
 
 

Opole, dnia 7 września 2022 r. 

NKO.401-10/2022 

 

Pani 

Katarzyna Gołębiowska-Jarek 

Wójt Gminy Dąbrowa 

 

 

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 8 kwietnia 2022 r. do 11 lipca 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Dąbrowa 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 będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

13 lipca 2022 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów na koniec 2019 i 2020 roku 

(protokół kontroli str. 20-23). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. Księgowości Budżetowej, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 
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b) niezachowaniu zgodności ewidencji syntetycznej konta 011-„Środki trwałe”  

z ewidencją analityczną tego konta (protokół kontroli str. 89-94). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. Księgowości Budżetowej, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

c) zaksięgowaniu operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych 

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

wystąpiły (protokół kontroli str. 89-94). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. Księgowości Budżetowej, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

d) niezachowaniu wymogu rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie 

rozliczenia kosztów ulepszenia środków trwałych poprzez dokonanie przeksięgowań 

wartości uzyskanych efektów inwestycyjnych z konta 080-,,Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)" na konto 011-„Środki trwałe” zanim koszty te zostały poniesione i ujęte 

w ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 94-95). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

 

2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

a) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych 

podlegających wymiarowi podatku rolnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, wobec istniejących różnic w tych wielkościach (protokół kontroli 

str. 27-30). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy ds. podatków, opłat lokalnych i egzekucji, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

b) niepodjęciu działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie 

posiadanych przez podatników podatku od nieruchomości przedmiotów opodatkowania 

w związku z rozbieżnościami pomiędzy danymi wynikającymi z informacji 

podatkowych złożonych przez podatników, a danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków (protokół kontroli str. 34-41). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy ds. podatków, opłat lokalnych i egzekucji, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

c) ustaleniu dwóm podatnikom wysokości zobowiązania z tytułu podatku od 

nieruchomości na lata 2017-2022 na podstawie danych niezgodnych z danymi 
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wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, co skutkowało zaniżeniem dochodów 

z tego tytułu za lata 2017-2022 o łączną kwotę 2 121,00 zł (protokół kontroli  

str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor i obecni Inspektorzy ds. podatków, opłat 

lokalnych i egzekucji, Skarbnik oraz były i obecny Wójt Gminy. 

 

3. Pobranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 

2020 r. w nieprawidłowych wysokościach, tj. nieproporcjonalnych do okresów ważności 

zezwoleń, co spowodowało zaniżenie dochodów z tego tytułu o łączną kwotę 17,20 zł 

(protokół kontroli str. 43-44).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. działalności gospodarczej. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na: 

a) wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP sporządzonym wg stanu na dzień 31 grudnia 

2021 r. skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - 

Ordynacja podatkowa w zakresie rozłożenia na raty podatków, w wysokości zawyżonej 

łącznie o kwotę 4 389,97 zł (protokół kontroli str. 47-49). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków, opłat lokalnych i egzekucji, 

Skarbnik, Zastępca Skarbnika oraz Wójt Gminy. 

b) niewykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym wg stanu na dzień 31 grudnia 

2021 r. skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - 

Ordynacja podatkowa w zakresie rozłożenia na raty opłat prolongacyjnych w łącznej 

kwocie 479,00 zł (protokół kontroli str. 47-49).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków, opłat lokalnych i egzekucji, 

Skarbnik, Zastępca Skarbnika oraz Wójt Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów z zakresu wynagradzania pracowników polegające na: 

a) nieokreśleniu w Regulaminie wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (protokół kontroli str. 56-57).  

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy.  

b) ustaleniu w 2018 r. byłemu Wójtowi Gminy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy z zastosowaniem nieprawidłowego współczynnika, co spowodowało 

jego wypłatę w kwocie zaniżonej o 45,60 zł (protokół kontroli str. 58). 
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Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości budżetowej i były Kierownik 

Referatu Organizacyjnego. 

c) wypłacaniu w latach 2019-2021 byłemu Zastępcy Wójta Gminy dodatku za wieloletnią 

pracę z zastosowaniem wyższej stawki od niewłaściwego miesiąca, co spowodowało 

jego zawyżenie łącznie o kwotę 152,00 zł (protokół kontroli str. 59-61).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Inspektor ds. 

kadr i płac. 

 

6. Naliczenie w 2021 r. diet dwóm Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz pięciu 

radnym niezgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Dąbrowa, co 

spowodowało ich wypłatę w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 2 840,00 zł oraz w 

jednym przypadku w kwocie zaniżonej o 280,00 zł (protokół kontroli str. 63-65). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sekretarz 

Gminy. 

