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Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2010 rok 

 

 
1.  Realizacja zadań w zakresie kontroli 

Zatwierdzony uchwałą nr 3/10/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 stycznia 2010 r. plan kontroli na 2010 r. zakładał przeprowadzenie 23 kontroli 

kompleksowych gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Rodzaj i ilość podjętych i zrealizowanych kontroli w 2010 r. 

Rodzaj 

kontroli 

Kontrole 

zakończone 

w 2010r. 

(rozp. w 

2009) 

Plan na 

2010 r. 

Kontrole podjęte w 2010 r. 

zakończone na 

dzień 

31.12.2010 

w toku na 

dzień 

31.12.2010 

Kompleksowe 4 23 21 2 

Problemowe - - - - 

Doraźne - - 2 1 

Sprawdzające - - - - 

Razem 4 23 23 3 

 

Kontrole kompleksowe rozpoczęto i zakończono w 21 jednostkach: 

 w 5 gminach miejsko-wiejskich (Głubczyce, Kietrz, Korfantów, Niemodlin, Nysa), 

 w 10 gminach wiejskich (Bierawa, Cisek, Dąbrowa, Lubsza, Pakosławice, 

Pawłowiczki, Popielów, Reńska Wieś, Turawa, Zębowice), 

 w 6 powiatach (Brzeskim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Kluczborskim, 

Namysłowskim, Oleskim, Prudnickim). 

W 2010 r. zakończono również 4 kontrole kompleksowe w gminach Grodków i Lubrza, Powiecie 

Nyskim oraz Województwie Opolskim, które rozpoczęto w IV kwartale 2009 r. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w toku realizacji pozostawały 2 kontrole kompleksowe w gminach 

Lewin Brzeski i Pokój oraz 1 kontrola doraźna w Gminie Otmuchów. 

Kontrole kompleksowe realizowano na podstawie programów kontroli obejmujących zagadnienia 

wynikające z tez kontroli kompleksowych zatwierdzonych do stosowania przez Prezesa RIO, 

z uwzględnieniem obszarów zagrożenia zidentyfikowanych na etapie analizy przedkontrolnej. 

W 2010 r. realizowano również kontrole doraźne nie objęte planem kontroli. 

Kontrole doraźne przeprowadzono w następujących jednostkach: 
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 Gminie Lubrza kontrolę podjęto zgodnie z dyspozycją Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, 

 Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach kontrolę przeprowadzono na wniosek Wójta 

Gminy Tułowice wskazującego na nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami 

finansowymi, 

 Gminie Otmuchów kontrolę podjęto na wniosek Policji w związku z anonimową 

informacją o nieprawidłowościach.  

Zestawienie kontroli podjętych i zrealizowanych w 2010 r. stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

 

2.  Wyniki kontroli 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 35 jednostkach organizacyjnych stwierdzono 

łącznie 628 nieprawidłowości (dla porównania w 2009 r. stwierdzono 568 nieprawidłowości w 42 

kontrolowanych jednostkach organizacyjnych). 

Kontrole obejmowały zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej i udzielaniem 

zamówień publicznych w przedstawionych poniżej grupach tematycznych. 

 

Wyszczególnienie 
Ilość 

nieprawidłowości 

Struktura 

% 

Ogółem, 

         z tego: 
628 100,0 

I       Ustalenia ogólno-organizacyjne 66 10,5 

II      Księgowość i sprawozdawczość 141 22,5 

III    Gospodarka pieniężna i rozrachunki 60 9,6 

IV    Wykonanie budżetu, w tym: 299 47,6 

  dochody i przychody 144 22,9 

  wydatki i rozchody 92 14,6 

  zamówienia publiczne 62 9,9 

 inne 1 0,2 

V     Mienie komunalne 41 6,5 

VI    Zadania zlecone realizowane w ramach 

         porozumień  
18 2,9 

VII   Rozliczenie j.s.t z innymi jednostkami  

         organizacyjnymi 
3 0,5 

 

 Najwięcej nieprawidłowości (299) stwierdzono w grupie zagadnień związanych z 

wykonaniem budżetu - realizacją dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz zamówień 

publicznych.  
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W zakresie dochodów i przychodów kontrole ujawniły 144 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 6 

jednostkach podatku rolnego. Ponadto ujawniono przypadki niezachowania zasady powszechności 

opodatkowania – w zakresie podatku od nieruchomości w 5 jednostkach, w zakresie podatku 

rolnego w 2 i od środków transportowych w 1 jednostce. Nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień 

podatkowych stwierdzono w 6 jednostkach. 

