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Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2014 rok 

 

 
1.  Realizacja zadań w zakresie kontroli 

Zatwierdzony uchwałą nr 2/3/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 stycznia 2014 r. plan kontroli na 2014 r. zakładał przeprowadzenie 23 kontroli 

kompleksowych gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i 15 kontroli 

problemowych.    

Rodzaj i ilość podjętych i zrealizowanych kontroli w 2014 r. 

Rodzaj 

kontroli 

Kontrole 

zakończone 

w 2014r. 

(rozp. w 2013) 

Plan na 

2014 r. 

Kontrole podjęte w 2014 r. 

zakończone na 

dzień 31.12.2014 

w toku na dzień 

31.12.2014 

Kompleksowe - 23 21 2 

Problemowe - 15 15 - 

Doraźne - - 7 1 

Sprawdzające - - 2 - 

Razem - 38 45 3 

 

Kontrole kompleksowe rozpoczęto i zakończono w 21 jednostkach: 

 w 6 powiatach (Brzeskim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Kluczborskim, 

Namysłowskim, Oleskim, Prudnickim), 

 w 4 gminach miejsko-wiejskich (Kietrz, Korfantów, Lewin Brzeski, Nysa), 

 w 11 gminach wiejskich (Bierawa, Cisek, Dąbrowa, Lubsza, Pakosławice, 

Pawłowiczki, Pokój, Popielów, Reńska Wieś, Turawa, Zębowice). 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w toku realizacji pozostawały 2 kontrole kompleksowe podjęte w 2014 

r. w gminach miejsko-wiejskich (Głubczyce, Niemodlin).  

Kontrole kompleksowe realizowano na podstawie programów kontroli obejmujących zagadnienia 

wynikające z tez kontroli kompleksowych zatwierdzonych do stosowania przez Prezesa RIO, 

z uwzględnieniem obszarów zagrożenia zidentyfikowanych na etapie analizy przedkontrolnej. 

 

Kontrole problemowe rozpoczęto i zakończono w 15 jednostkach: 

- w 1 gminie miejsko-wiejskiej (Kluczbork), 

- w 1 gminie wiejskiej (Olszanka), 

- w 13 jednostkach organizacyjnych: 

 Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim, 
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 Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, 

 Nyski Dom Kultury w Nysie, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu, 

 Publiczne Gimnazjum w Bierawie 

 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju. 

W 2014 r. realizowano również kontrole doraźne nie objęte planem kontroli.  

Kontrole doraźne przeprowadzono w następujących jednostkach: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie – na wniosek osoby fizycznej oraz anonimowej 

informacji o nieprawidłowościach, 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. – na wniosek 

organów ścigania, 

 Publiczne Gimnazjum w Paczkowie – na wniosek Rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych, 

 Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – 

na wniosek osoby fizycznej, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku – na wniosek organów ścigania, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku – na wniosek organów ścigania, 

 Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku – na wniosek organów ścigania, 

 Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła” prowadzące Społeczną Szkołę Podstawową 

w Węgrach – na wniosek osoby fizycznej oraz anonimowej informacji o 

nieprawidłowościach – kontrola zakończona w 2015 r. 

 

W 2014 r. realizowano również kontrole sprawdzające nie objęte planem kontroli, które dotyczyły 

prawidłowości wykonania wniosków pokontrolnych w 2 gminach miejsko-wiejskich (Otmuchów, 

Ozimek). 
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Zestawienie kontroli podjętych i zrealizowanych w 2014 r. stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych w 2014 r. zrealizowano jedną kontrolę koordynowaną – Zadłużenie jednostek 

samorządu terytorialnego. Jednostką koordynującą była Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. 

Kontrole te przeprowadzono w następujących j.s.t.:  

 1 gminie miejsko-wiejskiej (Kluczbork), 

 1 gminie wiejskiej (Olszanka), 

 2 powiatach (Kluczborskim, Oleskim). 

