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Artur Kotara 

Burmistrz Lewina Brzeskiego 

 

 

 

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 28 listopada 2013 r. do 20 lutego 2014 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Lewin Brzeski 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. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, w 

zakresie: 

 ustalenia bez należytej staranności wartości szacunkowej zamówienia oraz zawarcia 

umowy na świadczenie usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień 
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publicznych pomimo stwierdzenia Burmistrza w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie 

pokontrolne, iż zobowiązano kierowników wszystkich wydziałów w Urzędzie oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych do przeprowadzania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, szczególnie w przypadkach przekroczenia wartości zamówienia 

obligującej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, 

 niezachowania wymogu chronologii zapisów w dziennikach pomimo stwierdzenia 

Burmistrza w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne, iż podjęto działania w 

celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, a w szczególności 

zapewniono ciągłość numerowania oraz chronologię zapisów w dziennikach.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 20.02.2014 r. 

W dniu 25.02.2014 r. odmówił Pan podpisania protokołu kontroli składając jednocześnie 

pisemne wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy, które to przyczyny pozostały bez wpływu 

na ostateczne sformułowanie wniosków pokontrolnych.  

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wersji 

oprogramowania dla programów stosowanych w Wydziale Finansowo-

Budżetowym i Wydziale Podatkowym oraz metod ustalania wyniku finansowego 

(protokół kontroli str. 9-10).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy i Burmistrz Lewina Brzeskiego.  

 niedostosowaniu zasad rachunkowości i planu kont dla organu podatkowego do 

wymogów obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (protokół kontroli str. 

10-11).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz.  

 prowadzeniu ewidencji analitycznej kont o symbolach 221 i 226 techniką ręczną, 

niezgodną z metodą przyjętą w dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości oraz w sposób niespełniający wymogów ustawy o rachunkowości, 

bez zachowania zasady sprawdzalności ksiąg (protokół kontroli str. 16 i 29-30).  
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Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Burmistrz i Kierownik Wydziału Finansowo-

Budżetowego.  

 wykazaniu w bilansie Urzędu za 2012 r. nieprawidłowych danych w zakresie 

należności długoterminowych, należności od budżetów i środków pieniężnych 

(protokół kontroli str. 21-22).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz.  

 wykazywaniu w księgach rachunkowych daty operacji gospodarczej i daty dowodu 

niezgodnie ze stanem rzeczywistym (protokół kontroli str. 24-25).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik i Podinspektor Wydziału Finansowo-

Budżetowego oraz Skarbnik. 

 księgowaniu operacji gospodarczych na kontach 201, 224, 240 i 980 niezgodnie z 

zasadami określonymi w zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 26, 27, 34, 

80-82, 181). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik, Podinspektor i Inspektor Wydziału 

Finansowo-Budżetowego oraz Skarbnik. 

 nierzetelnym ewidencjonowaniu operacji związanych z rozliczeniem zaliczek na 

koncie 234-7 oraz wartości objętych przez Gminę Lewin Brzeski udziałów spółki 

gminnej na koncie 030-1 (protokół kontroli str. 38 i 192). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor i Kierownik Wydziału Finansowo-

Budżetowego oraz byli Skarbnicy i obecny Skarbnik oraz byli Burmistrzowie i 

obecny Burmistrz. 

 niezachowaniu wymogu chronologii zapisów w dzienniku budżetu i dziennikach 

jednostki (protokół kontroli str. 18-19).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik, Inspektor i Podinspektor Wydziału 

Finansowo-Budżetowego oraz Skarbnik.  

Nieprawidłowość w zakresie niezachowania chronologii zapisów w dziennikach 

powtórzyła się, pomimo stwierdzenia Burmistrza zawartego w odpowiedzi na 

poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr OR.I.1710.1.2011 w 

dniu 14 czerwca 2011 r., iż podjęto działania w celu wyeliminowania 

nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, a w szczególności zapewniono 

ciągłość numerowania oraz chronologię zapisów w dziennikach, stosownie do 

przepisów art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości poprzez stosowanie opcji 

programu księgowego „kontrola nagłówków dokumentów i liczników”. 
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Powtórzenie się tej samej nieprawidłowości wskazuje, iż podjęte działania były 

nieskuteczne. 

 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych Gminy na ogólną kwotę 

5 070,02 zł (protokół kontroli str. 26). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

 

3. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. danych 

niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 35).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 

 

4. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji polegające na:  

a) zawarciu w instrukcji inwentaryzacyjnej nieprawidłowych zapisów w zakresie 

inwentaryzacji środków pieniężnych oraz stanów należności (protokół kontroli str. 