W 13 jednostkach nieprawidłowo pobierano należne opłaty będące dochodami tych jednostek, jak 

opłaty targowe (w 5 jednostkach), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w 9 

jednostkach), rentę planistyczną (w 1 jednostce). 

Przeprowadzone kontrole ujawniły również nieprawidłowości w zakresie windykacji należności 

budżetowych. Niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie czynności zmierzających do 

wyegzekwowania zaległości podatkowych stwierdzono w 9 jednostkach objętych kontrolą. 

W wyniku wymienionych nieprawidłowości zaniżone zostały dochody kontrolowanych jednostek 

łącznie o kwotę 103.840,71 zł, natomiast dochody na wartość 39.654,62 zł realizowane były z 

naruszeniem obowiązującego prawa.  

W zakresie realizacji wydatków i rozchodów budżetowych stwierdzono 92 nieprawidłowości. 

Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń i nagród 

pracownikom stwierdzono w 22 jednostkach. Skutki finansowe tych nieprawidłowości wyniosły 

7.956,21 zł z czego zawyżono pracownikom wynagrodzenia o kwotę 4.355,88 zł oraz zaniżono o 

3.600,33 zł. Kontrole ujawniły również w 4 jednostkach przypadki wypłacenia diet radnym 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Łączna kwota rezultatów finansowych tych 

nieprawidłowości wyniosła 2.199,51 zł.  

Kontrola udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykazała 

nieprawidłowości  w 11 jednostkach. Ponadto w 6 jednostkach stwierdzono nierozliczenie bądź 

nieprawidłowe rozliczenie udzielonych dotacji na łączną kwotę 134.120,57 zł. Przekazanie dotacji z 

naruszeniem zasad jej udzielania, nierozliczenie bądź nieustalenie kwoty zwrotu niewykorzystanej 

dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych stosownie do przepisów art. 8 ustawy 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Kontrole ujawniły również nieprawidłowości polegające na przekroczeniu zakresu upoważnienia do 

dokonywania wydatków (w 5 jednostkach) oraz do zaciągania zobowiązań (w 4 jednostkach) 

stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 11 ust. 1 i art. 15 ustawy  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). 
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Łącznie skutki finansowe nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie wydatków i rozchodów 

wyniosły 19.165,57 zł. 

Kontrole w zakresie udzielania zamówień publicznych wykazały 62 nieprawidłowości 

wynikających z naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych. Nieprawidłowości dotyczyły etapu przygotowania postępowania o udzielenie 

zamówienia, jego prowadzenia oraz zawierania umów. W 4 jednostkach stwierdzono niewłaściwe 

sporządzenie ogłoszeń a w 2 jednostkach nieprzestrzeganie zasady powszechności stosowania 

ustawy. Nieodrzucenie nieprawidłowych ofert, niespełniających warunków wynikających ze 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub odrzucenie ofert prawidłowo sporządzonych 

stwierdzono w 2 kontrolowanych jednostkach. W 5 jednostkach kontrole ujawniły niesporządzanie 

bądź nieprawidłowe sporządzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W 4 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z zawieraniem i realizacją umów, 

polegające na niezawarciu umowy w formie pisemnej (w 1 jednostce) oraz na nieegzekwowaniu kar 

umownych za niedotrzymanie terminów realizacji umów (w 3 jednostkach).  

