
 

 
 

 

 

Opole, dnia 27 lutego 2014 r. 

NKO.401-8/2013 

 

 

 

Pan 

Arnold Hindera 

Burmistrz Białej 

 

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 23 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 

r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Biała za 2012 

rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2011 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 31.12.2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Miejski 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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– nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady 

rachunkowości systemu służącego ochronie dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę  dokonywanych w nich 

zapisów (protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Burmistrz Białej. 

– nieprawidłowym określeniu w instrukcji inwentaryzacyjnej sposobu 

przeprowadzania inwentaryzacji gruntów (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Burmistrz Białej. 

– wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu za 2012 rok nieprawidłowych danych 

w zakresie należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz wartości umorzenia 

środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. (protokół kontroli str. 23-24, 139). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz Białej. 

– wykazaniu w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych nieprawidłowych sald 

kont 221-należności z tytułu dochodów budżetowych, 225-rozrachunki z budżetami, 

240-pozostałe rozrachunki (protokół kontroli str. 19-21). 

Odpowiedzialność ponosi  Skarbnik Gminy. 

– zawyżeniu wartości umorzenia dwóch środków trwałych poprzez zastosowanie 

niewłaściwej stawki amortyzacyjnej oraz przez błąd rachunkowy (protokół kontroli 

str. 141-143). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. księgowości budżetowej. 

2. Naruszenie obowiązujących przepisów przy sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości 

polegające na: 

‒ nieterminowym podawaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej bądź w 

prasie lokalnej ogłoszeń o przetargu lub rokowaniach na zbycie nieruchomości 

gminnych (protokół kontroli str. 55, 57-58). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz były 

Informatyk. 

‒ niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargach oraz o rokowaniach na zbycie 

nieruchomości gminnych informacji o zobowiązaniach których przedmiotem jest 

nieruchomość bądź daty uprzednio przeprowadzonego przetargu oraz na 

zamieszczaniu w ogłoszeniach o rokowaniach błędnego pouczenia dotyczącego 

przysługującej skargi na czynności przetargowe (protokół kontroli str. 56-57). 
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Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami. 

‒ nieterminowym zamieszczeniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz nieterminowym zamieszczaniu w 

prasie lokalnej i na stronie internetowej informacji o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bądź niezamieszczaniu informacji o 

wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  (protokół kontroli 

str. 54, 64). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz były 

Informatyk. 

‒ niezamieszczaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

informacji o zasadach aktualizacji opłat oraz na niesporządzeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (protokół kontroli str. 64-65). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. 

‒ przeprowadzaniu rokowań na zbycie nieruchomości jednoosobowo przez Burmistrza 

(protokół kontroli str. 58-59). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Białej. 

‒ niezamieszczaniu w protokołach z przeprowadzonych przetargów lub rokowań na 

zbycie nieruchomości, niektórych ustawowo wymaganych informacji oraz 

niesporządzeniu w jednym przypadku protokołu z rokowań zakończonych wynikiem 

negatywnym (protokół kontroli str. 59-61). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, 

Przewodniczący komisji przetargowej oraz Burmistrz Białej. 

‒ zaniechaniu ustalenia należności z tytułu przygotowania do zbycia trzech 

nieruchomości oraz wystawieniu faktury VAT za czynsz dzierżawny w kwocie 

zaniżonej, co spowodowało uszczuplenie dochodów gminy w tej wysokości 

(protokół kontroli str. 61-62, 65-66). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. 

3. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki na 2012 rok (protokół kontroli str. 68-70). 

Odpowiedzialność ponoszą były inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz Białej. 

4. Bezzasadne unieważnienie w dniu 21.07.2010 r. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej budowy boksów 
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garażowych w ilości 27 sztuk na działce stanowiącej własność Gminy Biała (protokół 

kontroli str. 95-97). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji 

Europejskiej oraz Burmistrz Białej. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania dotacji z budżetu Gminy podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na : 

 określeniu w umowach dotyczących realizacji zadań publicznych terminu 

rozpoczęcia realizacji zadania w czasie wcześniejszym niż dzień zawarcia umowy 

(protokół kontroli str. 128-129). 

Odpowiedzialność ponosi były Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz Białej. 

 niedochowaniu terminu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oferty 

na realizację zadania publicznego (protokół kontroli str. 133-134). 

Odpowiedzialność ponosi były Informatyk.  

 zawarciu umów na realizację zadań publicznych przed upływem terminu do 

składania uwag do ofert (protokół kontroli str. 134, 136-137). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Białej.  

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach nr 1 tiret pierwszy, drugi i trzeci, nr 2 tiret piąty i siódmy i w szczególności polegało 

na: 

− dokonaniu uzupełnienia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości o opis 

sposobu służącego ochronie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych 

dokumentów stanowiących podstawę  dokonywanych w nich zapisów oraz ustalenie w 

instrukcji inwentaryzacyjnej sposobu przeprowadzania inwentaryzacji gruntów zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U z 

2013 r. poz.330 z późn. zm.). 

− sporządzeniu korekty bilansu jednostkowego Urzędu Miejskiego za 2012 rok,  

− powołaniu zarządzeniem Burmistrza Białej nr OR 0050.546.2013 z dnia 22 listopada 2013  

roku komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała, 

− wystawieniu faktury korygującej nr GN.1/2013 z dnia 2.12.2013 r. do faktury VAT nr 

GN/141/2013 co spowodowało właściwe ustalenie należności Gminy. 
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Gminne Centrum Kultury w Białej 

Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

– niezamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego 

zrealizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Białej (protokół kontroli str. 116-117). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

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

 niesporządzeniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zrealizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Białej (protokół kontroli str. 116-117). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej. 

 

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: 

 

Urząd Miejski 

1. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Zapewnić wykazywanie w zestawieniu 

obrotów i sald kont księgi głównej prawidłowych sald należności i zobowiązań, stosownie 

do wymogów wynikających z dyspozycji art. 18 ust. 1 cyt. ustawy. Zapewnić prawidłowe 

naliczanie umorzenia środków trwałych oraz skorygować niewłaściwie naliczone 

umorzenie dwóch środków trwałych za 2012 rok. 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.). 

2. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości 

celem zapewnienia terminowego i kompletnego zamieszczania ogłoszeń o przetargach lub 
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rokowaniach na zbycie bądź wydzierżawienie nieruchomości a także wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia i informacji o ich 

zamieszczeniu. Stosować w tym zakresie przepisy art. 35 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 2, art. 40 

ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 

2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 i 25 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. 

zm.). Zapewnić sporządzanie kompletnych protokołów z przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości gminnych stosownie do przepisów § 10 ust. 1 i 29 ust. 3 cyt. 

rozporządzenia. Podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie kwoty należności z 

tytułu przygotowania do zbycia trzech nieruchomości. 

3. Wzmocnić nadzór nad realizacją planu finansowego celem wyeliminowania 

nieprawidłowości polegających na przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania 

wydatków określonych w planie finansowym. Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 

254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 

4. Postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego unieważniać jedynie w przypadkach 

ściśle określonych w przepisach prawa. Stosować w powyższym zakresie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

5. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy na 

realizację zadań publicznych. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 19a ust. 3 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.) Doprowadzić do przestrzegania 

terminów zawierania umów związanych z realizacją zadań Gminy zgodnie z art. 19a ust. 5 

cyt. ustawy. 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej 

Zapewnić publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu 

zamówień publicznych niezwłocznie po zawarciu umów oraz sporządzanie kompletnych 

protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stosować w 

powyższym zakresie przepisy art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz § 2 
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ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz.1458). 

 

 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 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