 

2.  Wyniki kontroli 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 48 jednostkach organizacyjnych stwierdzono 

łącznie 570 nieprawidłowości (dla porównania w 2013 r. stwierdzono 476 nieprawidłowości w 43 

kontrolowanych jednostkach organizacyjnych). 

Kontrole obejmowały zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej i udzielaniem 

zamówień publicznych w przedstawionych poniżej grupach tematycznych. 

 

Wyszczególnienie 

Ilość 

nieprawidło-

wości 

Struktura 

% 

Struktura  

w roku 

poprzednim 

% 

Ogółem, 

         z tego: 
570 100,0 100,0 

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne 70 12,3 12,2 

II. Księgowość i sprawozdawczość 198 34,7 33,8 

III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego,  

      w tym: 
261 45,8 46,2 

III.1. Ogólne zagadnienia dotyczące planowania               

i wykonania budżetu 
21 3,7 4,0 

III.2. Dochody budżetowe 59 10,4 11,1 

III.3. Wydatki budżetowe 80 14,0 13,0 

III.4. Zamówienia publiczne 71 12,5 12,6 

III.5. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji 23 4,0 4,8 

III.6. Dług publiczny 7 1,2 0,6 

IV. Gospodarka mieniem 40 7,0 7,8 

V. Rozliczenie j.s.t. z jednostkami organizacyjnymi 1 0,2 0 
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  Największą liczbę nieprawidłowości (261) stwierdzono w grupie zagadnień związanych z 

budżetem jednostki samorządu terytorialnego – ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi planowania i 

wykonania budżetu, realizacją dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, zamówień 

publicznych, z rozliczeniem otrzymanych i udzielonych dotacji oraz długiem publicznym. Liczba 

nieprawidłowości stwierdzanych w tej grupie zagadnień wykazuje znaczny wzrost (o 23 %) w 

stosunku do roku poprzedniego. 

W wyniku badania ogólnych zagadnień dotyczących planowania i wykonania budżetu w 

trakcie kontroli stwierdzono 21 nieprawidłowości. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

dotyczyły nieterminowego regulowania zobowiązań (7 jednostek) i nieterminowego przekazywania 

do RIO uchwał i zarządzeń objętych nadzorem Izby (6 jednostek). W jednej jednostce 

nieterminowe regulowanie zobowiązań skutkowało koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę, 

których kwota wyniosła 2 433,90 zł. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki 

sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek jest naruszeniem dyscypliny 

finansów publicznych. 

W odniesieniu do dochodów budżetowych kontrole ujawniły 59 nieprawidłowości 

wynikających z naruszenia obowiązujących przepisów prawa, tj. Ordynacji podatkowej i ustaw 

podatkowych oraz przepisów dotyczących ustalania i poboru opłat, co stanowi wyraźny spadek 

ilości stwierdzonych nieprawidłowości. 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie nieweryfikowania lub nierzetelnego 

weryfikowania deklaracji podatkowych (11 jednostek), w tym w zakresie podatku od 

nieruchomości w 4 jednostkach, w zakresie podatku rolnego w 5 i od środków transportowych w 6 

jednostkach. Skutki finansowe związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w tym zakresie 

wyniosły 72 086,74 zł. W 5 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z 

przeprowadzaniem kontroli podatkowych przez organ podatkowy, z czego w jednej jednostce 

stwierdzono nieprzeprowadzanie kontroli podatkowych, a w 5 jednostkach nieprawidłowości 

związane z upoważnieniami do prowadzenia kontroli i z dokumentowaniem jej wyników. Ponadto 

w 5 jednostkach stwierdzono ustalanie podatków lokalnych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami lub uchwałami rady gminy. Dotyczyło to w 2 przypadkach podatku od nieruchomości, 

w 2 przypadkach podatku od środków transportowych i w jednym przypadku podatku rolnego. 

Nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień podatkowych stwierdzono w 2 jednostkach. 