Nieprawidłowość polegającą na niezłożeniu oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności 

powodujących wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

stwierdzono w 2 jednostkach. Zaniechanie złożenia przedmiotowego oświadczenia spełnia 

przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 4 ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Kontrole wykazały również nieprawidłowości przy zwrocie wadiów i zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (w 7 jednostkach).  

W wyniku ujawnionych nieprawidłowości o charakterze naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych w zakresie zamówień publicznych, do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 

skierowano 5 zawiadomień. 

W grupie zagadnień dotyczących księgowości i sprawozdawczości budżetowej stwierdzono 

141 nieprawidłowości wynikających głównie z naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości, 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej a także uregulowań wewnętrznych 

jednostek. 

Stwierdzone nieprawidłowości w szczególności dotyczyły nieprowadzenia wszystkich 

wymaganych ksiąg rachunkowych, tj. księgowości analitycznej do niektórych kont oraz zestawienia 

obrotów i sald, co stwierdzono w 12 jednostkach, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

(w 16 jednostkach) oraz niebieżącego ich prowadzenia (w 12 jednostkach). Ponadto w 12 
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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 19 jednostkach. W 9 

jednostkach nie sporządzono wszystkich wymaganych sprawozdań bądź sporządzono je 

nieprawidłowo a w 14 jednostkach stwierdzono wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych i 

finansowych (bilansach) danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Stosownie do przepisów art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania 

procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazywanie  w tych 

sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W grupie zagadnień dotyczących ustaleń ogólno-organizacyjnych do najczęściej 

stwierdzanych nieprawidłowości należało nieopracowanie bądź niewłaściwe opracowanie 

dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, wykazu 

stosowanych ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu 

komputera, czym naruszono przepisy art. 10 ustawy o rachunkowości. Nieprawidłowości w tym 

zakresie stwierdzono w 10 kontrolowanych jednostkach. W 11 jednostkach stwierdzono 

nieprzeprowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w 

zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej, do czego zobowiązywał przepis art. 187 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ponadto w 7 jednostkach stwierdzono 

nieopracowanie lub niekompletne opracowanie procedur kontroli finansowej, a w 5 jednostkach 

nieprzestrzeganie tych procedur. Nieprzeprowadzenie audytu wewnętrznego odnotowano w 5 

jednostkach. Od 1 stycznia 2010 r. zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce 

sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudniania audytora 

wewnętrznego albo niezawierania umowy z usługodawcą stanowi naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

Łącznie w grupie zagadnień dotyczących ustaleń ogólno-organizacyjnych stwierdzono 66 

nieprawidłowości. 

W wyniku kontroli zagadnień dotyczących gospodarki pieniężnej i rozrachunków 

stwierdzono 60 nieprawidłowości. Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w 14 

kontrolowanych jednostkach należało nieterminowe regulowanie zobowiązań, których wartość 

wyniosła łącznie 1.304.695 zł. W 1 jednostce  nieprawidłowość ta skutkowała zapłatą karnych 

odsetek w wysokości 7.595,60 zł. Stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych niewykonanie zobowiązań, 
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których skutkiem jest zapłata karnych odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych.  

W 5 jednostkach kontrole stwierdziły niezgodność stanu gotówki ze stanem ewidencyjnym 

(niedobór lub nadwyżka gotówki w kasie), a w 4 jednostkach realizowanie zapłaty na podstawie 

dowodów księgowych niesprawdzonych merytorycznie lub rachunkowo bądź  niezatwierdzonych 

do zapłaty.  

Ponadto w 8 jednostkach stwierdzono nieprzeprowadzenie lub niezgodne z przepisami 

przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji finansowych składników mienia i rozrachunków. 

Zaniechanie przeprowadzenia oraz 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 41 nieprawidłowości. 

