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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 19 stycznia 2022 r. do 28 marca 2022 r. kontrolę 

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

zagadnień za lata 2018-2019 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. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

8 kwietnia 2022 r. 

 W dniu 8 kwietnia 2022 r. Burmistrz Nysy oraz Skarbnik odmówili podpisania 

protokołu przedmiotowej kontroli i pismem nr AO.OK.1710.1.2022 złożyli wyjaśnienia co do 

przyczyn tej odmowy. Argumenty wskazane w wyjaśnieniach zostały wzięte pod uwagę przy 

ostatecznym formułowaniu treści wniosków pokontrolnych w niniejszym wystąpieniu. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowe reprezentowanie Gminy przy zawieraniu w 2020 r. umowy o kredyt na 

sfinansowanie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego w wysokości 

8 500 000,00 zł, co skutkowało poniesieniem przez Gminę w 2020 r. wydatków z tytułu 

odsetek i prowizji bankowej w łącznej kwocie 34 333,41 zł niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków (protokół kontroli str. 20-24). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Nysy. 

 

2. Określenie w Instrukcji inwentaryzacyjnej nieprawidłowego terminu przeprowadzania 

inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (protokół kontroli str. 

35-36). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Nysy. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 130 

- „Rachunek bieżący jednostki” oraz konta 201 - „Pozostałe rozrachunki” (protokół 

kontroli str. 28-29, 109-110). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego, 

Kierownik Komórki Księgowości i Płac oraz Skarbnik. 

b) nieprawidłowym przeprowadzeniu i udokumentowaniu inwentaryzacji należności 

metodą potwierdzenia sald w 2020 r. (protokół kontroli str. 29-35).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Nysy. 

c) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów w 2019 r. i 2020 r. oraz 

nieprawidłowym udokumentowaniu inwentaryzacji gruntów przeprowadzonej w 

2020 r. (protokół kontroli str. 38-48). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący oraz Członkowie Zespołu Spisowego, z 

nadzoru Przewodnicząca i Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej, Skarbnik, I 

Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz Nysy. 

d) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w księgach 

rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym one nastąpiły 

(protokół kontroli str. 93-94, 179-180, 198-199). 
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Odpowiedzialność ponosi Inspektor i Naczelnik Wydziału Finansowego 

e) zastosowaniu w latach 2019-2020 i I połowie 2021 r. niewłaściwej podziałki 

klasyfikacji budżetowej przy ewidencjonowaniu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 129). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik.  

f) naliczeniu w 2021 r. odpisów amortyzacyjnych w stosunku do trzech środków trwałych, 

w kwocie zaniżonej łącznie o 7 521,53 zł (protokół kontroli str. 199-200). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Wydziału Finansowego. 

 

4. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na: 

a) naruszeniu zasady pisemności postępowania podatkowego przy dokonywaniu 

czynności sprawdzających obejmujących złożone przez podatników informacje o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych (protokół kontroli str. 56-57). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Finansowym, Kierownik 

Komórki Podatków i Opłat oraz Burmistrz Nysy. 

b) nieustaleniu jednemu podatnikowi podatku od nieruchomości od budowli związanej z 

prowadzeniem działalności gospodarczej za 2021 rok, pomimo wykazania tego 

przedmiotu opodatkowania w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

co skutkowało zaniżeniem podatku od nieruchomości należnego od tego podatnika o 

kwotę 1 400,00 zł (protokół kontroli str. 58). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Wydziale Finansowym, Kierownik Komórki 

Podatków i Opłat oraz Burmistrz Nysy. 

c) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, wobec istniejącej różnicy w tych wielkościach wynoszącej 

21,7905 ha (protokół kontroli str. 63-72). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor z Wydziału Finansowego, Kierownik Komórki 

Podatków i Opłat oraz Burmistrz Nysy. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 

a) niesporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

(protokół kontroli str. 79-81).  
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Odpowiedzialność ponoszą Sołtys Wsi Przełęk, Przewodnicząca Rady Sołeckiej 

Sołectwa Przełęk oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska i 

Burmistrz Nysy. 

b) niezamieszczaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

wysokości opłat z tytułu dzierżawy oraz zasad ich aktualizacji (protokół kontroli str. 83-

84).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Burmistrz Nysy. 

