
 
 

Opole, dnia 4 maja 2022 r. 

NKO.401-1/2022 

 

Pani 

Barbara Zając 

Wójt Gminy Pokój 

 

 

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 17 stycznia 2022 r. do 11 marca 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Pokój za lata 2020-2021 oraz wybranych 

zagadnień za lata 2019 i 2022. 

 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 

11 marca 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedochowanie obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w okresie od 22 stycznia 

2020 r. do 31 grudnia 2021 r. (protokół kontroli s. 9-11). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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2. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

a) niewykazaniu w sprawozdaniu jednostkowym Rb-Z za IV kwartał 2019 r. wartości 

zobowiązania z tytułu pozostających do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. rat w łącznej 

wysokości 680,60 zł za aparaty telefoniczne (protokół kontroli s. 20-21). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt Gminy. 

b) wykazaniu w sprawozdaniach Rb-27S jednostkowym i zbiorczym oraz Rb-PDP, 

sporządzonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., danych w zakresie skutków 

finansowych zwolnień od podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwały 

Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 listopada 2019 r. w wysokości zaniżonej 

o łączną kwotę 15 176,01 zł (protokół kontroli s. 50-53).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, Skarbnik i Wójt 

Gminy. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego polegające na: 

a) ujmowaniu w ewidencji podatkowej na kartach kontowych podatników będących 

osobami fizycznymi, przypisu należności podatkowych przed dniem powstania 

zobowiązania podatkowego (protokół kontroli s. 46-47). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych oraz 

Skarbnik Gminy. 

b) bezpodstawnym zaliczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do 

podmiotów posiadających nieruchomości zwolnione z podatku od nieruchomości na 

podstawie uchwały Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 listopada 2019 r., co 

spowodowało zaniżenie dochodów podatkowych Gminy w 2020 r. o kwotę 758,40 zł. 

(protokół kontroli s. 53). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych i Skarbnik 

Gminy. 

4. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na zaksięgowaniu operacji 

gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych w 2020 r. (sprzedaż działek 

o łącznej wartości księgowej 35 033,75 zł) w innych okresach sprawozdawczych niż 

okresy, w których operacje te faktycznie nastąpiły (protokół kontroli s. 56). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Planowania i Realizacji Strategii 

Gminnej-Sekretarz i Skarbnik Gminy. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie wynagrodzeń polegające na: 



Strona 3 / 8 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-1/2022 z dnia 4 maja 2022 r. 

a) nieprawidłowym ustaleniu wymiaru urlopu wypoczynkowego Wójta Gminy w 2018 r., 

co spowodowało zawyżenie wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy o kwotę 973,24 zł (protokół kontroli s. 64). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

b) niedoprowadzeniu do udzielenia Wójtowi Gminy urlopu wypoczynkowego za 2017 r. 

w terminie wynikającym z przepisów prawa co skutkowało koniecznością wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop (protokół kontroli s. 64-65).  

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz i Wójt Gminy. 

6. Wypłacenie w 2020 r. dwóm radnym diet w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 525,00 zł 

(protokół kontroli s. 71-72). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, oświaty i współpracy 

zagranicznej oraz Skarbnik Gminy. 

7. Naruszenie przepisów w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

polegające na: 

a) zawarciu w Regulaminie ZFŚS uregulowań umożliwiających finansowanie 

okolicznościowych uroczystości wraz z zakupem drobnych upominków, m.in. w 

związku z pożegnaniem pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz 

jubileuszy pracowników, sprzecznych z definicją działalności socjalnej, zawartą w 

obowiązujących przepisach prawa, co skutkowało dokonaniem wydatków z tego tytułu 

w łącznej wysokości 947,75 zł w 2020 r. (protokół kontroli s. 75-76). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej ZFŚS oraz Wójt Gminy. 

b) nieprawidłowym ustaleniu progów dochodowych, według których przyznano 

dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku trzem pracownikom, co skutkowało 

zaniżeniem wypłaty tego świadczenia w łącznej wysokości 520,00 zł w 2020 r. 

i 140,00 zł w 2021 r. (protokół kontroli s. 78-80). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej ZFŚS oraz Wójt Gminy. 

