
 
 

Opole, dnia 1 kwietnia 2022 r. 

NKO.401-48/2021 

 

Pan  

Waldemar Czaja 

Wójt Gminy Zębowice 

 

 

 

Wys t ąp i en 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 15 listopada 2021 r. do 24 stycznia 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Zębowice 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 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 Panu w dniu 2 lutego 

2022 r. 

 

 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niezapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej w zakresie 

inwentaryzacji gruntów oraz ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej 

(protokół kontroli str. 108 i 117). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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2. Nieprawidłowości w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) zaksięgowaniu kosztów i zobowiązań w łącznej kwocie 60 068,71 zł, które dotyczyły 

2019 r. w księgach rachunkowych 2020 r., na skutek nieprawidłowego zastosowania 

uproszczenia przyjętego w polityce rachunkowości, czego konsekwencją było 

wykazanie w bilansach jednostkowych Urzędu Gminy za 2019 r. i 2020 r. nierealnych 

danych w zakresie wyniku finansowego oraz w bilansie jednostkowym za 2019 r. 

nierealnych danych w zakresie zobowiązań (protokół kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

b) ujmowaniu dochodów uzyskanych w latach 2019-2021 z dzierżawy gruntów rolnych w 

ewidencji w niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 

52-53).  

Odpowiedzialność ponoszą Młodszy Referent ds. księgowości i Skarbnik Gminy.  

c) nieprawidłowym ewidencjonowaniu na koncie 851-"Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych" pożyczek udzielonych pracownikom na łączną kwotę 20 000,00 zł, czego 

konsekwencją było wykazanie w bilansie jednostkowym Urzędu Gminy za 2020 r. 

zawyżonych kwot zobowiązań (protokół kontroli str. 65-66). 

Odpowiedzialność ponosi Referent ds. księgowości. 

d) nieprawidłowym zaewidencjonowaniu na koncie 080-„Środki trwałe w budowie” 

wartości dwóch uzyskanych efektów inwestycyjnych, co doprowadziło do zawyżenia 

kosztów inwestycyjnych w jednym przypadku o kwotę 50 462,63 zł i w drugim 

przypadku o kwotę 3 905 zł (protokół kontroli str. 94-95, 102-103). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

e) księgowaniu operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych, w 

tym w zakresie rozliczania i przyjmowania na stan majątku trwałego kosztów 

zakończonych inwestycji, w innych okresach sprawozdawczych niż okresy, w których 

operacje te faktycznie wystąpiły (protokół kontroli str. 103, 106-108).  

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości, Skarbnik Gminy oraz Młodszy 

referent ds. funduszu sołeckiego, promocji i gospodarki nieruchomościami. 

f) nienaliczeniu umorzenia środka trwałego w kwocie łącznej 49 531,42 zł (protokół 

kontroli str. 103-104). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości i Skarbnik Gminy. 

g) zakończeniu i rozliczeniu inwentaryzacji gruntów przeprowadzonej wg stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. po upływie terminu do sporządzenia sprawozdania finansowego za 
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2019 r. i po terminie jego zatwierdzenia przez organ stanowiący (protokół kontroli str. 

109-111). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

h) braku zgodności danych pomiędzy ewidencją syntetyczną i analityczną do konta 011-

„Środki trwałe” w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 1 listopada 2020 r. (protokół kontroli 

str. 111-112).  

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości, Młodszy Referent ds. 

księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

i) przeprowadzeniu nieuprawnionej aktualizacji wartości środków trwałych (protokół 

kontroli 112-114).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

j) nieprawidłowym udokumentowaniu wyników inwentaryzacji gruntów 

przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz nieprawidłowym 

przeprowadzeniu inwentaryzacji tych środków trwałych (protokół kontroli str. 114, 

115-117). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Zespołu Spisowego oraz Wójt Gminy. 

3. Niezachowanie zgodności danych wykazanych w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 r. z danymi wynikającymi ze 

sprawozdań jednostkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia (protokół kontroli 

str. 28-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt Gminy.  

4. Niepodjęcie procedur podatkowych w celu określenia podatnikowi zobowiązania z tytułu 

podatku od nieruchomości od posiadanej budowli za okres od czerwca 2019 r., co 

spowodowało uszczuplenie dochodów Gminy o łączną kwotę 52,00 zł (protokół kontroli 

str. 34-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych oraz Wójt Gminy. 

5. Nieterminowe rozliczanie się ZGKiW w Zębowicach wyznaczonego na inkasenta opłaty 

targowej z pobranych kwot (protokół kontroli str. 41-42).  

Odpowiedzialność ponoszą pracownik ZGKiW odpowiedzialny za pobór opłaty, Główna 

księgowa i Dyrektor ZGKiW oraz Wójt Gminy.  
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6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 

a) niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem (protokół kontroli 

str. 47, 51, 54). 

Odpowiedzialność ponoszą Młodszy referent ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki 

przestrzennej oraz Wójt Gminy.  

b) zawieranie, bez uzyskania zgody Rady Gminy, kolejnych umów najmu lokali 

użytkowych, które wynajmowane były poprzednio tym samym podmiotom na okres do 

lat 3 (protokół kontroli str. 53-54). 

Odpowiedzialność ponoszą Młodszy referent ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki 

przestrzennej oraz Wójt Gminy. 

7. Naliczenie i wypłacenie Radnemu Gminy diety za luty 2020 r. w wysokości zaniżonej o 

kwotę 80,52 zł (protokół kontroli str. 62-63). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy.  

