
 
 

Opole, dnia 25 sierpnia 2022 r. 

NKO.401-5/2022 

 

Pani 

Dorota Przysiężna-Bator  

Burmistrz Kietrza 

 

 

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 6 kwietnia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. kontrolę 

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

zagadnień za lata 2017-2019 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 

27 czerwca 2022 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niezachowanie ciągłości prowadzenia audytu wewnętrznego z powodu nieobjęcia okresu od 

1 stycznia 2021 r. do 21 lutego 2021 r. umową zawartą z usługodawcą w zakresie prowadzenia 

audytu wewnętrznego mimo, iż ujęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów 
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lub kwota wydatków i rozchodów w tym okresie przekroczyła kwotę 40 000 tys. oraz zawarcie 

umowy z tym usługodawcą na okres krótszy niż rok (protokół kontroli str. 10-11). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 

225-„Rozrachunki z budżetami” (protokół kontroli str. 23). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości budżetowej, Zastępca Głównego 

Księgowego oraz Skarbnik Gminy. 

b) nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, a w szczególności: 

− ujęciu w ewidencji  księgowej jednostki na koncie 130-„Rachunek bieżący jednostki” 

w korespondencji z kontem 223-„Rozliczenie wydatków budżetowych” środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomimo, że operacja 

taka nie miała miejsca, bowiem środków tych nie wydatkowano w 2020 r. (protokół 

kontroli str. 20-21, 28-32). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości budżetowej, Zastępca Głównego 

Księgowego ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

− niewykazywaniu w księgach rachunkowych na kontach analitycznych 224-

„Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich” 

faktycznych stanów należności i zobowiązań z tytułu dotacji udzielonych podmiotom 

spoza sektora finansów publicznych (protokół kontroli str. 21-22). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości budżetowej, Zastępca Głównego 

Księgowego ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

− nieujawnieniu w księgach rachunkowych wszystkich zmian w stanie środków 

trwałych (protokół kontroli str. 179-182). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. inwentaryzacji, Zastępca Głównego 

Księgowego ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

− przechowywaniu na rachunku sum depozytowych i ewidencjonowaniu na koncie 240-

„Pozostałe rozrachunki” jako zobowiązań, środków stanowiących dochody z tytułu 

sprzedaży nieruchomości (protokół kontroli str. 24-26, 110-111, 118-119). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. gospodarki nieruchomościami, Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, były i obecny Skarbnik Gminy oraz 

Burmistrz. 
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c) ewidencjonowaniu na koncie 130-„Rachunek bieżący jednostki budżetowej” subkonto 

dochody części wpływów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

z tytułu podatków i opłat, które zostały wpłacone do kasy Urzędu, bez uwzględnienia 

podziałek klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 47-51). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. księgowości finansowej, Zastępca 

Głównego Księgowego ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

d) nieterminowym ujmowaniu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych na 

kontach 224-„Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 

europejskich”, 130-„Rachunek bieżący jednostki budżetowej” oraz 011-„Środki trwałe” 

(protokół kontroli str. 21-22, 110-111, 183). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości budżetowej, Podinspektor ds. 

inwentaryzacji, Zastępca Głównego Księgowego ds. księgowości, Skarbnik oraz były 

Burmistrz. 

e) dokonaniu przypisu należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty na koncie 226-

„Długoterminowe należności budżetowe” w korespondencji z niewłaściwym kontem 

720-„Przychody z tytułu dochodów budżetowych” (protokół kontroli str. 120). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. księgowości finansowej, Zastępca 

Głównego Księgowego ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

f) zawyżeniu wartości uzyskanego efektu inwestycyjnego przy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Remont odcinka drogi ul. Traugutta w Kietrzu będącej publiczną 

drogą gminną o nr 108813 O” ogółem o kwotę 67 245,40 zł (protokół kontroli str. 157-

158). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. księgowości i Skarbnik Gminy.  

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie inwentaryzacji polegające na: 

a) nieustaleniu w protokole z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego 

z dnia 31 grudnia 2020 r. stanu depozytów przechowywanych w kasie (protokół kontroli 

str. 32-34). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodnicząca oraz Członek Komisji inwentaryzacyjnej.  

b) nieobjęciu inwentaryzacją w drodze spisu z natury na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wszystkich druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie Urzędu (protokół 

kontroli str. 34-36). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodnicząca oraz Członek Komisji Inwentaryzacyjnej. 
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c) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów na koniec 2020 i 2021 r. 

