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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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 13 marca 2014 r. do 9 maja 

2014 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Korfantów za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011, 2013 i 2014 r. 

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 nie podawania do publicznej wiadomości informacji o wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz niezachowania zasady niezwłoczności 

zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

pomimo stwierdzenia Burmistrza w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne 

przysłanej pismem nr Fin.I.0911-14/10 z dnia 8 listopada 2010 r., iż Naczelnik Wydziału 
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Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości zobowiązał się do wzmocnienia nadzoru i kontroli w 

zakresie gospodarki nieruchomościami i do tego aby informacje o podaniu do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy były ogłaszane w prasie 

lokalnej oraz, iż „Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zapewnił, że 

w chwili obecnej nieprawidłowości stwierdzone w zakresie zamówień publicznych nie mają 

miejsca”. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 9 maja 2014 roku. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

– niezachowaniu wymogu kolejności numeracji zapisów dziennika (protokół kontroli 

str.  13). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Korfantowa. 

– księgowaniu operacji gospodarczych niezawierających daty dokonania zapisu 

księgowego (protokół kontroli str. 13-14). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Korfantowa. 

– wykazaniu w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych nieprawidłowego salda 

konta 240-pozostałe rozrachunki (protokół kontroli str. 17). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

– ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących należności zahipotekowanych 

na niewłaściwym koncie (protokół kontroli str. 19). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej dla ewidencjonowania wpłat z 

tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (protokół kontroli str. 48-

49). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w innym okresie sprawozdawczym niż ten, 

w którym miała miejsce operacja gospodarcza (protokół kontroli str. 128-129). 

Odpowiedzialność ponoszą właściwi pracownicy merytoryczni oraz Skarbnik Gminy. 
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2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

 niedokonywaniu bądź nieprawidłowym dokonywaniu czynności sprawdzających w 

stosunku do deklaracji złożonych w 2012 r. na podatek od środków transportowych 

(protokół kontroli str. 35-40), 

 ustaleniu nieprawidłowego wymiaru podatku od środków transportowych, co 

skutkowało zaniżeniem kwoty podatku o 818,00 zł (protokół kontroli str. 38). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Podinspektor ds. księgowości 

podatkowej oraz Skarbnik Gminy. 

3. Nieprawidłowe postępowanie w zakresie windykacji zaległości podatkowych polegające 

na wystawieniu z opóźnieniem upomnień i tytułu wykonawczego (protokół kontroli str. 

47-48).  

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. księgowości podatkowej oraz Skarbnik Gminy. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niepodawaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej 

informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

najem i dzierżawę (protokół kontroli str. 60, 62). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor oraz Inspektor ds. gospodarki komunalnej. 

Powyższa nieprawidłowość, w zakresie nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę, została stwierdzona podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki 

finansowej Gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 

2010 roku. Ponowne stwierdzenie przedmiotowej nieprawidłowości świadczy o 

nieskuteczności działań podjętych w celu jej usunięcia. 

 sporządzaniu niekompletnych wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

najem (protokół kontroli str. 60). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami. 

 niepoinformowaniu pisemnie nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 

umów sprzedaży (protokół kontroli str. 52, 54, 56, 58). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami. 

 nieprawidłowym ustaleniu okresu obowiązywania planu wykorzystania gminnego 

zasobu nieruchomości na 2012 rok oraz niezawarciu w nim programu 

zagospodarowania nieruchomości zasobu (protokół kontroli str.127). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz 

Burmistrz.  
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5. Dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki (protokół kontroli str. 65-70).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości budżetowej, Podinspektor ds. 

księgowości budżetowej, Skarbnik, Sekretarz i Burmistrz. 

6. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

 niezamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu oraz 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego ( protokół kontroli str. 96-97, 103). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich a z nadzoru Burmistrz.  

 niewezwaniu wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów, co skutkowało 

wyborem oferty niespełniającej warunków określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (protokół kontroli str. 101-102). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej i Burmistrz. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w ustawie z 

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

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

 niezachowaniu zasady niezwłoczności zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówień 

w Biuletynie Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 88-89, 93). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich a z nadzoru Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość została stwierdzona również podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu w 2010 roku. Ponowne stwierdzenie tej samej 

nieprawidłowości świadczy o nieskuteczności działań podjętych w celu jej usunięcia. 

 nieprawidłowym ustaleniu terminu związania ofertą (protokół kontroli str. 98-99). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich a 

z nadzoru Burmistrz.  

 nieterminowym zwrocie wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza (protokół kontroli str. 102-103). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości budżetowej a z nadzoru Skarbnik. 
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 nieujęciu w protokołach z postępowania wszystkich wymaganych informacji (protokół 

kontroli str. 89-90, 94-95). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to w szczególności nieprawidłowości 

wymienionych w punkcie nr 1 tiret 5 i w punkcie nr 2 tiret 2 i polegało na: 

 księgowaniu od 2014 roku wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej, 

 doprowadzeniu do złożenia przez podatnika korekty deklaracji na podatek od środków 

transportowych za 2012 r. i wpłacenia kwoty 818,00 zł wraz z odsetkami. 

 

 

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. Podjąć skuteczne działania, które zapewnią 

kolejne numerowanie zapisów księgowych w dzienniku, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

330 z późn. zm.) oraz zamieszczanie dat zapisów w dzienniku stosownie do przepisu art. 

23 ust. 2 pkt 4 tej ustawy. Doprowadzić do prawidłowego wykazywania sald konta 240 w 

zestawieniu obrotów i sald, w sposób zgodny z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości. Operacje gospodarcze dotyczące należności zahipotekowanych 

ewidencjonować na właściwym koncie rozrachunkowym przewidzianym do tego typu 

operacji gospodarczych, zgodnie z zasadami funkcjonowania kont określonymi w 

rozporządzeniu 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, 
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państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

289). Zapewnić terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków 

trwałych, stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 i art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

2. Zapewnić dokonywanie szczegółowych czynności sprawdzających wobec wszystkich 

złożonych deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych, 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.).  

3. Doprowadzić do wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w terminach 

określonych w zarządzeniu nr 200/2013 Burmistrza Korfantowa z dnia 6 marca 2013 r.  

4. Wzmocnić nadzór celem zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z 

gospodarowaniem nieruchomościami. Zapewnić podawanie do publicznej wiadomości w 

prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w najem i dzierżawę oraz zawieranie w tych wykazach wszystkich wymaganych 

informacji, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 

Zapewnić pisemne informowanie osób ustalonych jako nabywców nieruchomości o 

miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży stosownie do art. 41 ust. 1 cyt. ustawy. Plan 

wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Korfantów sporządzać w sposób 

zgodny z dyspozycją art. 23 ust. 1d w związku z art. 25 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.  

5. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują przypadki dokonywania wydatków 

przekraczających granice kwot 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.).  

6. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówień 

publicznych prowadzić z należytą starannością, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 

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

z późn. zm.). Przestrzegać obowiązku zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszeń o zamówieniach oraz o udzieleniu zamówień, których publikacja ze względu na 

wartość zamówienia jest obligatoryjna stosownie do przepisów art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 
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w zw. z art. 40 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1 cyt. ustawy. W przypadku braku wymaganych 

dokumentów w ofercie wzywać wykonawców do ich uzupełnienia stosownie do 

postanowień art. 26 ust. 3 cyt. ustawy. Przestrzegać zasady bezzwłoczności publikowania 

ogłoszeń o udzieleniu zamówień stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy. Zapewnić 

ustalanie prawidłowego terminu związania ofertą zgodnie z przepisem art. 85 ust. 1 

ustawy. Przestrzegać bezzwłocznego zwrotu wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1a cyt. ustawy. 

Zapewnić zamieszczanie w protokołach z postępowań wszystkich wymaganych 

informacji, zgodnie z § 2 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).  

7. Wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za powtórzenie się tych samych 

nieprawidłowości stwierdzanych w dwóch kolejnych kontrolach kompleksowych 

gospodarki finansowej Gminy.  

 

 

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                                                                                                                

/--/ 
 

 