6. Ustalenie i wypłacenie Burmistrzowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy za 2018 r. w kwocie zaniżonej o 43,20 zł (protokół kontroli str. 98-99). 

Odpowiedzialność ponoszą były I Zastępca Burmistrza, były Sekretarz, były Zastępca 

Skarbnika oraz Inspektor w Wydziale Finansowym 

 

7. Naliczenie i wypłacenie trzem pracownikom zatrudnionym na podstawie powołania, tj. I i 

II Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnikowi wynagrodzenia za okres od 1 sierpnia do 31 

października 2021 r. w kwocie zawyżonej łącznie o 81 557,70 zł (protokół kontroli str. 99-

106). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca i Naczelnik Wydziału Administracyjno-

Organizacyjnego oraz Burmistrz Nysy.  

 

8. Wypłacenie w 2021 r. pracownikowi świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w kwocie zaniżonej o 150,00 zł (protokół kontroli str. 112-113). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Socjalnej oraz I Zastępca Burmistrza Nysy. 

 

9. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) zastosowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Naprawa dróg 

gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022” procedury odwróconej 

pomimo, iż nie została ona przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 132-133). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Biura Zamówień Publicznych oraz Sekretarz. 
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b) zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia 

(protokół kontroli str.176).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Burmistrz Nysy. 

c) niedokonaniu zmiany treści umowy nr 2019/IR.UR/19 z dnia 12 marca 2019 r. na 

przebudowę drogi w ul. Miłosza w Nysie pomimo, iż zmianie uległ zakres robót 

wynikający z oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (protokół 

kontroli str. 149-153). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury oraz Burmistrz 

Nysy. 

 

10. Zawarcie ugody niezgodnie z przepisem art. 54 a ustawy o finansach publicznych skutkiem 

czego było zaniechanie naliczenia przez zamawiającego kar umownych za wykonanie 

części robót z opóźnieniem w kwocie co najmniej 41 959,65 zł (protokół kontroli str. 135-

143). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Drogownictwa, Sekretarz oraz Burmistrz Nysy. 

 

 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

wskazanej w pkt nr 4 lit. c), którą stwierdzono również podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nysa, polegającej na niezweryfikowaniu pod 

względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów podlegających wymiarowi podatku 

leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków wobec istniejącej różnicy 

tych wielkości. Nastąpiło to pomimo stwierdzenia Burmistrza Nysy w odpowiedzi na 

poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr AO.OK.1710.8.2018/2019 z dnia 27 

czerwca 2019 r. i uzupełnionej pismem nr AO.OK.1710.8.2018 z dnia 27 sierpnia 2019 r., iż: 

„Omówiono z pracownikami powstałe nieprawidłowości i […] do 12 grudnia 2019 r. zostanie 

przeprowadzona pełna weryfikacja zgodności łącznej powierzchni gruntów podlegających 

wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków". W 

następnym przesłanym w tej sprawie piśmie nr FN.FP.3122.2019.MP z dnia 12 grudnia 2019 r. 

Burmistrz ostatecznie stwierdził, iż: "W nawiązaniu do pisma tut. organu z dnia 27.08.2019 r. 

nr A0.OK.1710.8.2018 w części dotyczącej pkt 3 lit. b informuję, iż zakończona zastała 

weryfikacja zgodności łącznej powierzchni gruntów podlegających wymiarowi podatku leśnego 
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z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków". Pomimo tego, doszło do ponownego 

wystąpienia analogicznej nieprawidłowości, co świadczy o nieskuteczności działań Burmistrza 

podejmowanych w tej sprawie. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto bądź częściowo usunięto 

stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach: nr 3 lit. a) oraz 

lit. f), nr 6, nr 7 i nr 8 poprzez: 

− przeksięgowanie, na podstawie dowodu PK nr 408021 pod datą 31 grudnia 2021 r., środków 

pieniężnych z tytułu kaucji mieszkaniowych z konta 130 na konto 139, 

− dokonanie w dniu 28 marca 2022 r. korekty naliczenia odpisów amortyzacyjnych trzech 