(protokół kontroli str. 36-44). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. inwentaryzacji, Referent ds. księgowości 

budżetowej, Zastępca Głównego Księgowego ds. księgowości oraz Burmistrz. 

d) nieprawidłowym udokumentowaniu inwentaryzacji należności niepotwierdzonych 

przez kontrahentów na dzień 31 grudnia 2020 r. (protokół kontroli str. 44-45). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. inwentaryzacji oraz Burmistrz. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na wykazaniu 

w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu Miejskiego Rb-27S sporządzonym za okres od 

początku roku do dnia 31grudnia 2020 r. danych niezgodnych z ewidencją księgową konta 

130-„Rachunek bieżący jednostki budżetowej” - dochody (protokół kontroli str. 51-53). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz.  

 

5. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

a) niezachowaniu zasady powszechności opodatkowania poprzez nieobjęcie 

opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości dwóch budynków niemieszkalnych 

oraz przyjęciu jako podstawy opodatkowania niewłaściwej powierzchni budynku 

mieszkalnego podatnika wskazanego w protokole kontroli, co skutkowało zaniżeniem 

dochodów podatkowych z tego tytułu w 2020 r. o kwotę 513,00 zł oraz w 2021 r. o 

kwotę 517,00 zł (protokół kontroli str. 72-75). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Zastępca 

Głównego Księgowego ds. podatków oraz Burmistrz. 

b) niepodjęciu działań w celu 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. 63-72). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Zastępca 

Głównego Księgowego ds. podatków oraz Burmistrz.  

c) wystawianiu i doręczaniu decyzji wymiarowych z tytułu podatku od nieruchomości za 

lata 2020-2021 tylko jednemu współwłaścicielowi w przypadku przedmiotu 

opodatkowania stanowiącego współwłasność małżeńską (protokół kontroli str. 76-77). 
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Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Głównego Księgowego ds. podatków oraz 

Burmistrz. 

d) dokonywaniu w latach 2020-2021 przypisów na kontach podatników pod datą wydania 

decyzji zamiast pod datą ich doręczenia, co skutkowało ujęciem operacji 

gospodarczych w tym zakresie w innym okresie sprawozdawczym niż okres, w którym 

operacje te faktycznie miały miejsce oraz wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych 

zapisów zawierających nieprawidłową datę operacji gospodarczej (protokół kontroli 

str. 78-80).  

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, były 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (obecnie Inspektor ds. obsługi Rady 

Miejskiej i kontroli zarządczej) oraz Zastępca Głównego Księgowego ds. podatków. 

e) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni użytków rolnych 

podlegających wymiarowi podatku rolnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, wobec istniejącej rozbieżności tych wielkości o 0,1848 ha 

(protokół kontroli str. 83-86).  

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Głównego Księgowego ds. podatków oraz 

Burmistrz. 

f) wykazaniu w sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S sporządzonych za okres od 

początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. kwoty skutków finansowych udzielonych ulg 

i zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości zaniżonej o kwotę 309,90 zł 

(protokół kontroli str. 91-93). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Zastępca 

Głównego Księgowego ds. podatków, Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na: 

a) niezamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania 

w dzierżawę oraz informacji o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na 

wszystkich stronach internetowych Urzędu (protokół kontroli str. 105-107, 113-114, 

124-126).  

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. gospodarki nieruchomościami, Inspektor ds. 

mieszkaniowych i gospodarki nieruchomościami, Inspektor ds. dzierżaw i podziałów 

nieruchomości, były i obecny Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz 

Burmistrz. 



Strona 6 / 11 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-5/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

b) sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

niezawierających wszystkich wymaganych informacji oraz zawierających 

nieprawidłowe informacje (protokół kontroli str. 123-126).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. dzierżaw i podziałów nieruchomości, 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Sekretarz Gminy oraz Burmistrz. 

c) niezamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego informacji o 

wynikach przetargów oraz wywieszeniu informacji o wynikach przetargu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres krótszy niż 7 dni (protokół kontroli str. 108 i 109).  

