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Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2008 rok 
 
 

1.      Realizacja zadań w zakresie kontroli. 

Zatwierdzony uchwałą nr 3/16/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu z dnia 30 stycznia 2008 r. plan kontroli na 2008 r. zakładał przeprowadzenie 20 
kontroli kompleksowych gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W 
dniu 4 czerwca 2008 r. z uwagi na konieczność zrealizowania zadań w zakresie kontroli 
koordynowanych, uchwałą zmieniającą nr 13/71/2008 Kolegium Izby wprowadzone 
zostały do planu  3 kontrole problemowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, 
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach oraz w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznym w Kup. 

 
Rodzaj i ilość podjętych i zrealizowanych kontroli w 2008 r. 

Kontrole podjęte w 2008 r. 

Rodzaj 
kontroli 

Kontrole 
zakończ. 
w 2008r. 
(rozp. w 

2007) 

Plan na 
2008 r. 

zakończone 
na dzień 

31.12.2008 

w toku na 
dzień 

31.12.2008 
Kompleksowe 3 20 17 3 
Problemowe - 3 3 - 
Doraźne - - 2 1 
Sprawdzające - - 4 - 
Razem 3 23 26 4 

 
Kontrole kompleksowe rozpoczęto i zakończono  w 17 jednostkach: 

− w 2 gminach miejskich (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle), 
− w 10 gminach miejsko-wiejskich (Byczyna, Dobrodzień, Gorzów Śląski, 

Gogolin, Kluczbork, Ozimek, Prudnik, Strzelce Opolskie, Wołczyn, 
Zdzieszowice), 

− w 5 gminach wiejskich (Branice, Jemielnica, Polska Cerekiew, Strzeleczki, 
Walce). 

W 2008 r. zakończono równieŜ 3 kontrole kompleksowe w gminach Głuchołazy, Radłów  
i Prószków, które rozpoczęto w IV kwartale 2007 r. 
Na dzień 31 grudnia 2008 r. w realizacji pozostawały 3 kontrole kompleksowe w gminach 
Krapkowice, Ujazd i Olesno. 
Kontrole kompleksowe realizowano na podstawie programów kontroli obejmujących 
zagadnienia wynikające z tez kontroli kompleksowych zatwierdzonych do stosowania przez 
Prezesa RIO, z uwzględnieniem obszarów zagroŜenia zidentyfikowanych na etapie analizy 
przedkontrolnej. 
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W 3 jednostkach (w gminie Gorzów Śląski, mieście Brzeg i Kędzierzyn-Koźle) w ramach 
kontroli kompleksowych realizowano zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli 
Krajowej Rady RIO  kontrole koordynowane w zakresie pozyskiwania dochodów z mienia 
gminy. 
W trakcie prowadzonych kontroli kompleksowych jst prowadzono równieŜ kontrole w 
wybranych jednostkach organizacyjnych. 

Zgodnie z planem kontroli na 2008 r. przeprowadzono 3 kontrole problemowe                             
w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 
Zakres kontroli, wynikający z programu kontroli koordynowanych obejmował wybrane 
zagadnienia gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, w szczególności dotyczące ich zadłuŜenia, gospodarowania majątkiem i 
restrukturyzacji finansowej. 

W 2008 r. realizowano równieŜ kontrole doraźne i sprawdzające nie objęte planem 
kontroli. 
Kontrole doraźne przeprowadzono: 

− w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
Koźlu; kontrolę podjęto w związku z koniecznością zbadania zagadnień 
dotyczących rozliczeń finansowych tej jednostki z SPZOZ w Głubczycach 
objętym równolegle koordynowaną kontrolą problemową, 

− w Powiecie Nyskim; kontrolę podjęto na wniosek radnego Powiatu w celu 
zbadania zagadnień związanych z finansowaniem działalności związku 
międzygminnego, 

− w Brzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; kontrolę 
podjęto w związku z sygnalizowanymi przez mieszkańców zarządzanych 
budynków nieprawidłowościami w działalności spółki. 

