
 

 
 

 

 

Opole, dnia 28 listopada 2014 r. 

NKO.401-13/2014 

 

 

Pan 

Józef Matela 

Burmistrz Kietrza 

 

 

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 lipca 2014 r. do 30 września 

2014 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2013 

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

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 Gminy, w zakresie 

nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupów towarów i 

usług pomimo stwierdzenia Burmistrza w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie 

pokontrolne, iż podjęto działania, aby stwierdzoną nieprawidłowość wyeliminować poprzez 

doprecyzowanie terminów spłaty zaciąganych zobowiązań zgodnie z planowaną realizacją 

dochodów. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 września 2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów ustawy o strażach gminnych i Statutu Gminy polegające na 

umiejscowieniu przez Burmistrza Straży Miejskiej w Kietrzu w ramach struktury 

organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu (protokół kontroli str. 8- 9). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

– nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wersji 

stosowanego oprogramowania, daty rozpoczęcia jego eksploatacji oraz systemu 

służącego ochronie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów 

stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (protokół 

kontroli str. 11). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

– nieprawidłowym ujmowaniu w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego jako jednostki 

budżetowej dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kietrzu, co spowodowało, że dochody realizowane przez MOPS w kwocie 71 374,04 zł 

wykazywane były podwójnie zarówno w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniach 

jednostkowych Rb-27S MOPS jak i Urzędu Miejskiego (protokół kontroli str. 44 – 46). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

– nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta: 011 – środki trwałe, tj. bez 

wskazania osób, którym powierzono środki trwałe, 020 – wartości niematerialne i 

prawne, tj. bez podziału wg osób odpowiedzialnych (protokół kontroli str. 153 – 154, 

160 - 161). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Skarbnik Gminy. 

 zaniżeniu w ewidencji księgowej konta 080 – środki trwałe w budowie (inwestycje) 

wartości zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa placu zabaw w Pilszczu” o kwotę 

1 273,41 zł, „Budowa placu zabaw w Wojnowicach” o kwotę 629,00 zł, co 

spowodowane było nieujęciem w ewidencji księgowej tego konta poniesionych kosztów 

finansowanych z wydatków bieżących (protokół kontroli str. 157 – 159). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

3. Zaniechanie w 2012 i 2013 roku kontroli i oceny działalności samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu wbrew 
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przepisom ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (protokół kontroli 

str. 21 – 23). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych Gminy, w wyniku nieprawidłowego 

określenia terminu wymagalności zapłaty w instrukcji służbowej obiegu i kontroli 

wewnętrznej dokumentów, tj. od dnia wpływu faktury do referatu finansowo –

 podatkowego. Opóźnienie w regulowaniu zobowiązań wynosiło od 2 do 15 dni (protokół 

kontroli str. 30 – 34, 117 – 118, 129 – 130, 138 - 141). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Kietrza. 

Powyższa nieprawidłowość została stwierdzona podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i powtórzyła się, pomimo stwierdzenia 

Burmistrza, zawartego w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej 

pismem nr WFP.300.2.2011.AW z 09.02.2011 r., iż „Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (…) powstałe zobowiązania staramy 

się regulować terminowo. Wprowadzenie procedur w tym zakresie jest bardzo trudne, gdyż 

występujące opóźnienia w zapłacie nie wynikają z błędnego obiegu dokumentów lecz z 

braku środków płatniczych na naszym koncie. Niemniej jednak podjęliśmy działania aby 

występującą nieprawidłowość zlikwidować, poprzez doprecyzowanie terminów 

zaciąganych zobowiązań zgodnie z planowaną realizacją dochodów”. Jak wynika z 

powyższego działania podjęte przez Burmistrza nie były skuteczne. 

5. Nieterminowe dokonywanie zwrotów wadiów wniesionych przez uczestników przetargów 

na zbycie nieruchomości komunalnych (protokół kontroli str. 36 – 39). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika Gminy. 

6. Niesporządzenie w 2013 roku jednostkowych sprawozdań miesięcznych i rocznego 

sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych przez nw. jednostki 

organizacyjne prowadzące działalność w formie jednostek budżetowych: 

- Publiczne Przedszkole w Kietrzu (sprawozdania jednostkowe za miesiące styczeń, luty, 

marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień), 

- Publiczną Szkołę Podstawową w Kietrzu (sprawozdania jednostkowe za miesiące 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień), 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu (sprawozdania jednostkowe za miesiące 

wrzesień, październik, listopad, grudzień oraz roczne za 2013 rok), 
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- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi (sprawozdania jednostkowe za 

miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik, listopad, grudzień oraz sprawozdanie roczne za 2013 rok), 

- Zespół Szkół w Kietrzu (sprawozdania jednostkowe za miesiące: styczeń, luty, marzec, 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień oraz 

sprawozdanie roczne za 2013 rok), 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej 

Cerekwi (sprawozdania jednostkowe za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, 

czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, oraz sprawozdanie 

roczne za 2013 rok), 

(protokół kontroli str. 46-49). 

Odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy ww. placówek oświatowo–wychowawczych, 

Skarbnik Gminy oraz Dyrektor i Główny Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 

a z nadzoru Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

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

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

7. Nierzetelne prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 130 – rachunek bieżący 

jednostki budżetowej w zakresie zrealizowanych dochodów jednostki w poszczególnych 

podziałkach klasyfikacji budżetowej, co doprowadziło do nieprawidłowego sporządzenia 

sprawozdania Rb-27S Urzędu Miejskiego w Kietrzu w zakresie dochodów pozostałych, 

polegającego na wykazaniu w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi 

z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów (protokół kontroli 

str. 49-54). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. finansowych, Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

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

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

8. Wypłacanie wynagrodzenia Burmistrzowi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w 

Kietrzu nr XXI/127/2008 z dnia 29 maja 2008 r., której byt prawny ustał z chwilą 

wygaśnięcia mandatu (protokół kontroli str. 83 – 85). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Rady Miejskiej. 
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9. Złożenie wniosku o płatność środków otrzymanych na dofinansowanie w formie 

refundacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troja – etap I – 

miasto Kietrz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego po terminie określonym przepisami Instytucji Zarządzającej co 

spowodowało konieczność zapłaty odsetek w kwocie 4 030,00 zł (protokół kontroli str. 

102 – 104). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji 

gminy, a z nadzoru Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

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

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

10. Nieustalenie formy władania nieruchomościami będącymi w użytkowaniu jednostek 

organizacyjnych Gminy (protokół kontroli str. 164 – 165). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to w szczególności nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1, nr 2 tiret 1, 3 i polegało w szczególności na: 

 podjęciu przez Radę Miejską uchwał o umiejscowieniu Straży Miejskiej w Kietrzu w 

strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 

 uzupełnieniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości o brakujące 

elementy, 

 uzupełnieniu ewidencji analitycznej konta 020 – wartości niematerialne i prawne o 

brakujące zapisy. 

 

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. 
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1. Doprowadzić do prawidłowego prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 011 – środki 

trwałe zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku 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) oraz zakładowym planie kont 

obowiązującym w jednostce. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe ujmować w 

ewidencji budżetu gminy na koncie 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych zgodnie z 

zasadami określonymi w załączniku nr 2 do cyt. rozporządzenia. Ewidencjonować na 

koncie 080 – środki trwałe w budowie (inwestycje) ogół kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z wytworzeniem inwestycji, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz 

art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013 r. 

poz. 330 z późn. zm.) oraz metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku 

finansowego obowiązującymi w Urzędzie. 

2. Podjąć działania mające na celu wypełnienia obowiązku dokonywania kontroli i oceny 

nadzorowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kontrolę i ocenę 

działalności Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu przeprowadzać w 

zakresie: realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, 

dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania 

mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej, zgodnie z dyspozycją 

przepisu art.121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 

3. Wyeliminować z instrukcji służbowej obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów zapis 

dotyczący terminu wymagalności zapłaty zobowiązań. Zobowiązania wobec kontrahentów 

z tytułu dostawy towarów i usług regulować w terminach wynikających z faktur, zgodnie z 

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.). 

4. Wdrożyć procedury zapewniające zwrot wadiów wniesionych przez uczestników 

przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych na zasadach i w terminach określonych 

w przepisie § 4 ust. 7 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.). 
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5. Skutecznie egzekwować obowiązek sporządzania sprawozdań miesięcznych oraz rocznych 

Rb-27S od kierowników jednostek budżetowych gminy stosownie do dyspozycji § 4 pkt 

3 lit. b oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. 

(Dz. U. poz. 119). 

6. Ewidencją analityczną do konta 130 prowadzić zgodnie z rzeczywistym przebiegiem 

operacji gospodarczych w myśl uregulowań zakładowego planu kont oraz zasadami 

funkcjonowania tego konta określonymi  w przepisach 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). Zapewnić sporządzanie sprawozdań jednostkowych 

Rb-27S Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 119) w związku z § 2 ust. 1 oraz 

§ 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do wymienionego rozporządzenia. 

7. Wynagrodzenie Burmistrza ustalać zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 4 ust. 1 pkt 1c, 

oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202), art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 73 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 

94 z późn. zm.). 

8. Realizując projekty dofinansowane środkami unijnymi przy ich rozliczaniu przestrzegać 

zapisów umowy o dofinansowanie oraz procedur określonych przez Instytucję 

Zarządzającą zgodnie z dyspozycją przepisu art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

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

9. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami użytkowanymi 

przez jednostki organizacyjne Gminy. Przekazując jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej nieruchomości niezbędne do wykonywania ich 

działalności statutowej stosować instytucję trwałego zarządu stosownie do przepisów art. 

43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 

U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). 
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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                                                                                                                

/--/ 
 