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. gospodarki nieruchomościami oraz Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

d) nieuprawnione zamieszczenie w protokołach z rokowań na sprzedaż nieruchomości 

informacji o obowiązku pokrycia przez nabywcę kosztów przygotowania 

nieruchomości do sprzedaży i w konsekwencji pobieranie tych kosztów od nabywców 

(protokół kontroli str. 115-117). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz 

Burmistrz. 

e) niezamieszczeniu wymaganych informacji o planowanej sprzedaży lokali w kolejnych 

latach w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kietrz na lata 2018-2022 (protokół kontroli str. 176-177). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz 

Burmistrz. 

f) niesporządzeniu trzyletnich planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 

okresie od 2017 r. do dnia zakończenia kontroli (protokół kontroli str. 177-178). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz 

Burmistrz. 

 

7. Ustalenie i wypłacenie Burmistrzowi ekwiwalentu za niewykorzystany w 2018 r. urlop 

wypoczynkowy w kwocie zaniżonej o 21,63 zł brutto (protokół kontroli str. 131-132).  

Odpowiedzialność ponoszą były Podinspektor ds. płac oraz były Skarbnik Gminy. 

 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

wskazanej w pkt nr 6 lit. f), którą stwierdzono również podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kietrz, polegającej na niesporządzeniu planu 

wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Nastąpiło to pomimo stwierdzenia Burmistrza 



Strona 7 / 11 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-5/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

Kietrza w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem 

nr WOP.1710.5.2019 z dnia 27 lutego 2019 r., iż: "Podjęto prace zmierzające do opracowania 

planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kietrz na lata 2019-2021, 

zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 25, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)". Pismem nr 

NKO.401-21/2018 z dnia 28 marca 2019 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

zobowiązał skontrolowaną jednostkę do poinformowania Izby o ostatecznym zrealizowaniu 

wniosków, w tym wniosku dotyczącego wymienionej nieprawidłowości, jednak takiej 

informacji Izba nie otrzymała. Powyższe świadczy o nieskuteczności działań Burmistrza 

pojętych w celu wyeliminowania wskazanej nieprawidłowości oraz o niewywiązaniu się z 

obowiązku ustanowionego na podstawie art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych w zakresie powiadomienia Izby o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o 

przyczynach ich niewykonania. 

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

stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 2 lit. f), nr 5 

lit. a), nr 6 lit. e) oraz nr 7 poprzez: 

− wyksięgowanie z konta 011-03 kwoty 67 245,40 zł, w związku z zawyżeniem kosztów 

środka trwałego poniesionych w wyniku realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi ul 

Traugutta w Kietrzu będącej publiczną drogą gminną o nr 108813 O”, 

− wznowienie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości 

wskazanemu w protokole kontroli podatnikowi, za lata 2017-2022, 

− wprowadzenie uchwałą Nr XLVII/512/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 maja 2022 r. 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kietrz na lata 2022-2027, który 

zawierał wszystkie wymagane informacje, 

− wypłacenie w dniu 11 kwietnia 2022 r. byłemu Burmistrzowi kwoty 21,63 zł bruttoz tytułu 

zaniżonego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2018 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 

o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 
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działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Zapewnić ciągłość prowadzenia audytu wewnętrznego gdy ujęta w uchwale budżetowej 

kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczy kwotę 40 000 

tys. zł, stosownie do art. 274 ust. 3 i art. 282 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz zapewnić zawieranie 

umów na wykonanie usługi audytu wewnętrznego na okres co najmniej roku, stosownie do 

art. 279 ust. 3 cyt. ustawy o finansach publicznych. 