8. Dokonanie zapłaty za udzielenie porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy 

Zębowice w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

wysokości zawyżonej o kwotę 240,00 zł (protokół kontroli str. 69).  

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz, Skarbnik, Zastępca Wójta oraz Wójt Gminy.  

9. Naruszenie przepisów w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na:  

a) nieterminowym przekazaniu II transzy dotacji w 2020 r. (protokół kontroli str. 86). 

Odpowiedzialność ponosi Referent ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy.  

b) nieterminowym opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z 

realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 i 2020 r. 

(protokół kontroli str. 81-82, 87). 

Odpowiedzialność ponoszą Młodszy referent ds. zamówień publicznych i gospodarki 

mieszkaniowej oraz Wójt Gminy. 

10. Ustalenie w umowie o udzielenie w 2020 r. dotacji podmiotowej Gminnemu Ośrodkowi 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach nieprawidłowych terminów dotyczących 

zwrotu niewykorzystanej dotacji, przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu 
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finansowego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 

cały rok (protokół kontroli str. 118-119). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

 Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych również podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 

Gminy Zębowice, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z poprzedniej 

kontroli, zawartych w pismach nr FN.1710.1.2019.J.S. z dnia 3 czerwca 2019 r. oraz 

Fn.1710.3.2019 z dnia 28 kwietnia 2020 r. nie powinno mieć miejsca. Powtórzenie nastąpiło w 

zakresie nieprawidłowości wymienionych w pkt nr 5 i nr 6 lit. a) niniejszego wystąpienia 

dotyczących nieterminowego rozliczania się inkasenta z pobranej opłaty targowej oraz 

niesporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Powyższe 

wskazuje na nieskuteczność działań podjętych przez Wójta Gminy w celu realizacji wniosków 

pokontrolnych z poprzedniej kontroli w wymienionym zakresie. 

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 4, nr 7 i nr 8 poprzez: 

− doprowadzenie do złożenia przez podatnika w dniu 5 stycznia 2022 r. korekty 

informacji na podatek od nieruchomości, 

− wypłaceniu Radnemu Gminy należnej części diety w wysokości 80,52 zł, 

− doprowadzenie do zwrotu przez zleceniobiorcę w dniu 7 stycznia 2022 r. zawyżonego 

wynagrodzenia. 

 Ponadto należy zauważyć, że nieprawidłowość wymieniona w pkt nr 2 lit. c) została 

usunięta przed kontrolą poprzez wyksięgowanie w dniu 30 kwietnia 2021 r. z konta 851 kwoty 

20 000 zł. 

 

 

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 
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działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

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

jednostki z przepisami prawa w zakresie inwentaryzacji gruntów oraz ewidencjonowania 

środków trwałych, stosownie do dyspozycji art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 

2. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości, a w 

szczególności: 

a) doprowadzić do ujmowania w księgach rachunkowych jednostki wszystkich 

obciążających ją kosztów dotyczących danego roku obrotowego poprzez prawidłowe 

stosowanie w ramach przyjętych zasad rachunkowości uproszczeń, jeśli nie wywiera to 

istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawiania 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, stosownie do przepisów art. 

4 ust. 4, art. 6 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi w 

jednostce zasadami rachunkowości, 

b) dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych ujmować we właściwej podziałce 

klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 

2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 513), 

c) wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych ustalać w wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów inwestycyjnych, stosownie do zasad określonych w 

rozporządzeniu 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), 

d) doprowadzić do terminowego ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń 

gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych, zgodnie z przepisem art. 

20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości, 

e) zapewnić prawidłowe naliczanie umorzenia środków trwałych, zgodnie z dyspozycją art. 

32 ust.1 cyt. ustawy o rachunkowości, 
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f) w przedmiocie terminowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji gruntów 

kierować się przepisami art. 27 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 4 oraz art. 53 ust. 1 cyt. 

ustawy o rachunkowości, 

g) przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przestrzegać wymogu zgodności ewidencji 

analitycznej z syntetyczną, stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości, 

h) dokonując wyceny środków trwałych kierować się  zasadami określonymi w art. 31 ust. 

3 i ust. 4 cyt. ustawy o rachunkowości, § 7 ust. 5 cyt. 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, a także art. 15 ust. 5 i ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.), 

i) inwentaryzację gruntów przeprowadzać i dokumentować odpowiednio do art. 26 ust. 1 

pkt 3 oraz art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

3. Zapewnić sporządzanie sprawozdań zbiorczych Rb-27S zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 144). 

4. Podjąć działania, które skutecznie zapewnią terminowe rozliczanie inkasenta opłaty 

targowej z zebranych należności, zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy Nr 

VIII/66/2015 z dnia 27 października 2015 r. 

5. Zapewnić respektowanie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami, a w 

szczególności: 

a) skutecznie zapewnić sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

oraz oddania w dzierżawę i najem, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 

b) zaprzestać zawierania, bez uzyskania zgody Rady Gminy, kolejnych umów najmu lokali, 

które wynajmowane były poprzednio tym samym podmiotom na okres do 3 lat, tj. wbrew 

przepisom art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.). 
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6. Zapewnić przekazywanie dotacji podmiotom realizującym zadania publiczne w terminach 

wskazanych w umowach zawartych z tymi podmiotami oraz doprowadzić do publikowania 

na stronie BIP sprawozdań z realizacji Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi z zachowaniem terminu wynikającego z art. 5a 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.). 

7. Ustalając z Gminnym Ośrodkiem Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 

terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji, przedstawienia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego za cały rok, stosować przepisy art. 251 ust. 1 i art. 265 cyt. ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. 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 Gminy Zębowice.  
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