
 

 
 

 

 

Opole, dnia 17 grudnia 2014 r. 

NKO.401-19/2014 

 

 

Pan 

Jerzy Treffon 

Wójt Gminy Pawłowiczki 

 

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 1 września 2014 r. do 

30 października 2014 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Gminy za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2008-2012 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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 października 

2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości polegające na: 

 prowadzeniu ksiąg rachunkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach 

przez Urząd Gminy w Pawłowiczkach w sytuacji gdy Urząd Gminy nie jest podmiotem, 

który może usługowo prowadzić księgi rachunkowe (protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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– określeniu w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania konta 130 – „Rachunek 

bieżący jednostki” niezgodnie z zasadami 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, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej czego skutkiem było wykazanie w jednostkowym 

sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzonym za 

2013 r. danych dotyczących pozostałych dochodów na podstawie niewłaściwej ewidencji 

księgowej (protokół kontroli str. 32-36). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt. 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 980 – „plan finansowy 

wydatków budżetowych” polegającym na niezachowaniu szczegółowości określonej w 

Zakładowym Planie Kont obowiązującym w kontrolowanej jednostce, tj. bez 

szczegółowości do planu finansowego (protokół kontroli str. 67-68). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. finansowych, a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na niewezwaniu podatników do złożenia 

niezbędnych wyjaśnień, uzupełnienia aktualnej informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości lub skorygowania deklaracji na podatek od nieruchomości w sytuacji 

wystąpienia różnic pomiędzy danymi wynikającymi z deklaracji podatkowej lub informacji w 

sprawie podatku od nieruchomości, a danymi wynikającymi z rejestru gruntów, co skutkowało 

zawyżeniem wymiaru podatku na rok 2012 dla podatnika o numerze konta 90013018 o kwotę 

322,00 zł oraz zaniżeniem wymiaru podatku za lata 2010 – 2013 dla podatnika o numerze 

konta 108055 o łączną kwotę 694,00 zł (protokół kontroli str. 41-45). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru i podatków, a z tytułu nadzoru Skarbnik 

Gminy i Wójt. 

3. Zaniechanie przez Wójta Gminy Pawłowiczki przygotowania i przedłożenia Radzie 

Gminy projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat z tytułu zajęcia pasa 

drogowego co uniemożliwiło pobieranie opłat z tego tytułu (protokół kontroli str. 49). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

4. Naruszenie obowiązujących przepisów przy sprzedaży nieruchomości, polegające na: 

 niezamieszczaniu w protokołach z przeprowadzonych postępowań informacji o 

zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość (protokół kontroli 

str. 55, 57, 59, 61). 
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Odpowiedzialność za powyższe ponosi Przewodniczący Komisji Przetargowej, 

 niedopełnienie obowiązku pisemnego poinformowania najemcy lokalu mieszkalnego i 

dzierżawcy gruntu o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im 

pierwszeństwie w ich nabyciu (protokół kontroli str. 62-64). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 

5. Niezamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń o wynikach konkursów na 

realizację zadań publicznych dotowanych przez Gminę (protokół kontroli str. 131-139). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. kultury, kultury fizycznej i działalności 

gospodarczej a z nadzoru Wójt Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

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

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

 doprowadzeniu treści zakładowego planu kont w zakresie zasad funkcjonowania konta 

130 – „Rachunek bieżący jednostki” do zgodności z przepisami 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). 

 zaprowadzeniu od 01.09.2014 r. ewidencji konta 980 – „plan finansowy wydatków 

budżetowych” w szczegółowości planu finansowego ze wskazaniem podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 

 wezwaniu podatników o numerach kont 90013018 i 108055 do złożenia korekty 

deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości, co skutkowało 

dokonaniem właściwego wymiaru podatku dla ww. podatników. 

 

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. Doprowadzić do prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Pawłowiczkach, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 11 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz 

podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

sprawozdawczości. Dane w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S – z wykonania planu 

dochodów budżetowych wykazywać na podstawie właściwej ewidencji księgowej zgodnie 

z przepisami § 3 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych stanowiącej załącznik 

nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

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

2. Opracować i przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat z 

tytułu zajęcia pasa drogowego stosownie do przepisu art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm). 

3. Wzmocnić nadzór celem zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z 

gospodarowaniem nieruchomościami. Zapewnić pisemne informowanie osób o 

przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w jej 

nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

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

przeprowadzonych przetargów zamieszczać informacje o zobowiązaniach, których 

przedmiotem są zbywane nieruchomości, stosownie do treści § 10 rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1490). 

4. Doprowadzić do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń o wynikach 

konkursów na realizację zadań publicznych dotowanych przez gminę, stosownie do 

wymogów określonych w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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 
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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                                                                                                                

/--/ 
 