Kontrolę sprawdzające dotyczące prawidłowego wykonania wniosków pokontrolnych 
przeprowadzono w gminach Baborów, Cisek, Dobrzeń Wielki i Głogówek. 

Zestawienie kontroli podjętych i zrealizowanych w 2008 r. stanowi załącznik nr 1 do 
sprawozdania. 
2.      Wyniki kontroli    

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 47 jednostkach organizacyjnych 
stwierdzono łącznie 705 nieprawidłowości (dla porównania w 2007 r. stwierdzono 988 
nieprawidłowości w 52 kontrolowanych jednostkach organizacyjnych). 
Kontrole obejmowały zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej i 
udzielaniem zamówień publicznych w przedstawionych poniŜej grupach tematycznych. 
 

Wyszczególnienie 
Ilość 

nieprawidłowości 
Struktura 

% 
Ogółem, 
         z tego: 

705 100,0 

I       Ustalenia ogólno-organizacyjne 87 12,3 
II      Księgowość i sprawozdawczość 155 22,0 
III    Gospodarka pienięŜna i rozrachunki 57 8,1 
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IV    Wykonanie budŜetu, w tym: 339 48,1 
−  dochodów i przychodów 181 25,7 
−  wydatki i rozchody 84 11,9 
−  zamówienia publiczne 72 10,2 
− inne 2 0,3 

V     Mienie komunalne 54 7,7 
VI    Zadania zlecone realizowane w ramach 
         porozumień  

8 1,1 

VII   Rozliczenie j.s.t z innymi jednostkami  
         organizacyjnymi 

5 0,7 

 
Najwięcej nieprawidłowości (339) stwierdzono w grupie zagadnień związanych z 
wykonaniem budŜetu - realizacją dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz 
zamówień publicznych.  

W zakresie dochodów i przychodów kontrole ujawniły 181 nieprawidłowości 
wynikających  
z naruszenia obowiązujących przepisów prawa, tj. Ordynacji podatkowej i ustaw 
podatkowych oraz przepisów dotyczących ustalenia i poboru opłat. 
W 10 jednostkach stwierdzono nieprawidłowe ustalanie podatku od nieruchomości, 
natomiast w 5 jednostkach podatku rolnego. Ponadto ujawniono przypadki niezachowania 
zasady powszechności opodatkowania – w zakresie podatku od nieruchomości  w 7 
jednostkach, w zakresie podatku rolnego w 4 jednostkach. 
W 20 jednostkach nieprawidłowo pobierano naleŜne opłaty będące dochodami tych 
jednostek, jak opłaty targowe (w 8 jednostkach), opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych (w 6 jednostkach), rentę planistyczną i opłaty za zajęcie pasa drogowego 
(w 6 jednostkach).  
Przeprowadzone kontrole ujawniły równieŜ szereg nieprawidłowości w zakresie windykacji 
dochodów budŜetowych. Niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie czynności 
zmierzających do wyegzekwowania zaległości podatkowych stwierdzono w 9 jednostkach 
objętych kontrolą. 
W wyniku wymienionych nieprawidłowości zaniŜone zostały dochody kontrolowanych 
jednostek łącznie o kwotę 329 110 zł. 

