
 
 

Opole, dnia 14 kwietnia 2022 r. 

NKO.401-19/2021 

 

Pan 

Mariusz Kozaczek 

Wójt Gminy Lubrza 

 

 

 

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 14 stycznia 2022 r. 

kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Lubrza za lata 2015-2020 oraz 

wybranych zagadnień za 2021 rok . 

 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 

14 lutego 2022 r. W tym samym dniu odmówił Pan podpisania protokołu kontroli oraz w 

terminie późniejszym złożył Pan pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. Ze względu 

na charakter argumentacji przedstawionej w wyjaśnieniu, która odnosiła się do 

pozamerytorycznych kwestii związanych z kontrolą, nie miała ona wpływu na treść niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego. Skarbnik Gminy podpisał protokół kontroli. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 



Strona 2 / 9 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-19/2021 z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości aktualnej 

wersji używanego oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji oraz zasad 

klasyfikacji zdarzeń i prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla kont 021 - "Wartości 

niematerialne i prawne" oraz 241 - "Rozrachunki i roszczenia" (protokół kontroli str. 8-

10).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

b) dokonywaniu zapisów księgowych zawierających nieprawidłową datę operacji 

gospodarczej lub nieprawidłową datę dowodu księgowego stanowiącego podstawę 

dokonania zapisu (protokół kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponoszą były Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej oraz 

Skarbnik Gminy. 

c) wykazaniu w zestawieniu obrotów i sald sporządzonym wg stanu na koniec 2020 roku 

w zakresie kont Urzędu Gminy persald kont 221 - „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych” oraz 240 - „Pozostałe rozrachunki”, zamiast sald tych kont (protokół 

kontroli str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

d) nieprawidłowym przeprowadzeniu i udokumentowaniu inwentaryzacji gruntów na 

koniec 2019 i 2020 roku (protokół kontroli str. 24-28).  

Odpowiedzialność ponoszą były Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej, Skarbnik 

oraz Wójt Gminy. 

e) niesporządzeniu oraz nieterminowym sporządzeniu bądź przekazaniu do Referatu 

Planowania i Finansów dowodów wewnętrznych OT, czego konsekwencją było 

niezaksięgowanie operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków 

trwałych oraz zaksięgowanie operacji w tym zakresie w innych okresach 

sprawozdawczych niż okresy, w których operacje te faktycznie wystąpiły (protokół 

kontroli str. 109-110, 118-120). 

Odpowiedzialność ponoszą były Podinspektor ds. inwestycji, były Podinspektor ds. 

gospodarowania mieniem, były Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na: 
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a) sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego, pomimo braku przesłanek 

uprawniających do zastosowania takiego trybu (protokół kontroli str. 41-46). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) ustaleniu ceny zbywanych nieruchomości na podstawie nieaktualnego operatu 

szacunkowego oraz niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

zawierającego cenę ustaloną na podstawie aktualnej wartości nieruchomości (protokół 

kontroli str. 47-49). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

c) określeniu niewłaściwej formy władania nieruchomościami przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Lubrzy (protokół kontroli str. 120-122). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

a) niedostosowaniu postanowień regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy 

do obowiązujących przepisów prawa w zakresie przyznawania dodatku specjalnego i 

wynagrodzenia prowizyjnego obliczanego od ściągniętej kwoty należności pieniężnych 

(protokół kontroli str. 52-54). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) nieterminowym wypłaceniu pracownikowi nagrody jubileuszowej (protokół kontroli 

str. 56-57). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych oraz 

Sekretarz Gminy.  

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) niedopełnieniu obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, pomimo dokonania zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

(protokół kontroli str. 63-65). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) bezpodstawnym wykonywaniu przez Sekretarza Gminy czynności zastrzeżonych dla 

kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia (protokół 

kontroli str. 66-68, 77). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz oraz Wójt Gminy. 
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c) zaniechaniu złożenia oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności będących podstawą 

wyłączenia osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(protokół kontroli str. 73-77). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Sekretarz 

oraz Wójt Gminy. 

d) niezachowaniu wymogu jawności postępowań o udzielenie zamówienia poprzez 

nieudokumentowanie ich protokołami oraz zawarcie w protokole informacji 

niezgodnych ze stanem faktycznym (protokół kontroli str. 69-71, 77-78). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji, były 

Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz 

Wójt Gminy. 

e) dokonanie podziału zamówienia publicznego na odrębne zamówienia, w celu zaniżenia 

wartości i w efekcie uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych (protokół kontroli str. 92-109). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

5. Niedopełnienie obowiązku zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu 

mieniem komunalnym poprzez opisywanie przedmiotów zamówień na roboty budowlane 

w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny, nieudokumentowanie sposobu szacowania ich 

wartości oraz nieewidencjonowanie i nierozliczanie wykorzystania zakupionych przez 

Gminę materiałów budowlanych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych (protokół 

kontroli str. 78-107). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegające na:  

a) udzieleniu dotacji niezgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr XXXVI/262/2018 

Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r., tj. wnioskodawcom, którzy nie 

złożyli dokumentów potwierdzających zgodność parametrów nowego źródła ciepła z 

wymogami określonymi w tym zakresie przez Radę Gminy, zaświadczenia od 

kominiarza oraz dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego kotła na 

paliwo stałe (protokół kontroli str. 111-114). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji weryfikującej wnioski o udzielenie 

dotacji, Sekretarz oraz Wójt Gminy. 
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b) udzieleniu dotacji w nieprawidłowej wysokości, tj. od łącznej wartości nakładów 

finansowych poniesionych przez beneficjentów dotacji na zakup i montaż urządzenia 

grzewczego, podczas gdy dotacja przysługiwała wyłącznie na dofinansowanie zakupu 

urządzenia, co spowodowało zawyżenie wypłaconych w 2019 r. dotacji łącznie o kwotę 

4 497,93 zł (protokół kontroli str. 114-116). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji weryfikującej wnioski o udzielenie 

dotacji, Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 

polegających na: 

−  nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości aktualnej wersji 

używanego oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, 

−  księgowaniu operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych w 

innych okresach sprawozdawczych niż okresy, w których operacje te faktycznie nastąpiły.  

