
 

 
 

 

 

Opole, dnia 23 maja 2014 r. 

NKO.401- 2/2014 

 

 

Pan 

Marian Wojciechowski 

Wójt Gminy Reńska Wieś 

 

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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 15 stycznia 2014 r. do 26 marca 

2014 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 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 26 marca 2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieprawidłowym gromadzeniu i przechowywaniu dowodów źródłowych dotyczących 

wypłaty wynagrodzeń i ryczałtów (protokół kontroli str. 12 - 13). 
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Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowego, a z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

 nienadawaniu dowodom źródłowym - listom wypłat wynagrodzeń i ryczałtów numeru 

identyfikacyjnego (protokół kontroli str. 13). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy Referatu Finansowego, a z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

 księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 201 i 

229 w zakresie opłat publicznoprawnych, kont 221, 226 w zakresie należności 

zabezpieczonych hipoteką, kont 240 i 260 w zakresie zobowiązań z tytułu pożyczki 

(protokół kontroli 14–16, 24, 28-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy Referatu Finansowego, a z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

 wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu Gminy sporządzonym na dzień 

31.12.2012 r. nieprawidłowych danych w zakresie należności i zobowiązań (protokół 

kontroli str. 17-19). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Finansowego, Skarbnik Gminy oraz 

Wójt Gminy. 

– nieprawidłowym ustaleniu w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania konta 140 

– Środki pieniężne w drodze (w zakresie budżetu gminy), konta 224 - Rozliczenie 

dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich (w zakresie Urzędu 

Gminy), (protokół kontroli str. 19-20, 25). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

 wykazywaniu w ewidencji konta 221 i 225 salda jednostronnego, zamiast prawidłowych 

sald dwustronnych (protokół kontroli str. 22 -23, 26) 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

 nieprawidłowym ujmowaniu w ewidencji księgowej części odpisu przekazanego na 

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (protokół kontroli str. 27-28). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

– nieujęciu w ewidencji konta 902 operacji wynikających z przeksięgowania na to konto 

wykonanych wydatków wynikających ze sprawozdania jednostkowego Urzędu Gminy 

(protokół kontroli str. 57-58). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz z nadzoru 

Skarbnik Gminy, 
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– nieprzechowywaniu przez wymagany prawem okres dowodów księgowych zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk sztucznych ORLIK 2012” (protokół kontroli 

str. 87 ). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz z nadzoru 

Skarbnik Gminy. 

2. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki na 2012 rok (protokół kontroli str. 60- 61). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Inspektor ds. 

księgowości budżetowej oraz Inspektor ds. obsługi Rady Gminy. 

3. Naruszenie obowiązujących przepisów przy ustaleniu i wypłacie nagrody jubileuszowej, 

polegające na: 

– nieprawidłowym ustaleniu stażu pracy poprzez niezaliczenie udokumentowanego przez 

pracownika zakończonego okresu zatrudnienia oraz zaliczenie do niego okresu urlopu 

bezpłatnego (protokół kontroli str. 63). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

– nieterminowej wypłacie nagrody jubileuszowej (protokół kontroli str. 63- 64). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

4. Nieprzekazanie naliczonej korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

na rachunek bankowy funduszu (protokół kontroli str. 77). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

5. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

 udzieleniu zamówień publicznych na usługę opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Reńska Wieś, Długomiłowice 

oraz Większyce wraz z częścią Radziejowa, których łączna wartość wyniosła 

118 600,00 zł z pominięciem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 

(protokół kontroli str. 82-84). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

podmiotu, którego oferta nie spełniała wymogów określonych przez zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 104-105). 

Odpowiedzialność ponosi Komisja Przetargowa. 

6. Naruszenie obowiązujących przepisów przy udzielaniu dotacji dla organizacji 

pozarządowych polegające na: 
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– ustaleniu w zawartych umowach wstecznych terminów realizacji zadań publicznych 

(protokół kontroli str. 114-115). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

– nieprawidłowym ustaleniu terminu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji (protokół 

kontroli str. 114-115). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

– nieopublikowaniu ogłoszenia o wynikach konkursu ofert na realizację zadania z 

zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych (protokół kontroli str. 117-118). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punkcie 

1 tiret jeden do trzy, pięć do siedem i polegało w szczególności na: 

– prawidłowym gromadzeniu i przechowywaniu od stycznia 2014 r. dowodów źródłowych 

list wypłat wynagrodzeń i ryczałtów oddzielnie dla każdej jednostki budżetowej, 

– oznaczeniu od stycznia 2014 roku dowodów źródłowych (list pałac) numerami 

identyfikacyjnymi, 

– prawidłowym ujęciu w księgach rachunkowych 2013 roku opłat publicznoprawnych oraz 

należności zabezpieczonych hipoteką, 

–  dostosowaniu przepisów zakładowego planu kont w zakresie zasad funkcjonowania kont 

140 i 224 do obowiązujących przepisów prawa, 

– zaprowadzeniu w księgach rachunkowych 2013 roku prawidłowej ewidencji syntetycznej 

do konta 221, 

– skorygowaniu w księgach rachunkowych 2013 roku nieprawidłowych zapisów w zakresie 

odpisu przekazanego na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i 

zobowiązań wobec pracowników z tytułu udzielonych pożyczek. 

 

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 
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działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Wzmocnić nadzór nad prowadzeniem rachunkowości. Salda konta 225 wykazywać 

dwustronnie zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w zakładowym 

planie kont oraz w załączniku nr 3 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 sporządzanie 

bilansu, zgodnie z postanowieniami § 17 cyt. rozporządzenia oraz z wzorem bilansu 

jednostkowego stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. Doprowadzić do 

ewidencjonowania na koncie 902 wszystkich operacji gospodarczych w okresie 

sprawozdawczym, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Dowody księgowe 

dotyczące środków trwałych w budowie przechowywać przez okres ustalony art. 74 ust. 2 

pkt. 4 cyt. ustawy. 

2. Zachować staranność przy naliczaniu okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody 

jubileuszowej, stosując się do zasad określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawie z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 

z późn. zm.) oraz zapewnić przestrzeganie terminu jej wypłaty, określonego w § 8 ust. 5 

rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.). 

3. Doprowadzić do wpłaty na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych naliczonej korekty odpisu w kwocie 436,87 zł stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). 

4. Udzielając zamówień publicznych, których przedmiot ma jednolity charakter oraz czas i 

podmiot wykonujący stosować się do zapisów art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.). Na etapie badania ofert w zakresie spełniania przez wykonawców warunków 

postępowania stosować przepisy art. 26 ust. 3 cyt. ustawy. 
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5. Zapewnić ogłaszanie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 2j ustawy z 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.). Udzielając dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych ustalać 

w umowach terminy realizacji zadań wynikające z przepisów art. 11 ust. 2 i art. 16 ust. 3 

cyt. ustawy. Terminy zwrotu niewykorzystanych części dotacji ustalać w umowach 

zgodnie z postanowieniami art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

 

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 Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