43-45).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

b) nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji należności jednostki budżetowej na koniec 

2012 r. prawidłową metodą uzyskania potwierdzenia salda oraz nieprawidłowym 

przeprowadzeniu inwentaryzacji tych należności metodą weryfikacji sald, bez 

porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (protokół 

kontroli str. 47-49).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor, Inspektor i Kierownik Wydziału 

Finansowo-Budżetowego oraz Skarbnik i Burmistrz. 

c) zaniechaniu przeprowadzenia w 2012 r. inwentaryzacji aktywów i pasywów 

wykazanych na kontach 224, 960, 961, 993 w księgach rachunkowych budżetu 

Gminy (protokół kontroli str. 49-50).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Wydziału Finansowo-

Budżetowego oraz Skarbnik i Burmistrz. 

d) nieprzestrzeganiu przepisów w zakresie dokumentowania inwentaryzacji oraz 

przedstawiania jej wyników (protokół kontroli str. 50-51).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Wydziału Finansowo-

Budżetowego oraz Skarbnik i Burmistrz. 

e) nieprawidłowym przeprowadzeniu w 2012 r. inwentaryzacji długoterminowych 

aktywów finansowych (protokół kontroli str. 195-196).  
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Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, 

Skarbnik i Burmistrz. 

Nieprawidłowości wymienione w ppkt b, c, e mogą wypełniać znamiona czynów 

określonych 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). 

 

5. Nieopracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w latach 

2010-2013 (protokół kontroli str. 52-54). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Burmistrz. 

 

6. Nieprzeprowadzenie w 2012 r. kontroli podatkowych celem sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 56-57). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Podatkowego, Skarbnik i Burmistrz. 

 

7. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości polegające na 

nieujmowaniu w niej danych lub ujmowaniu danych nieaktualnych w zakresie numerów 

ksiąg wieczystych, identyfikatorów budynków oraz numerów ewidencyjnych PESEL 

(protokół kontroli str. 60). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Podatkowego, Skarbnik i Burmistrz. 

 

8. Nieprawidłowe dokonanie czynności sprawdzających wobec deklaracji w sprawie 

podatku od środków transportowych, co spowodowało zawyżenie zapłaconego podatku 

o kwoty 258,00 zł za 2011 r. oraz 687,50 zł za 2012 r. (protokół kontroli str. 66-68). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Wydziału Podatkowego oraz 

Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

 

9. Nieustalenie terminu płatności opłaty targowej (protokół kontroli str. 70). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Podatkowego, Sekretarz i Burmistrz. 

 

10. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na niedopilnowaniu zamieszczenia w prasie lokalnej informacji o 

wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz 

niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości, informacji o 

wysokości wadium (protokół kontroli str. 74-75). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

 

11. Dokonanie wydatku przekraczającego granicę kwoty określonej w planie finansowym 

jednostki na 2012 r. o 3 799,89 zł (protokół kontroli str. 84-87). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Skarbnik oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

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). 

 

12. Wypłacanie w latach 2010-2013 Sekretarzowi Gminy dodatku specjalnego przyznanego 

na czas nieokreślony w sytuacji, gdy przepisy dopuszczają jego przyznanie z tytułu 

okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań 

(protokół kontroli str. 88-90). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

 

13. Zawarcie 8 umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych, bez 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 97).  

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Burmistrza.  

 

14. Nieprawidłowości w zakresie funduszu sołeckiego polegające na:  

 przyjęciu przez Burmistrza wniosków w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach 

funduszu sołeckiego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny zostać 

odrzucone (protokół kontroli str. 100-104).  

 zrealizowaniu ze środków funduszu sołeckiego wydatków w łącznej wysokości 

3 695,59 zł na zadania nie ujęte we wnioskach złożonych przez Sołectwa Gminy 

Lewin Brzeski (protokół kontroli str.108-112).  

 ujęciu we wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy, wydatków 

na realizację przedsięwzięć wynikających z nieprawidłowych wniosków sołectw 

oraz wydatków na inne przedsięwzięcia niż wynikające z wniosków sołectw 

złożonych do Burmistrza. Łączna kwota nienależnie uzyskanego z budżetu państwa 

zwrotu części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 

2012 rok wyniosła 16 366,33 zł (protokół kontroli str. 112-115).  
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Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Skarbnik Gminy i Podinspektor Wydziału 

Finansowego.  

 

15. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na:  

a) wypłaceniu wykonawcy zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2013 r. w wysokości 

zawyżonej o kwotę 2 027,79 zł, wskutek zastosowania nieprawidłowej stawki 

jednostkowej na odbiór odpadów typu szkło białe i kolorowe (protokół kontroli str. 