W 15 kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości. W szczególności nieprawidłowości w tym 

zakresie dotyczyły niepodawania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, niezamieszczania w wykazach wszystkich 

wymaganych przepisami informacji oraz niepublikowania ogłoszeń o przetargach na stronach 

internetowych. W 13 jednostkach stwierdzono naruszenie przepisów przy innym niż sprzedaż i 

użytkowanie wieczyste rozdysponowaniu mienia komunalnego, w tym głównie w zakresie najmu i 

dzierżawy. W 2 jednostkach wystąpiły nieprawidłowości w zakresie sporządzania planów 

wykorzystania zasobów nieruchomości. Ponadto w 3 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 18 nieprawidłowości). Dotyczyły one głównie 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. W 5 jednostkach stwierdzono nieterminową wypłatę  zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. W 2 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

nierozliczenia lub nieprawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji.  

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.  
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Na podstawie wyników kontroli do kontrolowanych jednostek skierowano 23 wystąpienia 

pokontrolne zawierające 181 wniosków do realizacji. Z uwagi na brak wyczerpujących informacji  

o wykonaniu wniosków pokontrolnych przekazanych do Izby, w 7 przypadkach informacje te nie 

zostały przyjęte, a do kierowników kontrolowanych jednostek skierowano stosowne wystąpienia. 

W związku z ujawnionymi przypadkami noszącymi znamiona naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, w 2010 r. do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 10 

zawiadomień w tej sprawie (załącznik nr 3 do sprawozdania). 

Do Ministra Finansów skierowano 8 zawiadomień o nieprawidłowym wykazaniu  

w sprawozdaniach budżetowych danych stanowiących podstawę do naliczenia subwencji. 

W 2010 r. skierowano 3 zawiadomienia do organów ścigania o stwierdzeniu istotnych naruszeń 

przepisów prawa noszących znamiona przestępstwa.  

Ponadto do Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu skierowano 1 zawiadomienie o rażącym 

naruszeniu przepisów w zakresie prawa pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, do Marszałka Województwa Opolskiego 1 zawiadomienie o 

nieprawidłowościach w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

finansowanego ze środków RPO oraz w zakresie realizacji tego zadania, do Opolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1 zawiadomienie o naruszeniu przepisów 

prawa budowlanego przy realizacji inwestycji.  
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Załącznik nr 1 

       do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2010 

 

ZESTAWIENIE KONTROLI PODJĘTYCH I REALIZOWANYCH 

W 2010 ROKU 

 

Lp. 

 

Jednostki podlegające kontroli 

Rodzaje kontroli 
Stan realizacji kontroli na 

dzień 31.12.2010 r. 

planowana pozaplanowa zakończona w toku 
1 2 3 4 5 6 

1.  Miasto i Gmina Głubczyce kompleksowa  x  

2.  Miasto i Gmina Kietrz kompleksowa  x  

3.  Miasto i Gmina Korfantów kompleksowa  x  

4.  Miasto i Gmina Lewin Brzeski kompleksowa   x 

5.  Miasto i Gmina Niemodlin kompleksowa  x  

6.  Miasto i Gmina Nysa kompleksowa  x  

7.  Gmina Bierawa kompleksowa  x  

8.  Gmina Cisek kompleksowa  x  

9.  Gmina Dąbrowa kompleksowa  x  

10.  Gmina Lubsza kompleksowa  x  

11.  Gmina Pakosławice kompleksowa  x  

12.  Gmina Pawłowiczki kompleksowa  x  

13.  Gmina Pokój kompleksowa   x 

14.  Gmina Popielów kompleksowa  x  

15.  Gmina Reńska Wieś kompleksowa  x  

16.  Gmina Turawa kompleksowa  x  

17.  Gmina Zębowice kompleksowa  x  

18.  Powiat Brzeski kompleksowa  x  

19.  Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kompleksowa  x  

20.  Powiat Kluczborski kompleksowa  x  

21.  Powiat Namysłowski kompleksowa  x  

22.  Powiat Oleski kompleksowa  x  

23.  Powiat Prudnicki kompleksowa  x  

24.  Miasto i Gmina Otmuchów   doraźna  x 

25.  Gmina Lubrza  doraźna x  

26.  
Gminny Zespół Szkół  

w Tułowicach 
 doraźna x 
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RIO 

OPOLE 
 

Załącznik nr 2 

do sprawozdania 

z działalności 

kontrolnej za rok 

2010 

 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI W  

2010 ROKU 

 

 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ilość jednostek, 

w których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

1 2 3 

           Ogółem nieprawidłowości 

            w tym: 

628 

(568 w 2009 r.) 