W zakresie realizacji wydatków i rozchodów budŜetowych stwierdzono 84 
nieprawidłowości. 
Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń i nagród 
pracownikom stwierdzono w 14 jednostkach. Skutki finansowe tych nieprawidłowości 
wyniosły 30 159 zł z czego zawyŜono pracownikom wynagrodzenia o kwotę 28 859 zł oraz 
zaniŜono o 1 300 zł. Kontrole ujawniły równieŜ w 4 jednostkach przypadki 
bezpodstawnego dokonywania wydatków związanych m.in. z finansowaniem usług 
gastronomicznych, przyznawaniem sportowcom nagród, dofinansowaniem działalności 
niezrzeszonych zespołów. Uszczuplenie środków budŜetowych z tego tytułu wyniosło  
126 394 zł. 
Kontrola prawidłowości udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych wykazała, iŜ w 13 jednostkach wybór oferenta i zawarcie umów o realizację 
zadań publicznych dokonano z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
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działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. W 5 jednostkach stwierdzono 
nierozliczenie bądź nieprawidłowe rozliczenie udzielonych dotacji na kwotę 38 098 zł. 
Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad jej udzielania, nierozliczanie bądź nieustalenie 
kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych stosownie do przepisów art. 8 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. 
Ponadto kontrole ujawniły nieprawidłowości polegające na przekroczeniu zakresu 
upowaŜnienia do dokonywania wydatków (w 5 jednostkach) oraz do zaciągania 
zobowiązań (w 3 jednostkach) stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(art. 11 ust. 1 i art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych). 
Łącznie skutki finansowe nieprawidłowo dokonanych wydatków w kontrolowanych 
jednostkach wyniosły 238 618 zł. 

Kontrole w zakresie udzielania zamówień publicznych wykazały 72 
nieprawidłowości wynikające z naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Nieprawidłowości dotyczyły etapu przygotowania postępowania o udzielenie 
zamówienia, jego prowadzenia oraz zawierania umów. W 6 jednostkach stwierdzono 
niewłaściwe określenie w ogłoszeniach o udzieleniu zamówień terminu składania ofert, w 3 
jednostkach ogłoszenia nie zawierały wymaganych przepisami informacji. Nieodrzucenie 
nieprawidłowych ofert, niespełniających warunków wynikających ze specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub odrzucenie ofert prawidłowo sporządzanych stwierdzono w 7 
kontrolowanych jednostkach. RównieŜ  w 7 jednostkach kontrole ujawniły niesporządzanie 
bądź nieprawidłowe sporządzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a w 9 jednostkach nieopublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.   
Kontrole wykazały równieŜ nieprawidłowości przy ustalaniu, pobieraniu i zwracaniu 
wadium oraz przy pobieraniu zabezpieczenia naleŜytego umowy (w 5 jednostkach).  
W wyniku ujawnionych nieprawidłowości o charakterze naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 5 zawiadomień. 

W grupie zagadnień dotyczących księgowości i sprawozdawczości budŜetowej 
stwierdzono 155 nieprawidłowości wynikających głównie z naruszenia przepisów ustawy o 
rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz w sprawie  sprawozdawczości budŜetowej a takŜe uregulowań 
wewnętrznych jednostki. 
Stwierdzone nieprawidłowości w szczególności dotyczyły nieprowadzenia wszystkich 
wymaganych ksiąg rachunkowych, tj. księgowości analitycznej do niektórych kont, 
zestawienia obrotów i sald, co stwierdzono w 13 jednostkach, nierzetelnym prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych (w 19 jednostkach) oraz niesprawdzalnym i niebieŜącym ich 
prowadzeniu (odpowiednio w 10 i 7 jednostkach). Ponadto w 10 jednostkach kontrole 
stwierdziły księgowanie operacji niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Finansów lub niezgodnie z zakładowym planem kont. 
W zakresie sprawozdawczości kontrole wykazały nieprawidłowości w 18 jednostkach.                     
W 9 jednostkach niesporządzono wszystkich wymaganych sprawozdań bądź sporządzono 
je nieprawidłowo, w 9 jednostkach stwierdzono wykazywanie w sprawozdaniach 
budŜetowych i finansowych (bilansach) danych niezgodnych z danymi wynikającymi z 
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ewidencji księgowej. Stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych wykazywanie w sprawozdaniach 
budŜetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W grupie zagadnień dotyczących ustaleń ogólno-organizacyjnych do najczęściej 
stwierdzonych nieprawidłowości naleŜało niewłaściwe opracowanie dokumentacji 
opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, wykazu 
stosowanych ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji systemu przetwarzania danych przy 
uŜyciu komputera, czym naruszono przepisy art. 10 ustawy o rachunkowości. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 17 kontrolowanych jednostkach. W 14 
jednostkach stwierdzono nieprzeprowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych 
jednostkach organizacyjnych w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej, do 
czego zobowiązują przepisy art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych. Ponadto w 12 jednostkach stwierdzono nieopracowanie lub niekompletne 
opracowanie procedur kontroli finansowej, a w 10 jednostkach nieprzestrzeganie procedur, 
czym naruszono przepis art. 47 cyt. ustawy o finansach publicznych. 
Łącznie w grupie zagadnień dotyczących ustaleń ogólno-organizacyjnych stwierdzono  
87 nieprawidłowości. 

