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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 18 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r. kontrolę 

sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych zamieszczonych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr NKO.401-5/2021 skierowanym do Burmistrza Białej w dniu 7 czerwca 

2021 r. na podstawie wyników kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Biała 

przeprowadzonej przez tut. Izbę w terminie od 19 stycznia 2021 r. do 26 marca 2021 r.  

 Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu 

o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli sprawdzającej opisano w protokole kontroli 

doręczonym Panu w dniu 21 lipca 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
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1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na nieterminowym 

sporządzaniu dokumentów wewnętrznych OT, czego konsekwencją było zaksięgowanie 

operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych w innych okresach 

sprawozdawczych, niż okresy, w których operacje te faktycznie nastąpiły (protokół kontroli 

str. 6-8). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych oraz Burmistrz Białej. 

 

2. Niewykorzystanie przez Burmistrza urlopu wypoczynkowego w terminie wynikającym z 

przepisów prawa pracy, co doprowadziło do skumulowania niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego za lata 2019-2021 w ilości 58 dni (wg stanu na dzień 18 lipca 2022 r.) 

(protokół kontroli str. 9-11). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Białej. 

 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia obydwu ww. 

nieprawidłowości, które stwierdzone były również podczas poprzedniej kontroli kompleksowej 

gospodarki finansowej Gminy Biała. Powtórzenie się analogicznych nieprawidłowości w 

dwóch kolejnych kontrolach Gminy nastąpiło pomimo podjęcia przez Burmistrza Białej działań 

wskazanych w piśmie nr SG.1710.1.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., mających na celu realizację 

wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Świadczy to o nieskuteczności działań 

Burmistrza podjętych w celu wyeliminowania wymienionych nieprawidłowości oraz może 

świadczyć o wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 27 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych.  

 

 

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. Zapewnić sporządzanie dokumentów wewnętrznych OT dotyczących zakończonych 

inwestycji i przyjęcia środków trwałych w sposób gwarantujący terminowe ujmowanie w 

księgach rachunkowych tego rodzaju zdarzeń, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). 

 

2. Podjąć skuteczne działania, które zapewnią niedopuszczenie do kumulowania się urlopu 

wypoczynkowego Burmistrza wbrew obowiązującym przepisom. Zapewnić udzielanie 

urlopów zgodnie z przepisami art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

Do wiadomości:  

Rada Gminy Biała. 
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