 

2. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości, 

a w szczególności: 

a) doprowadzić do ewidencjonowania opłat komorniczych na koncie 240-„Pozostałe 

rozrachunki” zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi 

w rozporządzeniu 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) doprowadzić księgi rachunkowe do zgodności z przepisami art. 4 ust. 1 oraz art. 24 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217 ze zm.) w zakresie zapewnienia rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej 

i finansowej jednostki w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, w szczególności 

w zakresie kont o symbolach 130, 223, 224, 240. Wszystkie zmiany w stanie środków 

trwałych ujmować w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami funkcjonowania 

konta 011, określonymi w załączniku nr 3 do cyt. rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017 r. Zaprzestać przechowywania na rachunku sum 

depozytowych środków finansowych, które stanowią dochody z tytułu sprzedaży 

nieruchomości, lecz ujmować je na koncie 130, zgodnie z zasadami funkcjonowania 

tego konta określonymi w załączniku nr 3 do cyt. rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów,  

c) dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat, 

ewidencjonować na koncie 130 z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, 
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zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 130 określonymi w przepisach cyt. 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., 

d) wdrożyć skuteczne działania zapewniające terminowe ewidencjonowanie operacji 

gospodarczych na kontach 224, 130 oraz 011, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 cyt. 

ustawy o rachunkowości, 

e) przypisy należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty ujmować na koncie 226 

w korespondencji z kontem 840, zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 226 

określonymi w załączniku nr 3 do cyt. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 

dnia 13 września 2017 r. 

 

3. Podjąć skuteczne działania zapewniające prawidłowe przeprowadzenie i dokumentowanie 

inwentaryzacji, odpowiednio do przepisów art. 26 ust. 2 pkt 3 oraz art. 27 ust. 1 cyt. ustawy 

o rachunkowości, a także do obowiązującej w jednostce Instrukcji inwentaryzacyjnej. 

 

4. W sprawozdaniach jednostkowych Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy 

minus zwroty)” zapewnić wykazywanie prawidłowych danych, stosownie do przepisów 

§ 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 144) oraz § 3 ust. 1 pkt 4 Instrukcji 

sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do cyt. rozporządzenia. 

 

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

podatkowych, a w szczególności: 

a) doprowadzić do końca wznowione postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia 

podatku od nieruchomości wskazanemu w protokole kontroli podatnikowi, za lata 

2017-2022. Przy ustalania wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 

nieruchomości obiektów budowlanych przestrzegać przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1452 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.), 

b) 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 

tym zakresie, stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 cyt. ustawy Prawo geodezyjne 
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i kartograficzne oraz art. 122, art. 187 § 1 i art. 281 § 1 i 2 ustawy dnia 29 sierpnia 

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

c) zapewniać doręczanie decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości 

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

o podatkach i opłatach lokalnych,  

d) zapewnić dokonywanie przypisów na kontach podatników pod datą doręczenia decyzji, 

a tym samym księgowanie operacji gospodarczych w tym zakresie w okresach 

sprawozdawczych, w których operacje te faktycznie nastąpiły, na podstawie zapisów 

księgowych zawierających prawidłową datę operacji gospodarczej, stosownie do 

przepisów art. 21 § 1 pkt 2 i art. 212 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 20 

ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości,  

e) doprowadzić do zweryfikowania różnic łącznej powierzchni gruntów podlegających 

wymiarowi podatku rolnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, 

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 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

f) zapewnić wykazywanie w sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S prawidłowych 

skutków finansowych wynikających ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach 

wprowadzonych przepisami uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu, zgodnie z przepisami 

§ 3 ust. 1 pkt 9 i § 7 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 37 do cyt. 

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

sprawozdawczości budżetowej. 

 

6. Doprowadzić do przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, 

a w szczególności: 

a) zapewnić zamieszczanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do 

oddania w dzierżawę oraz informacji o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż 

nieruchomości na wszystkich stronach internetowych Urzędu, stosownie do przepisów 

art. 35 ust. 1 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

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

b) w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zamieszczać 

wszystkie wymagane informacje, stosownie do przepisu art. 35 ust. 2 cyt. ustawy 

o gospodarce nieruchomościami,  
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c) zapewnić zamieszczanie informacji o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości 

odpowiednio do przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2213), 

d) zaniechać zamieszczania w dokumentacji z rokowań na sprzedaż nieruchomości 

informacji o pokrywaniu przez nabywcę kosztów przygotowania nieruchomości do 

sprzedaży oraz pobierania tych kosztów. Zapewniać wycenę nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, stosownie do przepisów art. 25 ust. 1 i ust. 2 w związku 

z art. 23 ust. 1 pkt 2  cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

e) skutecznie doprowadzić do opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości, stosownie do przepisów art. 25 ust. 2 i ust. 2a cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.  

 

 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 Kietrzu 
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