W wyniku kontroli zagadnień dotyczących gospodarki pienięŜnej i rozrachunków 
stwierdzono 57 nieprawidłowości.  
Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w 15 kontrolowanych jednostkach 
naleŜało nieterminowe regulowanie zobowiązań, których wartość wyniosła 4 806 814 zł. W 
3 jednostkach (samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej) nieprawidłowości 
te skutkowały zapłatą karnych odsetek w wysokości 563 016 zł. Stosownie do przepisów 
art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
niewykonanie zobowiązań, których skutkiem jest zapłata karnych odsetek stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  
W 6 jednostkach kontrole stwierdziły nieprawidłowe ewidencjonowanie w raportach 
kasowych wpłat i wypłat z kasy, tj. w innym dniu niŜ faktyczny dzień dokonania operacji 
gotówkowych, a w 5 jednostkach realizowanie zapłaty na podstawie dowodów księgowych 
niesprawdzonych merytorycznie lub rachunkowo bądź  niezatwierdzonych do zapłaty.  
Ponadto w 10 jednostkach stwierdzono niezgodne z przepisami przeprowadzenie i 
rozliczenie inwentaryzacji finansowych składników mienia i rozrachunków. 
Przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o 
rachunkowości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 18 pkt 1 ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).  

Kontrole zagadnień dotyczących mienia komunalnego wykazały 54 
nieprawidłowości. 
W 10 kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami przy sprzedaŜy nieruchomości. W szczególności 
nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły niepodawania do publicznej wiadomości 
informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, 
niezamieszczania w wykazach wszystkich wymaganych przepisami informacji oraz 
niepublikowania ogłoszeń o przetargach na stronach internetowych. W 6 jednostkach 
stwierdzono nieprowadzenie bądź nieprawidłowe przeprowadzenie ewidencji wchodzących 
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w skład gminnego zasobu nieruchomości, równieŜ w 6 jednostkach niesporządzanie 
planów wykorzystania zasobów nieruchomości. Ponadto w 4 jednostkach stwierdzono 
nieprawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji rzeczowych składników 
majątkowych. 

Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w grupach zagadnień dotyczących zadań 
zlecanych i realizowanych w ramach porozumień (łącznie 13 nieprawidłowości). Dotyczyły 
one m.in. nieterminowego sporządzania sprawozdań i rozliczania dotacji (w 4 jednostkach), 
naruszenie zasad rozliczania producentów rolnych w zakresie zwrotu akcyzy zawartej w 
cenie oleju napędowego (w 2 jednostkach), nieegzekwowania od kierowników podległych 
jednostek organizacyjnych obowiązku przedkładania sprawozdań jednostkowych (w 3 
jednostkach).   

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.   

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości było najczęściej nierespektowanie 
obowiązujących przepisów prawa oraz brak właściwego nadzoru ze strony kierownictwa 
kontrolowanych jednostek nad podległymi pracownikami.  

