
 
 

Opole, dnia 12 lipca 2022 r. 

NKO.401-4/2022 

 

Pan 

Adam Krupa 

Burmistrz Głubczyc 

 

 

 

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 21 marca 2022 r. do 19 maja 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Głubczyce 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 nieprawidłowości 

w działalności Gminy Głubczyce będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów 

prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

19 maja 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na:  

a) odstąpieniu w dniu 18 stycznia 2021 r. od obowiązku realizacji zadań audytowych w 

roku 2021 z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej oraz niedostosowaniu planu 
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audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego na rok 2021 do powyższej decyzji (protokół 

kontroli str. 12-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Audytor wewnętrzny oraz Burmistrz Głubczyc. 

b) odstąpieniu od przeprowadzenia oceny wewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół 

kontroli str. 15). 

Odpowiedzialność ponosi Audytor wewnętrzny. 

 

2. Zaewidencjonowanie dwóch operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych 

(gruntów) w księgach rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym 

one nastąpiły (protokół kontroli str. 32-34, 134, 135-136). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik i były Naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości i 

Rolnictwa. 

 

3. Nieprawidłowości w zakresie prawa podatkowego polegające na: 

a) nieprawidłowym zawiadomieniu podatników o zamiarze wszczęcia kontroli 

podatkowych przeprowadzonych w 2021 r. (protokół kontroli str. 39-40). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy do spraw wymiaru, poboru podatków i opłat 

oraz Kierownik Referatu podatków i opłat. 

b) niezachowaniu zasady pisemności postępowania przy dokonywaniu czynności 

sprawdzających w odniesieniu do informacji na podatek od nieruchomości (protokół 

kontroli str. 55-56). 

Odpowiedzialność ponosi były pracownik Wydziału Księgowo-Budżetowego oraz 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 

c) niepodjęciu czynności celem dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie 

posiadanych przez podatników przedmiotów opodatkowania oraz zebrania materiału 

dowodowego w tym zakresie w związku z rozbieżnościami pomiędzy danymi 

wynikającymi z informacji podatkowych złożonych przez podatników, a danymi 

wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków (protokół kontroli str. 56-60). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy do spraw wymiaru, poboru podatków i opłat 

oraz Kierownik Referatu podatków i opłat, a także Skarbnik na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika jednostki.  

d) niedoręczeniu decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości za lata 

2020-2021 wszystkim współwłaścicielom nieruchomości (protokół kontroli str. 60-

62). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy do spraw wymiaru, poboru podatków i opłat 

oraz Kierownik Referatu podatków i opłat. 

e) ustaleniu podatnikowi podatku od nieruchomości (osobie fizycznej) należnego 

podatku za lata 2020-2021 w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 29,24 zł (protokół 

kontroli str. 62-63).  

Odpowiedzialność  ponosi Inspektor do spraw wymiaru, poboru podatków i opłat oraz 

Skarbnik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika jednostki. 

 

4. Dokonanie naliczenia i wypłaty diet dwóm Radnym Gminy Głubczyce w wysokości 

niezgodnej z określoną w przepisach wewnętrznych, co spowodowało ich zawyżenie 

w  2020 r. o łączną kwotę 152,00 zł. (protokół kontroli str. 93-95). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i 

Rolnictwa oraz Inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych polegające na dokonaniu w 2021 r. podziału środków ZFŚS na 

poszczególne cele niezgodnie z zasadami (proporcjami) określonymi w Regulaminie 

Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (protokół 

kontroli str. 98-99). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy.  

 

6. Sporządzenie Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2022, tj. 

na okres przekraczający 3 lata (protokół kontroli str. 131). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz Głubczyc. 

 Na uwagę zasługuje fakt, że podczas kontroli usunięto nieprawidłowość wymienioną 

w pkt 4, związaną z wypłatą zawyżonych diet radnym poprzez dokonanie potrącenia 

nienależnie wypłaconych kwot z diet przysługujących im za kwiecień 2022 r.  

 

 

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 
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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. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, a 

w szczególności: 

a) zapewnić realizację obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z 

przepisem art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

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

b) w razie potrzeby zapewnić dostosowanie planu audytu do zmian zachodzących w 

jednostce, stosownie do regulacji zawartych w standardzie 2010 określonym w 

Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego 

stanowiących załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 

grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28), 

c) zapewnić przeprowadzanie oceny wewnętrznej audytu wewnętrznego, stosownie do 

standardu nr 1311 cyt. załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

12 grudnia 2016 r. 

 

2. 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

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

 

3. Zapewnić przestrzeganie prawa podatkowego, a w szczególności: 

a) zawiadamiać kontrolowanych podatników o zamiarze wszczęcia kontroli 

podatkowych oraz wszczynać te kontrole zgodnie z dyspozycją art. 282b § 2 ustawy z 

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

b) zapewnić prawidłowe dokumentowanie podejmowanych czynności w zakresie 

sprawdzania informacji i deklaracji podatkowych, zgodnie z przepisami art. 272 pkt 2 

oraz art. 126 cyt. ustawy, 

c) doprowadzić do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie posiadanych 

przez podatników wskazanych w protokole kontroli przedmiotów opodatkowania oraz 

do zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego w 
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tym zakresie, stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz art. 122, art. 187 § 1 i art. 281 cyt. ustawy, 

d) zapewniać doręczanie decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości 

wszystkim współwłaścicielom tych nieruchomości, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 

ze zm.), 

e) poprawnie ustalać wymiar podatku od nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 4 i art. 

5 w związku z art. 6 ust. 7 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz dokonać 

korekty podatku od nieruchomości za lata 2020-2021 pobranego w zawyżonej 

wysokości od podatnika wskazanego w protokole kontroli, 

 

4. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 923), a w 

szczególności przy dokonywaniu podziału środków Funduszu na dany rok, postępować 

zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu Gospodarowania Środkami 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Głubczycach. 

 

5. Zapewnić sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy 

Głubczyce na okresy 3 lat, tj. zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 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 

zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. 
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          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

Do wiadomości:  

Rada Miejska w Głubczycach. 
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