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE 

 
Ogółem: 

w tym: 
        66 (56) 

1.  nieprzeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych lub nadzorowanych 11 

2.  

brak lub niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości (w tym np. zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg 

rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu 

komputera 

10 

3.  brak lub niekompletne opracowanie procedur kontroli finansowej 7 

4.  niewykonanie wniosków pokontrolnych 1 

5.  nieprzestrzeganie procedur kontroli 5 

6.  nieprowadzenie audytu wewnętrznego 5 

7.  nieterminowe przekazywanie uchwał i zarządzeń do rio 5 

II. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 

 Ogółem: 

w tym: 
          141 (121) 

1.  
nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym np. 

dziennika, kont analitycznych, zestawień obrotów i sald itp.) 
12 

2.  

nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym np. wykazanie należności 

albo zobowiązań nieistniejących lub przedawnionych) – istotne (zawiadomienia 

– art. 77 u o r) 

3 

3.  
nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych-nieistotne (nie kierowano 

zawiadomień – art. 77 uor) 
14 
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4.  niebieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych 12 

5.  księgowanie dowodów niespełniających wymogów ustawy o rachunkowości 6 

6.  niezgodność sald kont analitycznych z syntetycznymi 6 

7.  
ewidencjonowanie operacji gospodarczych bez zachowania systematyki lub 

chronologii zapisów 
8 

8.  
ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach nieprzewidzianych w 

zakładowym planie kont lub z naruszeniem zasad funkcjonowania kont 
12 

9.  
nieprawidłowa archiwizacja, ochrona dokumentów księgowych, programów 

komputerowych 
2 

10.  
poprawianie błędów w dowodach lub zapisów w księgach rachunkowych 

niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
4 

11.  
nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków bądź 

jej brak 
9 

12.  niesporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań 9 

13.  wykazanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją 14 

14.  nieujmowanie w ewidencji wszystkich zobowiązań jednostki 2 

15.  nieujmowanie w ewidencji wszystkich należności jednostki 3 

16.  
dokonywanie zapisów księgowych niespełniających wymogów ustawy o 

rachunkowości 
5 

III. W ZAKRESIE GOSPODARKI PIENIĘŻNEJ I ROZRACHUNKÓW 

 Ogółem     

w tym: 
          60 (62) 

1.  nierzetelne lub nieprawidłowe ewidencjonowanie operacji gotówkowych  2 

2.  

realizowanie zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów 

prawidłowego dowodu księgowego, niesprawdzonych merytorycznie, 

rachunkowo, niezatwierdzonych do wypłaty 

4 

3.  wypłata gotówki osobom nieupoważnionym lub bez pokwitowania 1 

4.  
niezgodność rzeczywistego stanu gotówki ze stanem ewidencyjnym 

(niedobór lub nadwyżka gotówki w kasie) 
5 

5.  pokrywanie wydatków bezpośrednio z uzyskanych dochodów 1 

6.  nieterminowe regulowanie zobowiązań 15 

7.  

nieprzeprowadzenie lub nierzetelne  przeprowadzenie i rozliczenie 

inwentaryzacji finansowych składników mienia i rozrachunków lub 

nieudokumentowanie jej wyników 

8 

8.  nieprawidłowości w zakresie druków ścisłego zarachowania 3 

9.  
nieterminowy zwrot oferentom wadiów i zabezpieczeń należytego 

wykonania umowy 
7 

IV. W ZAKRESIE WYKONANIA BUDŻETU 
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            Ogółem         

w tym: 
             299 (278) 

IV.I.  W ZAKRESIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW 

 Ogółem 

w tym: 
         144 (128) 

1.  
niezachowanie zasady powszechności opodatkowania - podatek od 

nieruchomości 
5 

2.  niezachowanie zasady powszechności opodatkowania - podatek rolny 2 

3.  
niezachowanie zasady powszechności opodatkowania – podatek od 

środków transportowych 
1 

4.  
nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych -

podatek od nieruchomości 
9 

5.  
nieweryfikowalnie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych – 

podatek rolny 
4 

6.  
nieweryfikowalnie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych – 

podatek od środków transportowych 
2 

7.  

ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek od 

nieruchomości 

10 

8.  
ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek rolny 
6 

9.  

ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek od 

środków transportowych 

3 

10.  
dokonywanie przypisu podatków mimo niedoręczenia decyzji 

wymiarowych lub niezłożenia deklaracji podatkowych 
3 

11.  
nieprowadzenie postępowania podatkowego w przypadku niezłożenia 

deklaracji - podatek od nieruchomości 
4 

12.  
nieprowadzenie postępowania podatkowego w przypadku niezłożenia 

deklaracji – podatek rolny 
3 

13.  nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 2 

14.  nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień w podatku rolnym 4 

15.  
nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli 

podatkowej – podatek od nieruchomości 
4 

16.  
nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli 

podatkowej – podatek rolny 
3 

17.  
nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej przy udzielaniu ulg w 

zapłacie podatków – podatek od środków transportowych 
2 

18.  
nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie inkasentów z pobranych 

dochodów  
2 

19.  
niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych (zaległości z tytułu podatków i opłat) 
9 

20.  niepobranie lub pobieranie w nieprawidłowej wysokości odsetek od 3 
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nieterminowych wpłat należności budżetowych (w tym 

nieprzerachowywanie dokonanych bez odsetek wpłat zaległości 

podatkowych na należność główną i odsetki za zwłokę) 

21.  
nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
9 

22.  
niewydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w przypadkach ustawowych 
3 

23.  
nieustalanie albo ustalanie lub pobieranie dochodów z majątku w sposób 

niezgodny z przepisami prawa lub zawartymi umowami 
1 

24.  
nieprawidłowe umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych 

należności budżetowych 
3 

25.  
dopuszczenie do przedawnienia podatkowych i niepodatkowych dochodów 

budżetowych 
2 

26.  
wykazywanie w sprawozdaniach nieprawidłowych skutków udzielnych ulg, 

zwolnień i obniżek stawek podatkowych 
10 

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

28.  
nieprawidłowości przy pobieraniu innych opłat (np. renty planistycznej, 

opłaty adiacenckiej) 
1 

29.  nieprawidłowości przy pozyskiwaniu dochodów własnych 2 

30.  nieprawidłowe przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników 5 

31.  nieprzeprowadzanie kontroli podatkowych 4 

IV.II.  W ZAKRESIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW 

 Ogółem: 

w tym: 
         92 (90) 

1.  przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 3 

2.  przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków 5 

3.  
niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie 

wynagrodzeń pracowników 
22 

4.  
wypłacanie diet radnym niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

wypłacanie ich mimo niezłożenia wymaganych oświadczeń 
4 

5.  
nieprawidłowości przy udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczonym do 

sektora finansów publicznych (np. niestosowanie wymaganych trybów itp.) 
11 

6.  
nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych 

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  
6 

7.  nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych 3 

8.  
nieprawidłowe naliczanie lub nieterminowe przekazywanie odpisów na 

ZFŚS 
2 

9.  
wykorzystanie środków ZFŚS niezgodnie z przepisami ustawy lub 

regulaminem 
1 

10.  brak kontrasygnaty skarbnika na zawieranych umowach 7 

11.  brak programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 4 

12.  nieprawidłowe naliczanie i wypłacanie jednorazowych dodatków 3 
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uzupełniających dla nauczycieli 
 

IV.III  W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Ogółem: 

w tym: 
          62 (58) 

1.  nieprzestrzeganie zasady powszechności stosowania ustawy  2 

2.  nieokreślenie lub niewłaściwe określenie wartości zamówienia 1 

3.  

niezłożenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących 

wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

2 

4.  
niewłaściwe zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony lub 

ograniczony 
1 

5.  nieprawidłowe sporządzenie ogłoszenia 4 

6.  nieodrzucenie nieprawidłowej oferty lub odrzucenie prawidłowej 2 

7.  nieprzestrzeganie zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji 1 

8.  naruszenie zasady jawności i przejrzystości postępowania  1 

9.  
nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad wykluczania oferentów z 

postępowania 
1 

10.  
nieprawidłowości przy ustalaniu lub pobieraniu wadium, bądź 

nieterminowym zwrocie wadium 
2 

11.  niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania 5 

12.  niezawarcie umowy w formie pisemnej 1 

13.  
zawarcie umowy niezgodnej ze specyfikacją i z treścią oferty wybranej w 

postępowaniu 
1 

14.  
wszczęcie postępowania wskazanego ustawą bez zawiadomienia Prezesa 

Urzędu bądź zawiadomienie po terminie 
1 

15.  
wypłacanie wynagrodzenia za roboty bez potwierdzenia ich wykonania, 

protokołu odbioru 
1 

16.  
nieegzekwowanie kar umownych za niedotrzymanie terminów realizacji 

robót 
3 

17.  wypłacanie wykonawcom robót zawyżonych wynagrodzeń 1 

18.  
nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie kosztów inwestycji, 

nieprzeniesienie na stan środków trwałych zrealizowanych inwestycji 
6 

19.  nieterminowe zamieszczanie ogłoszeń 3 

V. W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Ogółem: 

w tym: 
          41 (45) 

1.  nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaży nieruchomości 15 

2.  

nieprzestrzeganie przepisów dotyczących nieruchomości oddawanych w 

użytkowanie wieczyste (np. ustanowienie prawa, aktualizowanie opłat, stawki 

itp.) 

1 
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3.  
nieprzestrzeganie przepisów przy innym niż sprzedaż i użytkowanie wieczyste 

rozdysponowaniu mienia komunalnego (najem, dzierżawa, trwały zarząd itp.) 
13 

4.  
nieprzeprowadzenie, nierozliczenie lub nieprawidłowe przeprowadzenie i 

rozliczenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 
3 

5.  
nieprawidłowości w zakresie sporządzania planu zagospodarowania gminnego 

zasobu nieruchomości 
2 

VI. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH W RAMACH                                      

POROZUMIEŃ 

 Ogółem: 

w tym: 
     18 (6) 

1.  nierozliczenie lub nieprawidłowe rozliczenie otrzymanych dotacji 2 

2.  
nieterminowa wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego 
5 

 

 

 

VII. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU                                   

TERYTORIALNEGO Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 Ogółem:      3 (0) 

1. 1 zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

2 
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         Załącznik nr 3 

do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2010 

 

 

NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 

 

Lp.  

Opis naruszenia 

Ilość 

stwierdzonych 

przypadków 

 Ogółem 

w tym: 

   13 

(33 w 2009 r.) 

1. Nieustalenie należności lub ustalenie i pobranie należności w wysokości niższej niż 

wynikająca z prawidłowego obliczenia 

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

publicznych) 

  

1 (3) 

2. Opłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenie 

społeczne z przekroczeniem terminu zapłaty 

(art. 14 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (-) 

3. Opłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenie 

zdrowotne z przekroczeniem terminu zapłaty 

 (art. 14 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

 

1 (-) 

4. Zaciąganie zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania 

zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych 

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

 

1 (1) 

5. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 

(art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

 

1 (-) 

6. Nieodrzucenie ofert ze względu na ich niezgodność z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, co stanowi naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych 

mające decydujący wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

(art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

2 (1) 
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7. Niezłożenie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach 

publicznych 

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

publicznych) 

2 (2) 

 

8. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi 

z ewidencji księgowej 

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

publicznych) 

4 (2) 

 

 

 

 