W 8 jednostkach nieprawidłowo pobierano należne opłaty będące dochodami tych jednostek, takie 

jak opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w 5 jednostkach), opłaty lokalne (w 2 

jednostkach) oraz opłaty skarbowe (w 1 jednostce). 
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Przeprowadzone kontrole ujawniły również nieprawidłowości w zakresie windykacji zaległości 

budżetowych z tytułu podatków i opłat. Niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych stwierdzono w 2 jednostkach objętych 

kontrolą. 

Do istotnych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli należy zaliczyć nieprawidłowości 

dotyczące uzyskania dopłat do wystawianych biletów miesięcznych za przewóz dzieci do szkół. 

Nieprawidłowości stwierdzone w tym zakresie dotyczyły bezpodstawnego uzyskiwania dopłat z 

budżetu państwa, do ulgowych przejazdów, realizowanych za pośrednictwem Urzędu 

Marszałkowskiego. Suma ustalonych skutków finansowych wyniosła 198 892,77 zł. 

Skutki finansowe nieprawidłowości w zakresie dochodów, wykrytych w trakcie przeprowadzonych 

kontroli wyniosły łącznie 275 074,48 zł. Kwota skutków finansowych nieprawidłowości 

stwierdzonych w 2014 r. jest wyższa od stwierdzonych w roku poprzednim kiedy wyniosła 

34 550,66 zł, a także w roku 2012 kiedy wyniosła 90 662,25 zł. 

W zakresie wydatków budżetowych stwierdzono 80 nieprawidłowości co stanowi znaczący 

wzrost (o 29%) w stosunku do roku poprzedniego. Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości 

polegające na niezgodnym z obowiązującymi przepisami ustalaniu i wypłacaniu wynagrodzeń i 

nagród pracownikom (26 jednostek). Skutki finansowe tych nieprawidłowości wyniosły 97 296,09 

zł z czego zawyżono pracownikom wynagrodzenia o kwotę 91 315,17 zł oraz zaniżono o 5 980,92 

zł. 

Drugą pod względem ilości stwierdzanych nieprawidłowości grupę zagadnień stanowiły sprawy 

związane z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (13 jednostek). Na 

powyższą liczbę nieprawidłowości złożyło się wykorzystanie środków ZFŚS niezgodnie z 

przepisami ustawy lub regulaminem (10 jednostek) oraz nieprawidłowe naliczanie lub 

nieterminowe przekazywanie odpisów na ZFŚS (4 jednostki). Skutki finansowe stwierdzonych 

nieprawidłowości wyniosły 1 640,33 zł. 

W liczbie wykazanych powyżej nieprawidłowości dotyczących ustalania i wypłacania nagród 

pracownikom oraz wykorzystywania środków ZFŚŚ niezgodnie z przepisami ustawy lub 

regulaminem zawarte są nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonych w 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego. W trakcie tych kontroli stwierdzono liczne 

nieprawidłowości polegające m.in. na dokonywaniu przelewów z tytułu wynagrodzeń na konta 

osób nie będących pracownikami jednostki oraz na rachunki bankowe inne niż wskazane w 

oświadczeniach pracowników o numerach kont, rozchodowaniu gotówki na podstawie list 

zawierających sfałszowane podpisy, wypłacie świadczenia dla nieżyjącego pracownika, 

wypłacie środków na konto osoby niebędącej pracownikiem, wypłacie środków na rzecz osób 
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które nie zawarły umów cywilnoprawnych dotyczących pożyczek, a także zwrocie 

nadpłaconych przez pracowników spłat rat  pożyczek na rachunek osoby nie będącej 

pracownikiem jednostki. Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na możliwość 

popełnienia czynów podlegających odpowiedzialności karnej co zostało potwierdzone 

wyrokiem sądu. 