Powtórzenie się analogicznych nieprawidłowości w dwóch kolejnych kontrolach Gminy 

Lubrza nastąpiło pomimo podjęcia przez Wójta Gminy działań wskazanych w piśmie nr 

FN.1710.1.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., mających na celu realizację wniosków 

pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Świadczy to o nieskuteczności działań Wójta podjętych 

w celu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.  

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1 lit a), nr 3 lit a) i polegało na: 

 wydaniu przez Wójta Gminy Lubrza zarządzeń: nr OR.120.103.2021 z dnia 8 listopada 

2021 r. oraz nr OR.120.106.2021. z dnia 16 listopada 2021 r., którymi zmieniono 

obowiązującą w jednostce politykę (zasady) rachunkowości poprzez: 

• aktualizację wersji oprogramowania używanego do obsługi ksiąg rachunkowych, 

• ustalenie zasad klasyfikacji zdarzeń na kontach 021 i 241. 

− wprowadzeniu zarządzeniem nr OR.120.107.2021 Wójta Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 

2021 r. regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubrzy dostosowanego 

do obowiązujących przepisów prawa. 
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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) zapewnić bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez dokonywanie zapisów 

księgowych zawierających prawidłowe daty operacji gospodarczych i dowodów 

księgowych stanowiących podstawę dokonania zapisów, stosownie do przepisów art. 

23 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

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

b) zapewnić bezbłędne i sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez 

wykazywanie w zestawieniu obrotów i sald prawidłowych sald kont 221 i 240, 

stosownie do przepisów art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 1, 3, 4 cyt. ustawy o 

rachunkowości, 

c) zapewnić prawidłowe przeprowadzanie i udokumentowanie inwentaryzacji gruntów, 

stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości, 

d) doprowadzić do terminowego sporządzania dowodów OT celem ujmowania w księgach 

rachunkowych okresu sprawozdawczego, zdarzeń dotyczących zmian w zakresie 

środków trwałych, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z 

dyspozycją art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

2. Doprowadzić do przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w 

szczególności: 

a) zapewnić stosowanie prawidłowych form przetargu przy sprzedaży nieruchomości 

gminnych, a w szczególności tryb przetargu ograniczonego stosować wyłącznie w 

sytuacji gdy warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę 
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osób, stosownie do przepisu art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

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

b) zapewnić ustalanie cen nieruchomości na podstawie aktualnych operatów 

szacunkowych oraz sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawierających aktualne informacje, 

stosownie do przepisów art. 35 oraz art. 156 ust. 3 i 4 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, 

c) ustanowić prawidłową formę władania nieruchomościami komunalnymi przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Lubrzy, stosownie do przepisów art. 12 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz art. 56 w zw. z art. 51 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. 

 

3. Zapewnić wypłatę nagród jubileuszowych niezwłocznie po nabyciu przez pracownika 

prawa do tej nagrody, stosownie do przepisów § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1960). 

 

4. Doprowadzić do 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 zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu, w sytuacji gdy zmiana treści specyfikacji warunków 

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, stosownie do 

przepisu art. 286 ust. 9 cyt. ustawy, 

b) zapewnić wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia wyłącznie przez pracowników, którym Wójt 

Gminy powierzył pisemnie wykonywanie tych czynności, stosownie do przepisu art. 52 

ust. 2 cyt. ustawy, 

c) zapewnić realizację obowiązku składania oświadczeń o istnieniu albo braku istnienia 

okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania przez wszystkie osoby 

wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia, stosownie do przepisów art. 56 ust. 1-6 cyt. ustawy, 

d) zapewnić sporządzanie protokołów postępowania, których treść będzie zawierać 

prawidłowe informacje, stosownie do przepisów art. 71 i art. 72 cyt. ustawy, 
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e) zapewnić respektowanie zakazu zaniżania wartości zamówień poprzez dokonanie ich 

podziału, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, stosownie do 

przepisów art. 29 ust. 1 i 2 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Zapewnić respektowanie obowiązku zachowania szczególnej staranności przez osoby 

uczestniczące w zarządzaniu mieniem komunalnym, poprzez opisywanie przedmiotów 

zamówień na roboty budowlane w sposób jednoznaczny i precyzyjny, dokumentowanie 

sposobu szacowania ich wartości oraz ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystania 

zakupionych przez Gminę materiałów budowlanych w ramach realizowanych zadań 

inwestycyjnych, tj. dokumentowanie wydatków publicznych w sposób umożliwiający 

ustalenie czy dokonane zostały celowo i oszczędnie, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów, stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 i 4, art. 17 

ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości, art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559). 

 

6. Zapewnić udzielanie dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z ochroną środowiska na zasadach określonych przez Radę Gminy w uchwale 

podjętej na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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 
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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 Lubrza. 
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