum Śląska Opolskiego w 

Opolu 
 doraźna x  

41. Nyski Dom Kultury w Nysie  doraźna  x 

42. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Grodkowie 
 doraźna x  

43. 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Głubczycach 
 doraźna x  

44. Przedszkole nr 4 w Namysłowie  doraźna x  

45. 
Przedszkole Publiczne nr 2 w 

Lewinie Brzeskim 
 doraźna x  

46. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Rudnikach 
 doraźna x  

47. 
Szkoła Podstawowa w 

Kamienniku 
 doraźna x  
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48. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Prószkowie 

 doraźna x  

49. 
Zarząd Dróg Powiatowych w 

Opolu 
 doraźna  x 

50. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Opolu 
 doraźna x  

51. Gmina Jemielnica  sprawdzająca x  

52. Miasto i Gmina Tułowice  sprawdzająca x  
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Załącznik nr 2 

do sprawozdania 

z działalności 

kontrolnej za rok 

2021 

 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI  

W 2021 ROKU 

 

 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ilość jednostek, 

w których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

1 2 3 

           Ogółem nieprawidłowości 

            w tym: 

300 

(241 w 2020 r.) 

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE 

 
Ogółem: 

w tym: 
  28 (35) 

1.  

brak lub niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości (w tym np. zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg 

rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu 

komputera) 

7 

2.  brak lub nieprawidłowe stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej 6 

3.  
zaniechanie bądź nieprawidłowe prowadzenie audytu w jednostce do tego 

zobowiązanej 
10 

II. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI  

 Ogółem: 

w tym: 
  72 (42) 

1.  
nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym dziennik, konta ksiąg 

pomocniczych, zestawienie obrotów i sald) 
11 

2.  
nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych - nieistotne (nie kierowano 

zawiadomień – art. 77 u o r) 
9 

3.  niebieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych 14 

4.  niezgodność sald kont analitycznych z syntetycznymi 3 

5.  nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków 5 

6.  nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań 6 

7.  
nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie kosztów inwestycji, 

nieprzeniesienie na stan środków trwałych zrealizowanych inwestycji 
3 

8.  nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji 5 
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9.  
nieprawidłowa wycena aktywów lub pasywów (np. nieuprawniona aktualizacja, 

nieprawidłowe umorzenia) 
3 

10.  ewidencjonowanie operacji gospodarczych na niewłaściwym koncie 3 

III. W ZAKRESIE BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

            Ogółem         

w tym: 
        158 (140) 

III.1.  W ZAKRESIE OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA  

           I WYKONANIA BUDŻETU 

 Ogółem 

w tym: 
     17 (9) 

1.  nieterminowe regulowanie zobowiązań 3 

2.  nieterminowe przekazywanie uchwał lub zarządzeń do organu nadzoru 8 

3.  
nieprzeznaczenie części dochodów pobranych od rodziców z opłat za 

posiłki na zakup artykułów żywnościowych 
2 

III.2.  W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

 Ogółem 

w tym:  
    45 (52) 

1.  
niezachowanie zasady powszechności opodatkowania – podatek od 

nieruchomości 
2 

2.  niezachowanie zasady powszechności opodatkowania – podatek leśny 6 

3.  

ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek od 

nieruchomości 

3 

4.  
ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek rolny 
3 

5.  nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 2 

6.  
nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej przy udzielaniu ulg w 

zapłacie podatków – podatek od nieruchomości 
2 

7.  
nieustalanie albo ustalanie lub pobieranie dochodów z majątku w sposób 

niezgodny z przepisami prawa lub zawartymi umowami 
3 

8.  
wykazywanie w sprawozdaniach nieprawidłowych skutków udzielonych 

ulg, zwolnień i obniżek stawek podatkowych 
3 

9.  nieprawidłowości w zakresie kontroli podatkowych 2 

III.3.  W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

 Ogółem: 

w tym: 
48 (28) 

1.  
przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków (w tym: dokonanie 

ich bez podstawy prawnej, z przekroczeniem planu) 
3 

2.  
niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie 

wynagrodzeń pracowników 
13 

3.  wypłacanie diet radnym lub sołtysom niezgodnie z obowiązującymi 3 
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przepisami , w tym wypłacanie diet radnym mimo niezłożenia wymaganych 

oświadczeń 

4.  
nieprawidłowe naliczanie lub nieterminowe przekazywanie odpisów na 

ZFŚS 
3 

5.  
wykorzystanie środków ZFŚS niezgodnie z przepisami ustawy lub 

regulaminem 
7 

6.  