Na podstawie wyników kontroli do kontrolowanych jednostek skierowano 24 
wystąpienia pokontrolne zawierające 230 wniosków do realizacji. Z uwagi na brak 
wyczerpujących informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych przekazanych do Izby, 
w 10 przypadkach informacje te nie zostały przyjęte, a do kierowników kontrolowanych 
jednostek skierowano stosowne wystąpienia. 
Do Wojewody skierowano 3 zawiadomienia, w 2 przypadkach o niewykonaniu wniosków 
pokontrolnych i utrzymywaniu się w jednostkach stanu niezgodnego z prawem, w jednym 
przypadku o ponownym stwierdzeniu tych samych nieprawidłowości, w tym wskazujących 
na dopuszczenie się przez wójta gminy powtarzającego się naruszenia ustawowych 
przepisów. 
W związku z ujawnionymi przypadkami noszącymi znamiona naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, w 2008 r. do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
skierowano 31 zawiadomień w tej sprawie (załącznik nr 3 do sprawozdania). 
Do Ministra Finansów skierowano 7 zawiadomień o nieprawidłowym wykazaniu  
w sprawozdaniach budŜetowych danych stanowiących podstawę do naliczenia subwencji. 
Do Prokuratury skierowano jedno zawiadomienie o stwierdzeniu istotnego naruszenia 
przepisów prawa noszącego znamiona przestępstwa (dotyczyło nieprawidłowości 
stwierdzonych trakcie kontroli zakończonej w listopadzie 2007 r.).  
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Załącznik nr 1 
       do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2008 
 
 

ZESTAWIENIE KONTROLI PODJĘTYCH I REALIZOWANYCH 

W 2008 ROKU 

 

Rodzaje kontroli 
Stan realizacji kontroli na 

dzień 31.12.2008 r.  
Lp. 

 
Jednostki podlegające kontroli 

planowana pozaplanowa zakończona w toku 
1 2 3 4 5 6 

1. Miasto Brzeg kompleksowa  x  

2. Miasto Kędzierzyn - Koźle kompleksowa  x  

3. Miasto i Gmina Byczyna kompleksowa  x  

4. Miasto i Gmina Dobrodzień kompleksowa  x  

5. Miasto i Gmina Gogolin kompleksowa  x  

6. Miasto i Gmina Gorzów Śląski kompleksowa  x  

7. Miasto i Gmina Kluczbork kompleksowa  x  

8. Miasto i Gmina Krapkowice kompleksowa   x 

9. Miasto i Gmina Olesno kompleksowa   x 

10. Miasto i Gmina Ozimek kompleksowa  x  

11. Miasto i Gmina Prudnik kompleksowa  x  

12. Miasto i Gmina Strzelce Opolskie kompleksowa  x  

13. Miasto i Gmina Ujazd kompleksowa   x 

14. Miasto i Gmina Wołczyn kompleksowa  x  

15. Miasto i Gmina Zdzieszowice kompleksowa  x  

16. Gmina Branice kompleksowa  x  

17. Gmina Jemielnica kompleksowa  x  

18. Gmina Polska Cerekiew kompleksowa  x  

19. Gmina Strzeleczki kompleksowa  x  

20. Gmina Walce kompleksowa  x  

21. 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej                            
w Głubczycach 

problemowa  x 
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22. 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych w Kup 

problemowa  x 
 

23. 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej                            
w Krapkowicach 

problemowa  x 
 

24. 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu 

 doraźna x 
 

25. 
Brzeskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego                 
Sp. z o.o. w Brzegu 

 doraźna  x 

26. Powiat nyski  doraźna x  

27. Gmina Cisek  sprawdzająca x  

28. Miasto i Gmina Głogówek  sprawdzająca x  

29. Miasto i Gmina Baborów  sprawdzająca x  

30. Gmina Dobrzeń Wielki  sprawdzająca x  
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Załącznik nr 2 
do sprawozdania z 

działalności kontrolnej za 
rok 2008 

 
 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI W  
2008 ROKU 

 
 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ilość jednostek 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

1 2 3 

           Ogółem nieprawidłowości 
            w tym: 

705 
(988 w 2007r.) 

