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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 14 października 2014 r. do 31 

grudnia 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 nieprawidłowości w 

działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 31 grudnia 2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości daty 

rozpoczęcia eksploatacji stosowanego oprogramowania (protokół kontroli str. 10). 
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Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 221 w zakresie opłaty za wieczyste 

użytkowanie gruntów techniką ręczną, niezgodną z określoną w przepisach 

wewnętrznych (protokół kontroli str. 16-17).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 140, 

201 oraz 240 (protokół kontroli str. 20-24, 26-27, 35-36). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Skarbnik Gminy. 

– nieprowadzeniu prawidłowej ewidencji analitycznej do konta 221-6 z tytułu 

pozostałych dochodów (protokół kontroli str. 27-29). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

– wykazywaniu w ewidencji analitycznej i syntetycznej konta 221 sald jednostronnych, 

zamiast prawidłowych sald dwustronnych oraz niezachowaniu zgodności sald obu 

tych ewidencji (protokół kontroli str. 29-32). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

– braku udokumentowania na dowodach księgowych sprawdzenia ich pod względem 

formalno-rachunkowym (protokół kontroli str. 38-39). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

– niewezwaniu podatników do złożenia niezbędnych wyjaśnień, uzupełnienia aktualnej 

deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od 

środków transportowych lub do skorygowania deklaracji, co skutkowało zaniżeniem 

wymiaru podatku od nieruchomości w latach 2012-2013 o kwotę 24 701 zł i podatku 

od środków transportowych za 2013 rok o kwotę 507 zł oraz zawyżeniem wymiaru 

podatku od nieruchomości za 2013 rok o kwotę 111 zł i podatku rolnego za lata 2012-

2013 o kwotę 371 zł, (protokół kontroli str. 56-62). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor oraz Skarbnik Gminy. 

– bezpodstawne wydanie w 2013 r. siedmiu decyzji o umorzeniu z urzędu 

przedawnionych zaległości podatkowych (protokół kontroli str. 66-68). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor, były Wójt Gminy i były Zastępca Wójta. 

3. Niezamieszczenie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i 

dzierżawę informacji o wysokości opłat za najem lub dzierżawę (protokół kontroli str. 76-

78). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor, były Wójt Gminy i osoba pełniąca funkcję Wójta 

Gminy.  

4. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówień publicznych na remonty dróg w roku 2011 i 

2013, co doprowadziło do udzielenia zamówień z pominięciem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (protokół kontroli str. 103-112). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy oraz Kierownik Referatu 

Inwestycji, Remontów i Zamówień. 

 

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

– wprowadzeniu do polityki rachunkowości Urzędu zapisów dotyczących daty rozpoczęcia 

eksploatacji stosowanego oprogramowania oraz prowadzenia techniką ręczną ksiąg 

pomocniczych w zakresie wieczystego użytkowania gruntów,  

– zaewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach 201, 240 i 229 zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną,  

– wezwaniu podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od 

środków transportowych do złożenia korekt deklaracji podatkowych, co skutkowało 

dokonaniem właściwego wymiaru podatków oraz wpłatą zniżonych kwot podatków wraz 

z należnymi odsetkami i dokonaniem w ewidencji podatkowej odpisu zawyżonych kwot 

podatków.  

 

 

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 w celu wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną dla konta 221 z tytułu 

pozostałych dochodów, według dłużników oraz zapewnić wykazywanie dwustronnych 
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sald ewidencji syntetycznej i analitycznej tego konta, zgodnie z zasadami jego 

funkcjonowania 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Doprowadzić do zgodności zapisów i 

sald ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną konta 221, zgodnie z przepisem art. 

16 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Zapewnić dokumentowanie sprawdzenia pod względem 

formalno-rachunkowym dowodów księgowych, zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 6 

cyt. ustawy o rachunkowości w związku z art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).  

 

2. Zaprzestać wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych przedawnionych z 

mocy przepisu art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm.). Instytucję udzielania z urzędu ulg w 

spłacie zobowiązań podatkowych stosować jedynie do istniejących zobowiązań 

podatkowych, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 67 d § 1 cyt. ustawy. 

 

3. W wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę zapewnić 

zamieszczanie informacji o wysokości opłat z tytułu najmu lub dzierżawy, stosownie do 

przepisu art. 35 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

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

 

4. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w szczególności w 

zakresie prawidłowego ustalania wartości zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 32 

powołanej ustawy. 

 

 

 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                                                                                                                

/--/ 
 
 


