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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 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 9 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r. 

w tamtejszym Urzędzie Miejskim kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Namysłów za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010-2011 i 2013. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

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

o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia 

i nieprawidłowości w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 31.10.2013 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

– prowadzeniu ewidencji analitycznej kont o symbolach 240 i 991 techniką ręczną, 

niezgodnie z metodą przyjętą w dokumentacji opisującej zasady rachunkowości 

(protokół kontroli str. 16). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz.  

– niezachowaniu zasady chronologicznego ujmowania zdarzeń w dziennikach Urzędu 

jako jednostki budżetowej oraz księgowaniu dzienników w Rejestrze dzienników 

pod datą wcześniejszą niż okres sprawozdawczy, za który sporządzono dzienniki 

(protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Podinspektor oraz były Kierownik Referatu 

Księgowości Budżetowej i Planowania w Wydziale Finansowym, a z nadzoru 

Skarbnik. 

– wykazaniu w poz. A.III. Należności długoterminowe bilansu jednostkowego Urzędu 

należności, które powinny zostać zaliczone do należności krótkoterminowych 

(protokół kontroli str. 21-22).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 

– przyjęciu nieprawidłowego okresu do naliczenia umorzenia środka trwałego za 

2012 r. co skutkowało zawyżeniem kwoty naliczonego umorzenia o 128,36 zł 

(protokół kontroli str. 164-166). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Finansowym oraz Skarbnik. 

– niewyksięgowaniu z ewidencji Urzędu Miejskiego w Namysłowie nieruchomości 

o łącznej wartości 28 375 494,60 zł, które przekazane zostały w trwały zarząd 

jednostkom organizacyjnym Gminy (protokół kontroli str. 170-172). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych z budżetu Gminy polegające na: 

a) niewezwaniu podmiotu do złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań 

publicznych określonych w umowach oraz zaniechaniu dokonania kontroli i oceny 

stanu wykonania zleconych zadań, pomimo powzięcia wiadomości o ich 

niezrealizowaniu przez dotowany podmiot (protokół kontroli str. 26-28). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Burmistrz. 
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b) udzieleniu z budżetu Gminy dotacji w latach 2010-2011 na realizację zadań w zakresie 

ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamiast w trybie 

przewidzianym w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, po uprzednim podjęciu przez organ stanowiący Gminy stosownej 

uchwały określającej zasady udzielania tych dotacji (protokół kontroli str. 100-104). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

c) udzieleniu z budżetu Gminy dotacji na wymianę ławek w XVI-wiecznym kościele, tj. 

na zadanie niemieszczące się w katalogu zadań przypisanych ustawami Gminie 

(protokół kontroli str. 105-106). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Nieprawidłowości wymienione w ppkt. b) i c) mogą wypełniać znamiona czynów, 

o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168).  

3. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na:  

– niewywiązaniu się z obowiązku przedłożenia rocznego sprawozdania Rb-28S za 

okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Namysłowie - przekazano jedynie formularze sprawozdania bez pieczątek i 

podpisu Dyrektora tej Szkoły oraz byłego Kierownika Referatu Księgowości 

Jednostek Oświatowych Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (protokół 

kontroli str. 71). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie oraz 

były Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych Główny Księgowy 

Jednostek Oświatowych. 

– niewywiązaniu się z obowiązku przedłożenia kwartalnego sprawozdania Rb-N wg 

stanu na koniec IV kwartału 2012 r. przez Dyrektora Przedszkola Nr 5 w 

Namysłowie - przekazano jedynie formularze sprawozdania bez pieczątek i podpisu 

Dyrektora Przedszkola oraz byłego Kierownika Referatu Księgowości Jednostek 

Oświatowych Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (protokół kontroli str. 

72). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Namysłowie oraz były 

Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych Główny Księgowy 

Jednostek Oświatowych. 
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Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów, o których mowa 

w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

– dokonaniu nierzetelnej kontroli formalnej formularzy wymienionych powyżej 

sprawozdań przekazanych przez jednostki organizacyjne (protokół kontroli str. 73). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej 

i Planowania w Wydziale Finansowym, a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

4. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w nieprawidłowej wysokości (protokół kontroli str. 57-59). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz 

Burmistrz. 

 

5. Naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami polegające na: 

– ustaleniu cen nieruchomości zbywanych w drodze zamiany w wysokościach 

niższych niż ich wartości określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach 

szacunkowych (protokół kontroli str. 63-64). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Burmistrz. 

 niezamieszczaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

numerów ksiąg wieczystych nieruchomości (protokół kontroli str. 68). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor oraz Naczelnik Wydziału Rolnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami.  

6. Zawarcie umów dzierżawy nieruchomości komunalnych z naruszeniem zasad 

reprezentacji, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (protokół kontroli str. 

67-68). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Burmistrz. 