Kontrole ujawniły również nieprawidłowości polegające na przekroczeniu zakresu upoważnienia do 

dokonywania wydatków (w 9 jednostkach) oraz do zaciągania zobowiązań (w 6 jednostkach), które 

spełniają przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 11 ust. 1 i art. 15 ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). 

Dość licznie występującą nieprawidłowością (5 jednostek) był brak kontrasygnaty skarbnika na 

zawieranych umowach. 

Nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy 

stwierdzono w 4 jednostkach. Nieprawidłowości związane z nieterminowym opłacaniem 

powyższych składek mogą stanowić podstawę odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych (art. 14) 

Łącznie skutki finansowe nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie wydatków budżetowych 

wyniosły 127 142,06 zł. 

Kontrole w zakresie udzielania zamówień publicznych wykazały 71 nieprawidłowości 

wynikających z naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych. Ilość nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie udzielania zamówień 

publicznych wzrosła w stopniu znaczącym w stosunku do roku poprzedzającego (o 18%). 

Nieprawidłowości dotyczyły wszystkich etapów procesu udzielania zamówień publicznych, a więc 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, jego prowadzenia, zawierania umów oraz 

ich realizacji. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było niesporządzenie lub nieprawidłowe 

sporządzenie protokołu z postępowania (7 jednostek). Równie często stwierdzano nieprawidłowość 

dotyczącą naruszania obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu i o zawarciu umowy (7 

jednostek). Nieprawidłowości w zakresie nieterminowego zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umów ujawniono w 6 jednostkach, natomiast w 5 jednostkach stwierdzono 

nieprawidłowości w z zakresie określenia zasad wnoszenia wadium i nieprawidłowości w zakresie 

zwrotu i zatrzymania wadium polegające m.in. na nieterminowym zwrocie. W 6 jednostkach 

stwierdzono nieustalenie lub niewłaściwe ustalenie wartości zamówienia. W 5 jednostkach 

stwierdzono dokonanie zmiany zawartej umowy z naruszeniem zakazu ustawowego. W 4 

przypadkach ujawniono niezłożenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących 
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wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niewyłączenie z postępowania osoby podlegającej wyłączeniu.  

Kontrola w zakresie rozliczeń otrzymanych i udzielonych dotacji wykazała 23 

nieprawidłowości. W 9 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji 

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (np. niestosowanie wymaganych 

trybów, nieprzestrzeganie procedur dotyczących trybów lub nieprawidłowości dokumentacyjne), a 

w 4 jednostkach nieprawidłowości dotyczące nierozliczania lub nieprawidłowego rozliczania 

dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Również w 4 

jednostkach stwierdzono nierozliczenie lub nieprawidłowe rozliczenie otrzymanych dotacji. 

Stwierdzone skutki finansowe w zakresie dotacji z wyniosły 269 420,20 zł. Dotyczyły one głównie 

nieprawidłowego rozliczania dotacji przekazanych przez gminy dla jednostek oświatowych 

prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 

 W zakresie długu publicznego przeprowadzone kontrole wykazały 7 nieprawidłowości z 

czego dwie polegały na przekroczeniu końcowego terminu spłaty kredytów wyznaczonego uchwałą 

organu stanowiącego. Pozostałe nieprawidłowości nie powtarzały się w żadnej z jednostek. 

 W wyniku badania zagadnień związanych z księgowością i sprawozdawczością budżetową 

stwierdzono 198 nieprawidłowości. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości wykazuje znaczną 

progresję w stosunku do roku poprzedniego (wzrost o 23%). Nieprawidłowości wynikały głównie z 

naruszeń przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów 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 oraz rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości, a także 

uregulowań wewnętrznych jednostek. 

