
 
 

Opole, dnia 11 sierpnia 2022 r. 

NKO.401-6/2022 

 

Pan 

Janusz Wójcik 

Burmistrz Korfantowa 

 

 

 

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 30 marca 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Korfantów 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 z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) niezachowaniu kolejności numeracji zapisów w dzienniku prowadzonym dla Urzędu 

(protokół kontroli str. 11-12). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz 

Skarbnik Gminy. 
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b) ujmowaniu w zapisach księgowych nieprawidłowych dat dokonania operacji 

gospodarczych (protokół kontroli str. 13-14). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz 

Skarbnik Gminy. 

c) nierozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w toku inwentaryzacji gruntów 

przeprowadzonej na koniec 2020 roku, w księgach rachunkowych roku obrotowego, na 

który przypadał termin ww. inwentaryzacji (protokół kontroli str. 22-25).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. inwentaryzacji majątku gminy, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz. 

d) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów na koniec 2019 roku, co 

skutkowało nieujawnieniem istniejącej różnicy inwentaryzacyjnej. Przyczyną 

powyższego było w szczególności nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów 

wewnętrznych regulujących sporządzanie, obieg i kontrolę dowodów księgowych 

dotyczących gospodarowania tego rodzaju aktywami jednostki (protokół kontroli  

str. 25-28). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

2. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na: 

a) niepodjęciu procedur podatkowych w celu ustalenia podatnikowi zobowiązania z tytułu 

podatku od nieruchomości na 2018 rok od gruntu działki oraz na rok 2018 i 2019 od 

budynków położonych na tej działce, co spowodowało uszczuplenie dochodów Gminy 

o łączną szacunkową kwotę 553,00 zł (protokół kontroli str. 29-32). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz Korfantowa, Kierownik Referatu Podatków  

i Opłat Lokalnych oraz Inspektor ds. wymiaru podatków. 

b) doręczaniu decyzji podatkowych jedynie jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości 

w przypadkach nieruchomości stanowiących współwłasność (protokół kontroli  

str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych oraz 

Burmistrz.  

c) zaniechaniu żądania złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji 

podatkowej w sprawie podatku leśnego od gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa oraz niewezwaniu do jej złożenia Starosty Nyskiego, będącego organem 

reprezentującym Skarb Państwa (protokół kontroli str. 56-58). 
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Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych oraz 

Burmistrz. 

d) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku rolnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, wobec istniejącej różnicy w tych wielkościach wynoszącej  

7,4474 ha (protokół kontroli str. 58-60). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik i Inspektorzy Referatu Podatków i Opłat 

Lokalnych oraz Burmistrz. 

e) ustaleniu nieprawidłowego okresu zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych na 

powiększenie gospodarstwa rolnego (protokół kontroli str. 62-63). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. wymiaru podatków oraz Kierownik Referatu 

Podatków i Opłat Lokalnych. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na 

nieprawidłowym sporządzeniu sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S za rok 2020 r. poprzez 

niewykazanie skutków wynikających z umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku 

od nieruchomości w kwocie 469,00 zł (protokół kontroli str. 67-68). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Skarbnik 

Gminy i Burmistrz. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na niezachowaniu szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem 

komunalnym poprzez dopuszczenie wbrew przepisom regulującym zasady 

gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego do utraty przez 

Gminę Korfantów prawa własności nieruchomości na skutek zasiedzenia przez jej 

posiadacza (protokół kontroli str. 28-29).  

Odpowiedzialność ponosi poprzedni Burmistrz. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na:  

a) naliczeniu i wypłaceniu Zastępcy Burmistrza w miesiącach czerwcu i lipcu 2021 r. 

dodatku za wieloletnią pracę w wysokości zaniżonej o łączną kwotę 19,00 zł brutto 

(protokół kontroli str. 82-83). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. płac oraz Skarbnik Gminy. 
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b) naliczeniu i wypłaceniu 19 pracownikom Urzędu Miejskiego dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w kwocie zawyżonej o łączną kwotę 625,34 zł 

brutto (protokół kontroli str. 85-86).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. płac oraz Skarbnik Gminy. 

 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzone przez 

kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 2 lit e), nr 3, nr 5 lit. a) i lit. b) 

poprzez następujące działania: 

− w dniu 31 maja 2022 r. skorygowano decyzję w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku 

rolnego z tytułu nabycia gruntów, w części dotyczącej okresu zastosowania zwolnienia. 

Decyzję doręczono podatnikowi w dniu 6 czerwca 2022 r.,  

− w dniu 7 kwietnia 2022 r. sporządzono korekty sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S za 

2020 r., w których prawidłowo ujęto skutki finansowe decyzji umorzeniowej, 

− w dniu 13 kwietnia 2022 r. dokonano korekty naliczenia i wypłaty zaniżonego dodatku za 

wieloletnią pracę Zastępcy Burmistrza, 

− w dniu 25 maja 2022 r. dokonano korekty naliczenia i potrącenia nadpłaconego 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. pracownikom urzędu w łącznej 

wysokości 625,34 zł. 

 Ponadto po zakończeniu kontroli usunięto stwierdzoną przez kontrolujących 

nieprawidłowość wymienioną w punkcie nr 2 lit. a) poprzez ustalenie podatnikowi 

wskazanemu w protokole kontroli zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za lata 

2018-2019. 

 

 

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. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) zapewnić kolejność numeracji zapisów w dzienniku prowadzonym dla Urzędu 

Miejskiego w Korfantowie, stosownie do przepisu art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 

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

b) wyeliminować przypadki dokonywania zapisów księgowych zawierających błędną datę 

dokonania operacji gospodarczej, stosownie do przepisu art. 23 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy 

o rachunkowości, 

c) ujawnione różnice inwentaryzacyjne rozliczać w księgach rachunkowych tego roku 

obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, stosownie do przepisu art. 27 

ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości,  

d) doprowadzić do prawidłowego, rzetelnego inwentaryzowania gruntów w sposób 

określony w art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o rachunkowości oraz podjąć skuteczne 

działania zapewniające egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów 

wewnętrznych regulujących sporządzanie, obieg i kontrolę dowodów księgowych 

dotyczących gospodarowania tego rodzaju aktywami jednostki. 

 

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

podatkowych, a w szczególności: 

a) zapewnić doręczanie decyzji podatkowych wszystkim współwłaścicielom 

nieruchomości, stosownie do przepisu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.), 

b) w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej w sprawie podatku leśnego od gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa wezwać Starostę Nyskiego do złożenia 

wyjaśnień w sprawie przyczyn jej niezłożenia lub wezwać powyższy organ do jej 

złożenia. Stosować w tym zakresie przepisy art. 274 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 

pkt 1 i art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),  

c) doprowadzić do końca analizę w zakresie powierzchni gruntów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem rolnym w celu zachowania zasady powszechności 

opodatkowania. Stosować w tym zakresie przepisy art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) w związku z art. 21 ust. 1 
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ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1990 ze zm.). 

 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi,  

a w szczególności wdrożyć działania zapobiegające nieodpłatnemu uszczupleniu mienia 

Gminy Korfantów z tytułu przysługujących jej praw własności do nieruchomości. W tym 

zakresie kierować się normą art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz przepisami działu II ustawy z dnia 21 

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

określającymi zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

 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. 

 

 

                Zastępca Prezesa  

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

       w Opolu  

 

      Aleksandra Bieniaszewska    
 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Korfantowie. 
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