7. Naruszenie przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników polegające na:  

– zawarciu w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie zapisów umożliwiających przyznanie pracownikom dodatku 

specjalnego na czas nieokreślony pomimo, że ustawowe podstawy przyznawania 
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dodatku specjalnego dopuszczają możliwość jego przyznania na czas określony 

(protokół kontroli str. 76-78), 

– wypłacaniu pracownikom dodatku specjalnego na czas nieokreślony w sytuacji, gdy 

przepisy dopuszczają jego przyznanie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków 

służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań (protokół kontroli str. 82-86). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

8. Nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej przy księgowaniu wydatków 

budżetowych co spowodowało, iż wydatki zaewidencjonowano w księgach i wykazano 

w sprawozdaniach w niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (protokół 

kontroli str. 89, 92-93). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Inspektor w Wydziale Finansowym, 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, a z nadzoru były Kierownik Referatu 

Księgowości Budżetowej i Planowania w Wydziale Finansowym oraz Skarbnik. 

 

9. Udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych, w którym 

określono termin rozpoczęcie realizacji zamówienia z naruszeniem terminu określonego 

art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (protokół kontroli str. 150-152). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

10. Niedokonanie refundacji kosztów dotacji udzielonej w 2012 r. przez Gminę Wilków dla 

oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębniku, w kwocie 

40 082,32 zł, która dotyczyła uczniów tego oddziału przedszkolnego będących 

mieszkańcami Gminy Namysłów (protokół kontroli str. 162-163). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte bądź częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach 4, 8, 10 i w szczególności polegało na: 

− skorygowaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przedsiębiorcom, którzy wnieśli je w zaniżonej bądź zawyżonej wysokości, 

− przeksięgowaniu do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej części wydatków 

nieprawidłowo zaklasyfikowanych, 
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− dokonaniu zapłaty kwoty 40 082,32 zł na rzecz Gminy Wilków tytułem refundacji 

kosztów dotacji udzielonej dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Dębniku na uczniów będących mieszkańcami Gminy Namysłów. 

Ponadto, w odniesieniu do nieprawidłowości wymienionej w pkt 2 ppkt c) stwierdzono, iż 

Gmina Namysłów w 2012 r. udzielała dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków w trybie art. 81 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 

późn. zm.) na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej.  

 

 

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 rachunkowości. Dostosować metodę prowadzenia ewidencji 

analitycznej kont 240 i 991 do przyjętych w jednostce zasad rachunkowości, stosownie do 

przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Zapewnić przestrzeganie zasad 

wynikających z dyspozycji art. 14 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie 

zachowania chronologii zapisów w dzienniku. Należności, których termin płatności 

przypada w okresie do dwunastu miesięcy od dnia bilansowego wykazywać w bilansie 

Urzędu w poz. B.II - Należności krótkoterminowe, stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 

pkt. 18 cyt. ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wzorem bilansu stanowiącym 

załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 289). Zapewnić prawidłowe naliczanie umorzenia środków 
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trwałych. Stosować w tym zakresie przepisy art. 16h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 

z późn. zm.). Wyksięgować z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego mienie przekazane 

w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Namysłów oraz zobowiązać 

kierowników jednostek organizacyjnych do wprowadzenia do ksiąg rachunkowych tych 

jednostek mienia otrzymanego w trwały zarząd. Stosować w tym zakresie przepisy § 2 pkt 

5 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.  

 

2. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z udzielaniem i rozliczaniem dotacji 

z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 

17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień 

zawartych umów, w zakresie obowiązku przeprowadzania kontroli i oceny realizacji tych 

zadań. Doprowadzić do przestrzegania zasady udzielania dotacji jedynie na cele publiczne 

związane z realizacją zadań własnych Gminy, określonych w przepisach art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.). 

 

3. Zapewnić przestrzeganie wymogów w zakresie podpisywania sprawozdań przez 

kierowników jednostek oświatowych jak i sprawdzania złożonych sprawozdań, stosownie 

do przepisów: 

- § 4 pkt. 3 lit. b i § 10 oraz § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 

2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103) - w zakresie 

sprawozdania Rb-28S,  

- § 6 ust. 1 pkt. 4 i § 10 ust. 3 i 4 oraz § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 z późn. zm.) - w zakresie 

sprawozdania Rb-N.  

4. Ceny nieruchomości komunalnych zbywanych w drodze zamiany ustalać w wysokości nie 

niższej niż ich wartość zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. 

zm.). Zapewnić sporządzanie kompletnych wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy, zawierających wszystkie informacje określone w art. 35 ust. 2 cyt. ustawy. 
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5. Zapewnić prawidłową reprezentację Gminy Namysłów przy zawieraniu umów dzierżawy 

zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). 

6. Zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, 

dotyczące przyznawania dodatku specjalnego na czas nieokreślony dostosować do 

przepisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), który dopuszcza przyznanie 

dodatku specjalnego wyłącznie na czas określony. Zaprzestać wypłacania dodatków 

specjalnych z naruszeniem przepisów art. 36 ust. 5 cyt. ustawy.  

 

7. Zapewnić prawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), celem 

ewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych i wykazywania 

w sprawozdaniach we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

 

 

 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. 

Do wiadomości: 

Rada Miejska 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 