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) niezawarciu w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego informacji o nazwie  

i adresie wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (protokół kontroli str. 76). 

Odpowiedzialność ponoszą były Referent ds. pozyskiwania środków oraz Wójt Gminy. 

b) niezawarciu w protokołach postępowań informacji o załącznikach do tych protokołów, 

które sporządzone zostały w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

(protokół kontroli str. 71-72, 77, 82-83). 

Odpowiedzialność ponoszą były Referent ds. pozyskiwania środków oraz Wójt Gminy. 

c) ustaleniu kwoty wadium w nieprawidłowej wysokości (protokół kontroli str. 80). 

Odpowiedzialność ponoszą były Referent ds. pozyskiwania środków oraz Wójt Gminy. 

 

8. Określenie niewłaściwej formy władania nieruchomościami komunalnymi przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie (protokół kontroli str. 96-102).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały podczas kontroli usunięte. Dotyczy to nieprawidłowości wymienionych 

w punktach nr 2 lit. c), nr 3, nr 4 lit. a) i b), nr 5 lit. b), i c) oraz nr 6, w szczególności poprzez:  

− doprowadzenie do złożenia przez podatników korekty informacji na podatek od 

nieruchomości oraz dokonanie prawidłowego wymiaru tego podatku za lata 2017-2022, 

− doprowadzenie do dokonania przez przedsiębiorców wpłat z tytułu zaniżonych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

− sporządzenie korekty sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za 2021 r., 

− wypłacenie byłemu Wójtowi Gminy wyrównania w kwocie 45,60 zł z tytułu wypłaty  

w 2018 r. zaniżonego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,  

− dokonanie zwrotu przez byłego Zastępcę Wójta Gminy wypłaconego w zawyżonej 

wysokości dodatku za wieloletnią pracę, 

− pomniejszenie diet wypłaconych radnym w dniu 7 maja 2022 r. z tytułu wypłacenia ich  

w 2021 r. w zawyżonej wysokości. 

 

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 prawidłowe przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów, stosownie do 

przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

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

b) zapewnić zgodność ewidencji analitycznej konta 011 z saldami i zapisami ewidencji 

syntetycznej tego konta, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 cyt. ustawy  

o rachunkowości, 

c) doprowadzić do ujmowania w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, 

zdarzeń dotyczących zmian w stanie środków trwałych, które nastąpiły w tym okresie 

sprawozdawczym, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości, 
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d) zapewnić rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez dokonywanie 

przeksięgowań wartości uzyskanych efektów inwestycyjnych z konta 080  na konto 011 

po zaksięgowaniu wszystkich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, 

montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania, stosownie do 

przepisów art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i ust. 2 i art. 28 ust. 8 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

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

podatkowych, a w szczególności: 

a) doprowadzić do zweryfikowania różnic łącznej powierzchni gruntów podlegających 

wymiarowi podatku leśnego oraz podatku rolnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, w celu zachowania zasady powszechności opodatkowania. 

Stosować w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 października 

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

zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego w tym 

zakresie, stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 cyt. ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz art. 122, art. 187 § 1 i art. 281 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

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

 

3. Określić w Regulaminie wynagradzania wymagania kwalifikacyjne pracowników Urzędu 

Gminy Dąbrowa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stosownie do przepisu art. 39 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 530). 

 

4. Doprowadzić do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), a w szczególności: 

a) zapewnić zawieranie w ogłoszeniach o wynikach postępowań zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o nazwie i adresie wykonawcy, któremu 

udzielono zamówienia, stosownie do wymogu określonego w pkt 7 ppkt 3 załącznika 

nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
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w sprawie ogłoszeń zawieranych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2439), 

b) zapewnić zawieranie w protokołach postępowań informacji o załącznikach, które 

sporządzone zostały w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

stosownie do wymogu określonego w § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2434), 

c) zapewnić określanie prawidłowej wysokości kwoty wadium, stosownie do przepisu art. 

97 ust. 2 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Podjąć działania w celu ustanowienia prawidłowej formy władania nieruchomościami 

komunalnymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz Gminny Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, stosownie do przepisów 

art. 43 ust. 1 i ust. 5, art. 45 ust. 1 oraz art. 49a 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. 

 

   Zastępca Prezesa 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

              Aleksandra Bieniaszewska 
Do wiadomości:  

Rada Gminy Dąbrowa. 
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