c) przyznaniu i wypłaceniu dwóm pracownikom dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS 

organizowanego we własnym zakresie w 2020 r. i 2021 r., co jest niezgodne z 

Regulaminem, który przewiduje możliwość ubiegania się o ww. świadczenie raz na dwa 

lata. Powyższe skutkowało nienależną ich wypłatą w łącznej wysokości 1 400,00 zł w 

2021 r. (protokół kontroli s. 80-81). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej ZFŚS oraz Wójt Gminy. 
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d) przyznaniu i wypłaceniu w 2020 r. trzem emerytowanym pracownikom dofinansowania 

do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w łącznej wysokości  

1 820,00 zł, pomimo złożenia wniosków o to świadczenie po terminie uprawniającym 

do jego otrzymania (protokół kontroli s. 81). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej ZFŚS oraz Wójt Gminy. 

e) przyznaniu i wypłaceniu pracownikom oraz emerytowanym pracownikom świadczeń 

świątecznych z ZFŚS w 2020 r. i 2021 r. w tej samej wysokości, bez uzależnienia ich 

od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej tych osób (protokół kontroli s. 81-82). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej ZFŚS oraz Wójt Gminy. 

8. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób niespójny z 

postanowieniami projektu umowy oraz karty gwarancyjnej, stanowiącymi integralną 

część tej specyfikacji (protokół kontroli s. 104-105). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi, 

Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

b) dokonaniu oceny ofert w sposób sprzeczny z jednym z kryteriów oceny przyjętym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnoszącym się do długości okresu 

gwarancji jakości (protokół kontroli s. 106-108). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi, 

Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

c) niezachowaniu zasady niezwłoczności przy zwrocie wadium trzem wykonawcom, tj. 

dokonaniu jego zwrotu po upływie 140 dni i 53 dni od dnia zawarcia umowy oraz w 

jednym przypadku 6 dni przed jej zawarciem (protokół kontroli s. 85-86, 90-91, 108-109). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi. 

9. Nieprawidłowości w zakresie mienia komunalnego polegające na: 

a) opracowaniu Informacji o stanie mienia Gminy Pokój za 2020 r. z pominięciem danych 

dotyczących zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie dotyczącym praw 

własności oraz  innych niż własność praw majątkowych (protokół kontroli s. 115). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) sporządzeniu Planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 

2017- 2020 oraz 2021-2024, tj. na okresy przekraczające 3 lata (protokół kontroli s. 115-

116). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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c) zastosowaniu nieprawidłowych stawek amortyzacyjnych do dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych środków trwałych w postaci budynku strażnicy OSP oraz 

drewnianych altan (protokół kontroli s. 118-119). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

d) zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji środków trwałych dla trzech gminnych 

placów zabaw (protokół kontroli s. 119). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 Kontrola wykazała, iż nieprawidłowość analogiczna do wskazanej w pkt nr 7 lit. b) 

została stwierdzona również podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki 

finansowej Gminy Pokój, przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 

dniach od 15 marca 2018 r. do 10 maja 2018 r. Nastąpiło to pomimo stwierdzenia Wójta Gminy 

w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr OR.I.1710.1.2018 

z dnia 6 sierpnia 2018 r., iż: ”Doprowadzono do przestrzegania zasad określonych w 

Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie określania progów 

dochodowych. Przeprowadzono rozmowy i dokonano pouczeń pracowników realizujących 

zadania Zakładowego Funduszu Socjalnego. Progi dochodowe mają być ustalane ze szczególną 

starannością. Dokonano też korekty błędnie wypłaconych kwot w poprzednich latach. 

Dokonano wypłaty zaniżonych świadczeń oraz wyegzekwowano zwrot świadczeń wypłaconych 

w nadmiernej wysokości." Powtórzenie się tej samej nieprawidłowości w dwóch kolejnych 

kontrolach Gminy wskazuje na nieskuteczność działań podejmowanych przez Wójta Gminy w 

celu jej wyeliminowania. 

