
 
 

Opole, dnia 23 września 2022 r. 

NKO.401-13/2022 

 

Pan 

Jerzy Treffon 

Wójt Gminy Pawłowiczki 

 

 

 

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 15 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Pawłowiczki 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 Pawłowiczki będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów 

prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

26 lipca 2022 r.  

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowość w zakresie prawa podatkowego polegająca na niepodjęciu czynności 

celem dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie posiadanych przez 
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podatników podatku od nieruchomości 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. 38-40).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy do spraw wymiaru i podatków oraz Skarbnik 

Gminy. 

 

2. Wykazanie skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień 

ustawowych) w podatku od nieruchomości w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 r. i w sprawozdaniu Rb-PDP z 

wykonania dochodów podatkowych za 2021 r. w kwocie zawyżonej o 100 000,00 zł 

(protokół kontroli str. 55-56). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na 

niedoprowadzeniu do udzielenia Wójtowi Gminy zaległego urlopu wypoczynkowego za 

2016 r. w terminie do 30 września 2017 r. w ilości 26 dni oraz za 2017 r. w terminie 30 

września 2018 r. w ilości 26 dni, co spowodowało wypłatę ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 25 413,44 zł (protokół kontroli str. 

70-72).  

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

 

4. Wypłacenie Radnemu Gminy Pawłowiczki diety za sierpień 2021 r. w wysokości 

zawyżonej o kwotę 55,00 zł (protokół kontroli str. 79-80). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr. 

 

5. Sporządzenie i przedłożenie z opóźnieniem Wójtowi Gminy pism w sprawie przyznania 

nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników Urzędu, co spowodowało nieterminową 

wypłatę tych nagród, tj. po 9 i 10 dniach od dnia nabycia do nich prawa (protokół kontroli 

str. 76).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr. 

 

6. Nieopracowanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (protokół kontroli 

str. 121). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz 

Wójt Gminy. 

 

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

kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 2, nr 4 oraz nr 6 poprzez: 

− dokonanie w dniu 29 czerwca 2022 r. korekt sprawozdań Rb-27S oraz Rb-PDP za 2021 r. 

wykazując prawidłową kwotę udzielonych ulg i zwolnień podatkowych, 

− dokonanie zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 28 czerwca 2022 r. kwoty 

55,00 zł z tytułu wypłacenia Radnemu Gminy diety za sierpień 2021 r. w zawyżonej 

wysokości,  

− przyjęcie zarządzeniem Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14 lipca 2022 r. 

planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pawłowiczki na lata 

2022- 2024.  

 

 

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. Zapewnić przestrzeganie prawa podatkowego, a w szczególności 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 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 122, art. 187 § 1 i art. 281 

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

zm.) 

 

2. Wdrożyć skuteczne działania w celu niedopuszczenia do kumulowania się urlopu 

wypoczynkowego Wójta Gminy wbrew obowiązującym przepisom oraz do obciążania 

budżetu Gminy wydatkami z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Doprowadzić 
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do udzielania urlopów w terminach wynikających z przepisów art. 161 i art. 168 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

 

3. Zapewnić terminowe wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych, niezwłocznie po 

nabyciu do nich prawa, zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1960). 

 

 

 

 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 Gminy Pawłowiczki. 
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