Stwierdzone nieprawidłowości w szczególności dotyczyły nieprawidłowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, w tym dziennika, kont ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów i sald, co 

stwierdzono w 25 jednostkach oraz nierzetelnego (15 jednostek) i niebieżącego (14 jednostek) 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 8 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z 

realizowaniem zapłaty na podstawie dowodów księgowych niespełniających wymogów 

prawidłowego dowodu księgowego, niesprawdzonych merytorycznie, rachunkowo lub 

niezatwierdzonych do wypłaty. Również w 8 jednostkach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące 

nieprawidłowego lub nierzetelnego ewidencjonowania operacji gotówkowych oraz niesporządzania 

raportów mimo występowania obrotu gotówką. Ponadto w 7 jednostkach kontrole stwierdziły 

nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych, a w szczególności kont 
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analitycznych. Nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji prawnego 

zaangażowania wydatków budżetowych stwierdzono w 7 jednostkach. Nieprawidłowości związane 

z ewidencjonowaniem operacji gospodarczych bez zachowania wymaganej systematyki wystąpiły 

w 6 jednostkach. W 5 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na księgowaniu 

dowodów niespełniających wymogów ustawy o rachunkowości i również w 5 jednostkach 

nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków. 

Znaczącą grupę nieprawidłowości związanych z księgowością i sprawozdawczością budżetową 

stanowiły nieprawidłowości związane ze sprawozdawczością. W 6 jednostkach nie sporządzono 

wszystkich wymaganych sprawozdań, a w 18 jednostkach sporządzono je nieprawidłowo. Ponadto 

w 4 jednostkach stwierdzono nieterminowe przekazanie sprawozdań. Stosownie do przepisu art. 18 

pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych niesporządzenie 

lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków 

publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tych sprawozdaniach danych niezgodnych z 

danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Istotną grupę nieprawidłowości stanowią nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem i 

rozliczaniem inwentaryzacji. W 8 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na 

nieprzeprowadzeniu, nierozliczeniu lub nieprawidłowym przeprowadzeniu i rozliczeniu 

inwentaryzacji rzeczowych składników majątku, a w 4 jednostkach nieprawidłowości związane z 

nieprzeprowadzeniem lub nierzetelnym przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji 

finansowych składników mienia i rozrachunków lub nieudokumentowaniem jej wyników. Zgodnie 

z przepisem art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub 

rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 Kontrole zagadnień dotyczących gospodarki mieniem wykazały 40 nieprawidłowości. W 15 

kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości. W szczególności nieprawidłowości w tym 

zakresie dotyczyły niepodania informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, niezamieszczania w 

wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w ogłoszeniach o przetargach 

wszystkich wymaganych przepisami informacji. W 16 jednostkach stwierdzono naruszenie 

przepisów przy innym niż sprzedaż i użytkowanie wieczyste rozdysponowaniu mienia 

komunalnego, w tym głównie nieustalenie formy władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom organizacyjnym lub ustalenie nieprawidłowej formy. W 4 jednostkach wystąpiły 
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nieprawidłowości związane z niesporządzaniem lub nieprawidłowym sporządzaniem planów 

wykorzystania zasobu nieruchomości. W 2 jednostkach stwierdzono niepodjęcie uchwały w 

sprawie wieloletniego programu dysponowania zasobem mieszkaniowym. 

 W grupie zagadnień dotyczących ustaleń ogólnoorganizacyjnych stwierdzono łącznie 70 

nieprawidłowości co wskazuje na znaczną progresję w stosunku do roku poprzedniego 

(wzrost o 21%). Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należało nieopracowanie bądź 

niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym 

zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji systemu 

przetwarzania danych przy użyciu komputera, czym naruszono przepisy art. 10 ustawy o 

rachunkowości. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 27 kontrolowanych jednostkach. 

Brak lub nieprawidłowe stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej stwierdzono w 12 

jednostkach. W 7 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości związane z nieprawidłowym 

opracowaniem przepisów wewnętrznych. Na powyższą liczbę nieprawidłowości złożyły się: 

nieprawidłowe opracowanie regulaminu wynagradzania stwierdzone w 5 jednostkach oraz 

niewłaściwe opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji stwierdzone w 3 

jednostkach. 