119-120). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

b) nieterminowym zwrocie wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania 

umów (protokół kontroli str. 31-34).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik i Inspektor Wydziału Budownictwa i 

Inwestycji oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 

Ochrony Środowiska. 

c) ustaleniu bez należytej staranności wartości zamówienia pn.: „Dzierżawa 

fotoradaru w wersji przenośnej umożliwiającej pomiary z poboczy drogi na 

statywie w opcji przewoźnej do zabudowy w pojeździe osobowym wraz z 

oprogramowaniem” – przetarg nr 1 i nr 2 (protokół kontroli str. 124-125, 128-130). 

Odpowiedzialność ponosi Komendant Straży Miejskiej.  

d) zawarciu umowy na dzierżawę fotoradaru w wersji przenośnej umożliwiającej 

pomiary z poboczy drogi na statywie w opcji przewoźnej do zabudowy w pojeździe 

osobowym wraz z oprogramowaniem z pominięciem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych wskutek ustalenia wartości zamówienia bez należytej 

staranności, w zaniżonej kwocie (protokół kontroli str. 132-136). 

Odpowiedzialność ponosi Komendant Straży Miejskiej oraz Burmistrz. 

Nieprawidłowość wymieniona w ppkt d 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). 

Nieprawidłowości w zakresie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia bez 

należytej staranności oraz zawarcia umowy na świadczenie usług z pominięciem 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powtórzyły się, pomimo 
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stwierdzenia Burmistrza zawartego w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie 

pokontrolne przesłanej do Izby dnia 14 czerwca 2011 r. pismem nr 

OR.I.1710.1.2011, iż zobowiązano kierowników wszystkich wydziałów w Urzędzie 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych do prowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych z należytą starannością szczególnie w 

przypadkach przekroczenia wartości zamówienia obligującej do przeprowadzenia 

postępowania przetargowego. Powtórzenie się tych samych nieprawidłowości 

wskazuje, iż podjęte działania były nieskuteczne. 

 

16. Niewykonanie obowiązku kompensacji przyrodniczej wyciętych drzew i krzewów w 

terminie wskazanym w decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 11.09.2012 r., czym 

narażono Gminę na ryzyko wygaszenia ww. decyzji w zakresie odroczenia terminu 

płatności opłaty za usunięcie drzew (protokół kontroli str. 143). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach: nr 1 tiret 1 i 7, nr 9, nr 12 i polegało w szczególności na: 

 określeniu przez Burmistrza zarządzeniem nr 1376/2014 z dnia 11.02.2014 r. aktualnych 

wersji oprogramowania dla programów stosowanych w Wydziale Finansowo-

Budżetowym i Wydziale Podatkowym, 

 zwiększeniu wartości długoterminowych aktywów finansowych poprzez ujęcie w dniu 

31.01.2014 r. na koncie 030-1 udziałów w kwocie 4 000,00 zł, 

 ustaleniu przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim terminu płatności opłaty targowej, 

− zaprzestaniu z dniem 01.01.2014 r. wypłacania dodatku specjalnego Sekretarzowi Gminy 

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

samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). 

 

 

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 
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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 celem zapewnienia przestrzegania zasad 

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

U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).  

W dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości określić metody ustalania 

wyniku finansowego, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy o 

rachunkowości. Dostosować zasady rachunkowości i plan kont dla organu podatkowego 

do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 

2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375). 

Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną kont o symbolach 221 i 226 spełniającą 

wymogi ustawy o rachunkowości określone w art. 23 ust. 1 i ust. 2, art. 24 ust. 4 pkt 1. 

Ewidencję prowadzić stosownie do metody określonej w dokumentacji opisującej przyjęte 

zasady rachunkowości, ustalonej  zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości. 

Bilans jednostki budżetowej sporządzać na podstawie ksiąg rachunkowych, zgodnie z 

przepisami art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz ujmować w nim dane, w zakresie 

ustalonym we wzorze bilansu, stanowiącym załącznik nr 5 do cyt. rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Należności, których termin płatności przypada w okresie 

do dwunastu miesięcy od dnia bilansowego wykazywać w bilansie jako należności 

krótkoterminowe, stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 18 ustawy o rachunkowości 

oraz zgodnie z wymienionym wzorem bilansu. 

Zapewnić dokonywanie zapisów księgowych zawierających datę dokonania operacji 

gospodarczej oraz datę dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu w przypadku 

gdy różni się ona od daty operacji gospodarczej - w sposób odzwierciedlający stan 
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rzeczywisty, stosownie do przepisów art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości. 