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE 

 
Ogółem: 
w tym: 

        87 (93) 

1. nieprzeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych lub nadzorowanych 14 

2. 
niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości (w tym np. 
zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, dokumentacji systemu 
przetwarzania danych przy uŜyciu komputera 

17  

3. brak lub niekompletne opracowanie procedur kontroli finansowej 12 

4. nieprzestrzeganie procedur kontroli   10 

5. nieprowadzenie audytu wewnętrznego 2 

6. 
niedostosowanie przepisów wewnętrznych do potrzeb jednostki lub obowiązujących przepisów 
prawa 

7 

7. 
nieokreślenie wzoru wniosku o przyznanie nagrody oraz szczegółowych zasad             i trybu 
przyznawania nagrody rocznej 

1 

8. 
niedopełnienie obowiązku rejestracji dokumentów finansowych wpływających do Urzędu w 
rejestrze kancelaryjnym 

5 

9. 
ustalenie nieprawidłowej reprezentacji osób do składania oświadczeń woli             i dysponowania 
rachunkiem bankowym 

1 

II. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDśETOWEJ 

 Ogółem: 
w tym: 

          155 (238) 

1. nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym np. dziennika, kont 
analitycznych, zestawień obrotów i sald itp.) 

13 

2. nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych-nieistotne (nie kierowano zawiadomień – art. 77 
uor) 

19 

3. niebieŜące prowadzenie ksiąg rachunkowych 7 

4. niesprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych 10 

5. księgowanie dowodów niespełniających wymogów ustawy o rachunkowości 6 

6. niezgodność sald kont analitycznych z syntetycznymi 
7 
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7. ewidencjonowanie operacji gospodarczych bez zachowania systematyki lub chronologii zapisów 5 

8. prowadzenie ewidencji niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont lub niezgodnie z ZPK 10 

9. nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budŜetowej dochodów i wydatków bądź jej brak 7 

10. poprawianie błędów w dowodach lub zapisach w księgach rachunkowych niezgodnie z 
przepisami ustawy o rachunkowości 

5 

11. niesporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań (nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań 
jednostkowych) 

9 

12. wykazanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją 9 

13. nieprawidłowe ustalanie sald kont rozrachunkowych 3 

14. prowadzenie wspólnych ksiąg rachunkowych dla kilku jednostek organizacyjnych 3 

15. brak danych identyfikujących księgi rachunkowe bądź nieprawidłowe ich oznaczenie 4 

16. niezgodność zestawienia obrotów i sald z obrotami dziennika 2 

III. W ZAKRESIE GOSPODARKI PIENIĘśNEJ I ROZRACHUNKÓW 

Ogółem     
w tym: 

          57 (125) 

1. nieprawidłowe ewidencjonowanie operacji gotówkowych  6 

2. nieterminowe regulowanie zobowiązań 15 

3. nieprzeprowadzenie lub nierzetelne  przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji 
finansowych składników mienia i rozrachunków lub nieudokumentowanie jej wyników 

10 

4. realizowanie zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów prawidłowego 
dowodu księgowego, niesprawdzonych merytorycznie, rachunkowo, niezatwierdzonych do 
wypłaty 

5 

5. nieterminowe rozliczanie pobranych zaliczek, nieustalenie terminu ich rozliczenia 4 

6. niezgodność rzeczywistego stanu gotówki ze stanem ewidencyjnym (niedobór lub 
nadwyŜka gotówki w kasie) 

2 

7. przekazywanie kasy z naruszeniem obowiązujących w jednostce procedur 2 

8. przechowywanie na rachunku sum depozytowych środków stanowiących dochody budŜetu 2 

9. nieprzeprowadzenie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 
1 

10. ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania niezgodnie z przepisami wewnętrznymi 2 

11. udzielanie zaliczek osobom niebędącym pracownikami Urzędu Miejskiego 
1  

IV. W ZAKRESIE WYKONANIA BUDśETU 

           Ogółem         
w tym: 

             339 (431) 

IV.I.  W ZAKRESIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW 

 Ogółem 
w tym: 

         181 (212) 