niedoprowadzenie do udzielenia urlopu wypoczynkowego i wypłata 

ekwiwalentu lub niedoprowadzenie do udzielenia urlopu w terminie 

wynikającym z przepisów prawa 

4 

7.  
ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy w nieprawidłowej wysokości 
3 

III.4  W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Ogółem: 

w tym: 
  37 (32) 

1.  nieustalenie lub niewłaściwe ustalenie wartości zamówienia 2 

2.  
nieprawidłowe sporządzenie ogłoszenia (np. niekompletna treść, różnice 

pomiędzy treścią ogłoszeń zamieszczonych w różnych miejscach) 
3 

3.  

nieprawidłowe określenie zasad wnoszenia wadium lub nieprawidłowości w 

zakresie zwrotu i zatrzymania wadium (np. nieterminowy zwrot, 

niezatrzymanie lub bezpodstawne zatrzymanie) 

6 

4.  niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania 5 

5.  
nieprawidłowości w zakresie ustalania, pobierania lub zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
4 

6.  
wypłacanie wynagrodzenia za roboty, dostawy lub usługi bez potwierdzenia 

ich wykonania, protokołu odbioru 
2 

7.  
nieustalenie bądź niestosowanie procedur udzielania zamówień publicznych 

o wartości poniżej kwoty 30 000 euro 
2 

8.  nieprawidłowości w zakresie informacji z otwarcia ofert 3 

III.5. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI 

 
Ogółem: 

w tym: 
9 (17) 

1.  
nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych (np. niestosowanie wymaganych trybów, itp.) 
5 

2.  

nieterminowe uchwalenie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi lub nieterminowe opublikowanie sprawozdania z realizacji tego 

programu 

2 

III.6. W ZAKRESIE DŁUGU PUBLICZNEGO 

 Ogółem: 

w tym: 
2 (2) 

1. nieprawidłowości dotyczące WPF 1 



4 

2. nieprawidłowości w zakresie poręczeń 1 

IV. W ZAKRESIE GOSPODARKI MIENIEM 

 
Ogółem: 

w tym: 
40 (24) 

1.  nieprzestrzeganie przepisów przy zbyciu nieruchomości 12 

2.  
nieprzestrzeganie przepisów przy innym niż sprzedaż i użytkowanie wieczyste 

rozdysponowaniu mienia komunalnego (najem, dzierżawa, trwały zarząd itp.) 
12 

3.  
niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości 
5 

4.  
niepodjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym 
3 

V. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z 

JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 Ogółem 2 (0) 

1.  

naruszenie zasady samodzielności majątkowej i finansowej instytucji 

kultury poprzez żądanie zwrotu części dotacji podmiotowej za 2020 r., 

pomimo że dotacja została wykorzystana w całości na finansowanie 

bieżącej działalności tej instytucji kultury w zakresie realizowanych przez 

nią zadań statutowych 

1 

2.  

określenie w umowie z instytucją kultury nieprawidłowych terminów 

zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, przedstawienia informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego za cały rok 

1 
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Załącznik nr 3 

do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2021 

 

 

NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 

Lp. 

 

Opis naruszenia 

Ilość 

stwierdzonych 

przypadków 

 Ogółem 

w tym: 

21 

(15 w 2020 r.) 

1. Przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub 

udzielania dotacji  

(art. 8 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (3) 

2. Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu  

(art. 8 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (2) 

3. Nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji  

(art. 9 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 

4. Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą 

budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu 

tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania 

poszczególnych rodzajów wydatków  

(art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

4 (1) 

5. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 

ubezpieczenia społeczne   

(art. 14 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 

6. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne  

(art. 14 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 

7. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 

Fundusz Pracy  

(art. 14 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 



2 

8. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych wpłat na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     

(art. 14 pkt 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 

9. Zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą 

budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu 

tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany 

zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych   

(art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 

10. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych nieprzekazanie do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych 

informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy 

(art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

2 (0) 

11. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach 

publicznych  

(art. 17 ust. 6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (2) 

12. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub 

rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.)  

(art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

4 (4) 

 

13. Niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów 

gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym 

sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej  

(art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (2) 

14. Niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji 

gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności 

dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na dokonanie 

wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym 

jednostki sektora finansów publicznych 

(art. 18b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 
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