 W grupie zagadnień dotyczących rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego z jej 

jednostkami organizacyjnymi stwierdzono 1 nieprawidłowość. Dotyczyła ona nieodprowadzenia do 

budżetu gminy środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach dochodów 

jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia. 

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości było najczęściej nieprzestrzeganie 

obowiązujących przepisów prawa bądź niewłaściwa ich interpretacja. 

Na podstawie wyników kontroli wszczętych w 2014 r. do kontrolowanych jednostek 

skierowano 44 wystąpienia pokontrolne zawierające 228 wniosków do realizacji. Z uwagi na brak 

wyczerpujących informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych przekazanych do Izby, w 12 

przypadkach informacje te nie zostały przyjęte, a do kierowników kontrolowanych jednostek 

skierowano stosowne wystąpienia.  

W związku z ujawnionymi przypadkami noszącymi znamiona naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, w 2014 r. do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 31 

zawiadomień w tej sprawie (załącznik nr 3 do sprawozdania). 

Do Ministra Finansów skierowano 3 zawiadomienia o nieprawidłowym wykazaniu  

w sprawozdaniach budżetowych danych stanowiących podstawę do naliczenia subwencji. 
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W 2014 r. do Prokuratury skierowano 1 zawiadomienie o stwierdzeniu istotnych naruszeń 

przepisów prawa noszących znamiona przestępstwa. 

W 2014 r. zostało skierowane 1 pismo do Wojewody Opolskiego informujące o ujawnionych 

nieprawidłowościach z zakresu zatrudnienia na stanowisku kierownika w jednostce organizacyjnej 

osoby, która nie posiadała wymaganych przepisami prawa kwalifikacji oraz z zakresu zapisów w 

statucie Gminy, co wykraczało poza zakres nadzoru i kontroli Izby określony przepisem art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.). 

Ponadto w 2014 r. zostało skierowane pismo do Starosty Prudnickiego dotyczące nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas kontroli w podległej jednostce organizacyjnej i zawierające zobowiązanie 

do podjęcia działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa. 

W 2014 r. skierowano również pisma do Wójtów Gminy Kamiennik oraz Gminy Domaszowice, 

które dotyczyły stwierdzonych podczas kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych 

przypadków zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego osób nie spełniających 

wymaganych przepisami wymogów. 
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  Załącznik nr 1 

       do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2014 
 

ZESTAWIENIE KONTROLI PODJĘTYCH I REALIZOWANYCH 

W 2014 ROKU 
 

 

Lp. 

 

Jednostki podlegające kontroli 

Rodzaje kontroli 
Stan realizacji kontroli na 

dzień 31.12.2014 r. 

planowana pozaplanowa zakończona w toku 

1 2 3 4 5 6 

1.  Miasto i Gmina Głubczyce kompleksowa   x 

2.  Miasto i Gmina Kietrz  kompleksowa  x  

3.  Miasto i Gmina Korfantów kompleksowa  x  

4.  Miasto i Gmina Lewin Brzeski kompleksowa  x  

5.  Miasto i Gmina Niemodlin kompleksowa   x 

6.  Miasto i Gmina Nysa kompleksowa  x  

7.  Gmina Bierawa kompleksowa  x  

8.  Gmina Cisek kompleksowa  x  

9.  Gmina Dąbrowa kompleksowa  x  

10.  Gmina Lubsza kompleksowa  x  

11.  Gmina Pakosławice kompleksowa  x  

12.  Gmina Pawłowiczki kompleksowa  x  

13.  Gmina Pokój kompleksowa  x  

14.  Gmina Popielów kompleksowa  x  

15.  Gmina Reńska Wieś kompleksowa  x  

16.  Gmina Turawa kompleksowa  x  

17.  Gmina Zębowice kompleksowa  x  

18.  Powiat Brzeski kompleksowa  x  

19.  Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kompleksowa  x  

20.  Powiat Kluczborski kompleksowa  x  

21.  Powiat Namysłowski kompleksowa  x  

22.  Powiat Oleski kompleksowa  x  

23.  Powiat Prudnicki kompleksowa  x  

24.  