1. niezachowanie zasady powszechności opodatkowania - podatek od nieruchomości 7 

2. niezachowanie zasady powszechności opodatkowania - podatek rolny 4 

3. ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek od nieruchomości 

10 

4. ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie z 5 
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obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek rolny 

5. nieprawidłowości przy pobieraniu opłat lokalnych (opłata targowa) 8 

6. nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych 

6 

7. nieprawidłowości przy pobieraniu innych opłat (np. renty planistycznej, opłaty 
adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego) 

6 

8. niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie czynności zmierzających do zastosowania 
środków egzekucyjnych (zaległości z tytułu podatków i opłat) 

9 

9. nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych -podatek od 
nieruchomości 

10 

10. nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych -podatek od 
środków transportowych 

5 

11. nieprowadzenie postępowania podatkowego w przypadku niezłoŜenia deklaracji - podatek 
od nieruchomości 

9 

12. nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 6 

13. nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie inkasentów z pobranych dochodów 6 

14. niepobieranie lub pobieranie w niewłaściwej wysokości odsetek od nieterminowych wpłat 
naleŜności budŜetowych (w tym nieprzerachowywanie dokonanych bez odsetek wpłat 
zaległości podatkowych na naleŜność główną i odsetek za zwłokę) 

3 

15. niewydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 
przypadkach ustawowych 

3 

16. nieustalanie albo ustalanie lub pobieranie dochodów z majątku w sposób niezgodny z 
przepisami prawa lub zawartymi umowami 

4 

17. dopuszczenie do przedawnienia podatkowych i niepodatkowych dochodów budŜetowych 3 

18. wykazywanie w sprawozdaniach nieprawidłowych skutków udzielnych ulg, zwolnień i 
obniŜek stawek podatkowych 

11 

19. nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli podatkowej  4 

20. wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych z naruszeniem przepisów (brak 
oświadczeń, wydawanie zezwoleń przed wniesieniem opłaty) 

3 

21. niewystąpienie do SKO o wyznaczenie właściwego organu podatkowego do załatwiania 
spraw podatkowych skarbnika gminy 

3 

IV.II.  W ZAKRESIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW 

 Ogółem: 
w tym: 

         84 (123) 

1. przekroczenie upowaŜnienia do zaciągania zobowiązań 3 

2. przekroczenie upowaŜnienia do dokonywania wydatków 5 

3. niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń 
pracowników 

14 

4. nieprawidłowości przy udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych (np. niestosowanie wymaganych trybów itp.) 

13 

5. nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych  

5 

6. dokonywanie wydatków bez podstaw prawnych 4 

7. wypłata odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych z naruszeniem obowiązujących  
terminów 

7 

8. brak kontrasygnaty skarbnika na zawieranych umowach 8 

9. nieprawidłowe naliczanie lub nieterminowe przekazywanie odpisów na ZFŚS 4 

10. nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów podróŜy słuŜbowych 2 

11. nieprawidłowości przy naliczaniu i wypłacaniu dodatków mieszkaniowych 2 
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12. zawieranie umów zlecenia z pracownikami Urzędu na zadania objęte zakresem czynności 2 
 

IV.III  W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Ogółem: 
w tym: 

          72 (89) 

1. nieokreślenie lub niewłaściwe określenie wartości zamówienia 2 

2. 
niezłoŜenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie 
osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

3 

3. brak lub niewłaściwa specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2 

4. niewłaściwe określenie terminu do składania ofert 6 

5. nieprawidłowe sporządzenie ogłoszenia 3 

6. nieodrzucenie nieprawidłowej oferty lub odrzucenie prawidłowej 7 

7. 
niesporządzenie bądź nieprawidłowe sporządzenie i opublikowanie zawiadomienia o 
wyborze oferty  

9 

8. nieprawidłowości przy ustalaniu lub pobieraniu wadium, zwracania wadium 2 

9. 
nieprawidłowości przy ustalaniu lub pobieraniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy 

3 

10. niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania 7 

11. naruszenie zakazu dokonywania niekorzystnych dla zamawiającego zmian umowy 2 

12. nieprzestrzeganie zasady pisemności prowadzonego postępowania 4 

V. W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 Ogółem: 
w tym: 

          54 (89) 

1. nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaŜy nieruchomości 10 

2. nieprzestrzeganie przepisów przy innym niŜ sprzedaŜ i uŜytkowanie wieczyste rozdysponowaniu 
mienia komunalnego (najem, dzierŜawa, trwały zarząd itp.) 