środków trwałych, 

− wypłacenie w dniu 23 lutego 2022 r. Burmistrzowi wyrównania w wysokości 43,20 zł, z 

tytułu zaniżonego ekwiwalentu za niewykorzystany w 2018 r. urlop wypoczynkowy, 

− zawarcie pomiędzy Burmistrzem a pracownikami zatrudnionymi na podstawie powołania 

porozumień w sprawie zwrotu wynagrodzenia wypłaconego w 2021 r. w zawyżonej 

wysokości, a w konsekwencji dokonanie przez II Zastępcę Burmistrza w dniu 22 marca 

2022 r. i Skarbnika w dniu 23 marca 2022 r. zwrotu w całości kwoty zawyżonego 

wynagrodzenia oraz potrącenie I Zastępcy Burmistrza pierwszej raty z tego samego tytułu, 

− wypłacenie pracownikowi w dniu 28 stycznia 2022 r., wyrównania z tytułu zaniżonego 

świadczenia z ZFŚS. 

 Ponadto nieprawidłowość wymieniona w punkcie 3 lit. e) została usunięta przed 

wszczęciem kontroli, tj. w dniu 14 czerwca 2021 r., poprzez przeksięgowanie dochodów 

pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do prawidłowej 

podziałki klasyfikacji budżetowej. 

 

 

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: 
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1. Przy zaciąganiu zobowiązań polegających na zawieraniu umów o kredyty przestrzegać 

przepisów art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) odnośnie prawidłowej reprezentacji Gminy przy tego 

typu czynnościach prawnych. 

 

2. Uregulowania Instrukcji inwentaryzacyjnej w przedmiocie terminu przeprowadzania 

inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, doprowadzić do 

zgodności z dyspozycją art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). 

 

3. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

w zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) przestrzegać zasad ewidencjonowania rozrachunków z tytułu diet radnych zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną, określonych w załączniku nr 3 do 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), 

b) zapewnić prawidłowe przeprowadzanie i udokumentowanie inwentaryzacji należności, 

stosownie do przepisów art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 18 ust. 2 oraz 27 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości, 

c) zapewnić prawidłowe przeprowadzanie i udokumentowanie inwentaryzacji gruntów, 

stosownie do przepisów art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz art. 27 ust. 1 cyt. 

ustawy o rachunkowości, 

d) doprowadzić do 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. 

 

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

podatkowych, a w szczególności: 
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a) sprawy podatkowe załatwiać w formie pisemnej zgodnie z przepisem art. 126 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), 

b) doprowadzić do opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności 

gospodarczej zadeklarowanej w informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych złożonej przez wskazanego w protokole kontroli podatnika, stosownie do 

przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), 

c) doprowadzić do końca analizę w zakresie powierzchni gruntów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem leśnym w celu zachowania zasady powszechności 

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

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

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

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

 

5. Wzmocnić nadzór w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, a w 

szczególności: 

a) zapewnić sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, zgodnie z przepisem 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) zapewnić zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę prawidłowych informacji w zakresie określonym w art. 35 ust. 2 cyt. ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

 

6. 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 stosowanie procedury odwróconej, jedynie w sytuacji gdy zostanie ona 

przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, 

stosownie do art. 139 ust. 1 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) zapewnić terminowe zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do przepisu art. 265 ust. 1 cyt. ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 
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c) zapewnić dokonywanie zmian treści umowy w sytuacji, gdy zmianie uległ zakres robót 

określony w treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z 

uwzględnieniem przepisu art. 455 ust. 1 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

7. Przy zawieraniu ugód postępować zgodnie z przepisem art. 54 a cyt. ustawy o finansach 

publicznych. Ustalać przypadające na rzecz Gminy należności pieniężne, w tym mające 

charakter cywilnoprawny oraz terminowo podejmować w stosunku do zobowiązanych 

czynności zmierzające do wykonania zobowiązań, stosownie do art. 42 ust. 5 cyt. ustawy 

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 Miejska w Nysie. 
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