Doprowadzić do prawidłowego prowadzenia ewidencji kont 201, 224, 240 zgodnie z 

zasadami określonymi w zakładowym planie kont oraz zapewnić prowadzenie ewidencji 

planu finansowego wydatków budżetowych na koncie 980 zgodnie z zasadami 

określonymi w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

Ewidencję w zakresie rozliczania zaliczek prowadzić zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 i 

ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Zapewnić przestrzeganie art. 14 ustawy o rachunkowości w zakresie zachowania 

chronologii zapisów w dziennikach. 

 

2. Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych, stosownie do przepisu art. 44 

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

U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).  

 

3. Zapewnić przestrzeganie zasady zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-

28S z danymi wynikającymi  z ewidencji księgowej, stosownie do przepisów § 6 ust. 1 

pkt 1 w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119). 

 

4. Dostosować zapisy instrukcji inwentaryzacyjnej do przepisów art. 26 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. 

zm.). Podjąć działania, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 ustawy o 

rachunkowości w zakresie prawidłowego inwentaryzowania składników aktywów i 

pasywów na koniec roku obrotowego, w tym w szczególności zapewnić przestrzeganie 

obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji należności z zachowaniem zasad określonych 

w przepisach art. 26 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy oraz zasad inwentaryzacji aktywów i 

pasywów metodą weryfikacji, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy.  

Zapewnić prawidłowe dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i 

pasywów oraz jej wyników, stosownie do przepisu art. 27 ustawy o rachunkowości oraz 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych. 

 

5. Zapewnić coroczne opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
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ustawami, stosownie do przepisu art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 

 

6. Podjąć działania mające na celu zapewnienie przeprowadzania kontroli podatkowych 

stosownie do przepisów art. 281 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

 

7. Uzupełnić ewidencję podatkową nieruchomości o brakujące dane. Zapewnić prowadzenie 

tej ewidencji zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. 

nr 107, poz. 1138). 

 

8. Rozliczyć zawyżony podatek od środków transportowych za 2011 r. i 2012 r. Zapewnić 

dokonywanie prawidłowych czynności sprawdzających wobec deklaracji podatkowych, 

stosownie do przepisu art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

 

9. Zapewnić przestrzeganie procedur w zakresie dokumentowania sprzedaży nieruchomości 

gminnych, w tym stosowanie przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

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

zm.) oraz § 13 pkt 6 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.). 

 

10. Wzmocnić nadzór nad realizacją planu finansowego celem niedopuszczenia do 

przekraczania 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.). 

 

11. Zapewnić dokonywanie przez Skarbnika kontrasygnaty każdorazowo przy zawieraniu 

umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań pieniężnych, stosownie do uregulowań 

zawartych art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).  
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12. Zapewnić dokonywanie szczegółowej weryfikacji wniosków składanych przez 

poszczególne sołectwa w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, 

pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), a w przypadku otrzymania wniosków 

niespełniających warunków, określonych w przepisach art. 5 ust. 2-4 cyt. ustawy 

podejmować decyzje o ich odrzuceniu, na podstawie art. 5 ust. 5 ww. ustawy. Środki 

funduszu sołeckiego przeznaczać wyłącznie na zadania wynikające z wniosków 

złożonych przez Sołectwa Gminy Lewin Brzeski, stosownie do zapisów art. 2 ust. 6 cyt. 

ustawy o funduszu sołeckim. We wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków 

Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykazywać wyłącznie wydatki 

wykonane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do przepisu § 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków 

gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. nr 21, poz. 106). Dokonać 

korekty wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok i przekazać skorygowany wniosek do Wojewody 

Opolskiego.  

 

13. Dokonać prawidłowego rozliczenia i korekty wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy 

zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za lipiec 

2013 r. Zapewnić stosowanie prawidłowych stawek jednostkowych ustalonych w umowie 

z tym wykonawcą w całym okresie realizacji zamówienia publicznego. Zapewnić 

dokonywanie zwrotu wykonawcom wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umów w terminie określonym w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Zapewnić stosowanie zasady należytej staranności przy określaniu wartości zamówień 

publicznych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 cyt. ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wzmocnić nadzór nad działaniami związanymi z ustalaniem szacunkowej 

wartości zamówienia oraz określaniem trybu udzielania zamówień, poprzez 

wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych zapobiegających udzielaniu 

zamówień bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

14. Zapewnić przestrzeganie terminów kompensacji przyrodniczej wyciętych drzew i 

krzewów, wskazanych w wydanych decyzjach, by nie narażać Gminy na ryzyko 

wygaszenia decyzji w zakresie odroczenia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew. 
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 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                                                                                                                

/--/ 
 