3 

3. nieprzeprowadzenie, nierozliczenie lub nieprawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie 
inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 

4 

4. nieprzeprowadzenie bądź nieprawidłowe przeprowadzenie ewidencji nieruchomości 
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

6 

5. niesporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości 6 

6. udzielenie bonifikaty w niewłaściwej wysokości 2 

7. niezachowanie naleŜytej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem 2 

8. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy w 
zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowych 

1 

9. podpisanie aktów notarialnych dotyczących sprzedaŜy nieruchomości mimo braku w tym dniu 
wpłaty przez nabywcę ustalonej ceny za nieruchomość 

2 

10. nieprawidłowe  sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego 1 

VI. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH W RAMACH                                      
POROZUMIEŃ 

 Ogółem: 
w tym: 

     8 (6) 

1. nieterminowe sporządzenie sprawozdania z rozliczenia otrzymanej dotacji 4 

2. naruszenie zasad rozliczania producentów rolnych w zakresie zwrotu akcyzy zawartej w cenie 
oleju napędowego 

2 

3. poświadczenie za zgodność z oryginałem odpisu z KRS w dacie niezgodnej z faktycznym 
złoŜeniem odpisu dotyczy wypłat zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego 

1 
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4. przyjmowanie niekompletnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 1 

VII. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU                                   
TERYTORIALNEGO Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 Ogółem: 
w tym: 

     5 (6) 

1. nieegzekwowanie od kierowników jednostek organizacyjnych obowiązku przedkładania 
sprawozdań 

3 

2. niedokonywanie zmian w planie finansowym zakładu w 2007 r. 1 

3. naruszenie zasad sporządzania projektu i planu finansowego zakładu 
budŜetowego 

1 
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         Załącznik nr 3 
do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2008  

 
 

NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 

 

Lp. 
 

Opis naruszenia 

Ilość 
stwierdzonych 
przypadków 

 Ogółem 

w tym: 

   48 
(36 w 2007 r.) 

1. Nieustalenie naleŜności lub ustalenie takiej naleŜności w wysokości niŜszej niŜ 
wynikająca z prawidłowego obliczenia  

(art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

2 (2) 

2. Niedokonanie wpłaty do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych przez zakład 
budŜetowy 

(art. 6 pkt 2 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych) 

1 (-) 

3. Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad i trybu jej udzielania, nierozliczenie dotacji 
bądź nieustalenie kwoty podlegającej zwrotowi 

(art.8 pkt 1, 2, 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

9(5) 

4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowe rozliczenie, 
nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji 

(art. 9 pkt 1, 2, 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

8 (-) 

5. Dokonanie wydatku ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upowaŜnienia 
do dokonywania wydatków 

(art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

4 (3) 

6. Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy  

(art. 14 pkt 1,2,3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

1 (4) 

7. Zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upowaŜnienia do zaciągania 
zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych 

(art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) 

8 (5) 
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8. Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem 
jest zapłata odsetek 

(art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

3 (1) 

9. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach 
publicznych wyczerpujących przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

(art. 17 ust. 1 pkt 2 lit.a oraz ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych)  

2 (-) 

10. NiezłoŜenie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego wymagających oświadczenia  

(art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

3 (-) 

11. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie               
i rozliczenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości 

(art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

5 (-) 

12. Wykazanie w sprawozdaniu budŜetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej 

(art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

2 (5) 

 
 
 

 