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały podczas kontroli usunięte bądź częściowo usunięte. Dotyczy to 

nieprawidłowości wymienionych w punktach nr 1, nr 5 lit. a), nr 6, nr 7 lit. c), nr 9 lit. a) - d), 

w szczególności poprzez:  

− zawarcie umowy z usługodawcą na prowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., 

− pomniejszenie wynagrodzenia Wójta Gminy wypłaconego w dniu 25 lutego 2022 r. 

o kwotę 973,24 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

za 2018 r. w zawyżonej wysokości, 

− pomniejszenie diet wypłaconych radnym w dniu 7 lutego 2022 r. o łączną kwotę 525,00 zł 

z tytułu wypłacenia ich w 2020 r. w zawyżonej wysokości, 
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− zwrot na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 21 lutego 2022 r. nienależnie wypłaconych kwot 

z tytułu dofinansowania do wypoczynku w łącznej wysokości 1 400,00 zł, 

− opracowanie informacji o stanie mienia Gminy Pokój za 2021 r. zawierającej wszystkie 

informacje wskazane w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

− wprowadzenie w drodze zarządzenia Nr ORI.0050.9.2022 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 

lutego 2022 r. „Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023”, 

tj. na prawidłowy okres 3 lat, 

− dokonanie korekty stawek amortyzacyjnych zgodnie z wykazem rocznych stawek 

amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

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

− dokonanie korekty klasyfikacji środków trwałych na zgodną z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). 

 Ponadto należy zauważyć, że nieprawidłowość wymieniona w pkt nr 4 została 

wyeliminowana przed rozpoczęciem kontroli i w księgach rachunkowych 2021 roku nie 

stwierdzono już nieterminowego ewidencjonowania środków trwałych na koncie 011.  

 

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. Przestrzegać przepisów w zakresie sprawozdawczości, a w szczególności: 

a) zapewnić wykazywanie w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z wszystkich 

zobowiązań ciążących na jednostce, w szczególności wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 

załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 ze zm.), 

b) w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP wykazywać prawidłowe wartości skutków 

finansowych udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwał organu 
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stanowiącego, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 37 do 

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

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

2. Zapewnić przestrzeganie przepisów podatkowych, a w szczególności:  

a) doprowadzić do księgowania zobowiązań podatkowych wynikających z doręczonych 

decyzji na kontach podatników zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 § 1 pkt 2 

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 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), 

b) ściśle przestrzegać zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości określonego w 

obowiązującej w danym roku podatkowym uchwale Rady Gminy Pokój. 

3. Wdrożyć działania w celu niedopuszczenia do kumulowania się urlopu wypoczynkowego 

Wójta Gminy wbrew obowiązującym przepisom oraz do obciążania budżetu Gminy 

wydatkami z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Doprowadzić do udzielania 

urlopów w terminach wynikających z przepisów art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

4. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w szczególności: 

a) treść Regulaminu ZFŚS doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 ze 

zm.) w zakresie udzielania świadczeń wyłącznie na cele określone w art. 2 ust. 1 cyt. 

ustawy, 

b) skutecznie doprowadzić do przestrzegania zasad określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu 

ZFŚS w zakresie określania progów dochodowych, według których ustalane jest 

dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz podjąć działania w celu 

wyrównania świadczeń wypłaconych w latach 2020-2021 w zaniżonej wysokości, 

c) zaprzestać udzielania świadczeń z Funduszu wbrew postanowieniom § 7 Regulaminu 

ZFŚS, tj. osobom, które złożyły wniosek o jego przyznanie po wymaganym terminie, 

d) zapewnić przestrzeganie przepisu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy poprzez uzależnienie 

przyznawania świadczeń od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawionej 

do korzystania z Funduszu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomjvhazte
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgu2timbxgmztk
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5. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w celu zapewnienia 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności: 

a) zapewnić sporządzanie dokumentacji specyfikacji warunków zamówienia w sposób 

przejrzysty i wewnętrznie spójny, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 16 pkt 2 cyt. 

ustawy, 

b) zapewnić prawidłowe dokonywanie oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami 

przyjętymi w specyfikacji warunków zamówienia, stosowanie do przepisów art. 239 

ust. 1 oraz art. 16 pkt 1 cyt. ustawy, 

c) doprowadzić do przestrzegania terminów zwrotu wadium, odpowiednio do postanowień 

art. 98 ust. 1 cyt. 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 ust. 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. 

 

 

   Zastępca Prezesa 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

              Aleksandra Bieniaszewska 
 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Gminy Pokój. 


		2022-05-04T11:29:27+0200




