
 

 
 

 

 

Opole, dnia 15 lipca 2014 r. 

NKO.401-21/2014 

 

 

Pan 

Dionizy Duszyński 

Wójt Gminy Popielów 

 

 

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 19 marca 2014 r. do 19 maja 

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

Popielów za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2012. 

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 19 maja 2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Obliczenie w dwóch przypadkach opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w roku w którym zezwolenie zostało wydane, w sposób niezgodny z 

przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
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przeciwdziałaniu alkoholizmowi co skutkowało wniesieniem przez przedsiębiorców 

przedmiotowej opłaty w nadmiernych wysokościach (protokół kontroli str. 41 – 45). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Oświaty i Infrastruktury Społecznej, a z 

tytułu niewłaściwego nadzoru Sekretarz Gminy. 

2. Nieprawidłowe dokonywanie zapisów księgowych na koncie 980 - „Plan finansowy 

wydatków budżetowych” polegające na ujmowaniu operacji gospodarczej pod datą 

niezgodną ze stanem rzeczywistym (protokół kontroli str. 65 – 66). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

3. Zawarcie 14 umów zlecenia, skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych, bez 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 71 – 76). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na opublikowaniu 

ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na 

wykonanie zamówień publicznych dotyczących „Odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

na terenie gminy Popielów” oraz „Instalacji pomp, kolektorów słonecznych oraz 

termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach” po 

upływie, odpowiednio, 29 i 30 dni od zawarcia umów z wykonawcami tych zamówień 

(protokół kontroli str. 95 - 96, 106). 

Odpowiedzialność ponosi referent Referatu Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

5. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 

52, poz. 379 z późn. zm.) polegające na przyjęciu do ustalenia kwoty zwrotu podatku 

akcyzowego: 

 faktury VAT stanowiącej dowód zakupu oleju napędowego z okresu innego niż okres  

6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, co spowodowało zawyżenie 

wypłaconego zwrotu podatku o kwotę 340,47 zł (protokół kontroli str. 127 – 130), 

 większej ilości litrów oleju napędowego, niż ilość wynikająca z faktur VAT 

załączonych przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku (protokół kontroli 

str. 127 – 130). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor Referatu Finansowego oraz referent Referatu 

Finansowego. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to w szczególności nieprawidłowości 

wymienionych w punkcie 3 i polegało na rozpoczęciu od dnia 27.03.2014 r. dokonywania 

zapisów księgowych na koncie 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych” z 

uwzględnieniem faktycznej daty dokonania operacji gospodarczej. 

 

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. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierać w 

wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, stosować w tym zakresie 

przepis art. 11
1
 ust. 8 cyt. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z 

późn. zm.). 

2. Zapewnić przestrzeganie obowiązku dokonywania przez Skarbnika Gminy 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.). 

3. Zapewnić zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień w Biuletynie Zamówień 

Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

stosownie do wymogów art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.). 

4. Do ustalenia przysługującej producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego 

przyjmować ilość litrów oleju napędowego zakupionego w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i udokumentowanych dołączonymi do 

wniosku fakturami VAT albo ich kopiami. W tym zakresie stosować art. 5 ust. 2 i art. 6 

ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 

379 z późn. zm.). Podjąć działania celem prawidłowego rozliczenia i wyegzekwowania 
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nadpłaconej kwoty zwrotu podatku akcyzowego, spowodowanych przyjęciem do ustalenia 

wymienionych kwot na podstawie niewłaściwej faktury oraz bezpodstawnie zawyżonej 

ilości oleju napędowego. 

 

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 Popielów 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