Biuro Obsługi Finansowej 

Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Lewinie 

Brzeskim 

problemowa  x 
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25.  
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzegu 
problemowa  x 

 

26.  Nyski Dom Kultury w Nysie problemowa  x  

27.  
Gminny Ośrodek Kultury w 

Reńskiej Wsi 
problemowa  x 

 

28.  
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Korfantowie 
problemowa  x 

 

29.  
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Gminy Pakosławice 
problemowa  x 

 

30.  
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Popielowie 
problemowa  x  

31.  
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 
problemowa  x 

 

32.  
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Landzmierzu 
problemowa  x  

33. 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku 
problemowa  x  

34. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Kietrzu 
problemowa  x  

35. Gmina Olszanka problemowa  x  

36. Gmina Kluczbork problemowa  x  

37. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Pokoju 
problemowa  x  

38. Publiczne Gimnazjum w Bierawie problemowa  x  

39. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Głubczycach Sp. 

z o.o. 

 doraźna x  

40. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nysie 
 doraźna x  

41. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Głogówku 
 doraźna x  

42. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Prudniku 
 doraźna x  

43. 
Zespół Szkół Rolniczych w 

Prudniku 
 doraźna x  

44. 

Stowarzyszenie Rodziców 

„Przyjazna Szkoła” prowadzące 

Społeczną Szkołę Podstawową w 

Węgrach 

 doraźna  x 

45. Publiczne Gimnazjum w Paczkowie  doraźna x  

46. 

Samorządowy Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Bierawie 

 doraźna x  

47. Gmina Ozimek  sprawdzająca x  

48. Gmina Otmuchów  sprawdzająca x  
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RIO 

OPOLE 

 
Załącznik nr 2 

do sprawozdania 

z działalności 

kontrolnej za rok 

2014 

 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI  

W 2014 ROKU 

 
 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ilość jednostek, 

w których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

1 2 3 

           Ogółem nieprawidłowości 

            w tym: 

570 

(476 w 2013 r.) 

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE 

 
Ogółem: 

w tym: 
  70 (58) 

1.  

brak lub niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości (w tym np. zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg 

rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu 

komputera) 

27 

2.  brak lub nieprawidłowe stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej 12 

3.  nieprawidłowe opracowanie regulaminu wynagradzania pracowników 5 

4.  niewłaściwe opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji 3 

5.  nieprawidłowości w zakresie realizacji audytu wewnętrznego 3 

II. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI  

 Ogółem: 

w tym: 
  198 (161) 

1.  
nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym np. 

dziennika, kont analitycznych, zestawień obrotów i sald itp.) 
7 

2.  
nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym dziennik, konta ksiąg 

pomocniczych, zestawienie obrotów i sald) 
25 

3.  
nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych - nieistotne (nie kierowano 

zawiadomień – art. 77 u o r) 
15 

4.  niebieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych 14 

5.  niesprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych 4 

6.  księgowanie dowodów niespełniających wymogów ustawy o rachunkowości 5 

7.  niezgodność sald kont analitycznych z syntetycznymi 4 

8.  ewidencjonowanie operacji gospodarczych bez zachowania systematyki  6 



2 

 

9.  
ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach nieprzewidzianych w 

zakładowym planie kont  
4 

10.  
nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji prawnego 

zaangażowania wydatków budżetowych 
7 

11.  nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków 5 

12.  niesporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań 6 

13.  nieterminowe przekazanie sprawozdań 4 

14.  nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań 18 

15.  nieujmowanie w ewidencji wszystkich zobowiązań jednostki 4 

16.  

nierzetelne lub nieprawidłowe ewidencjonowanie operacji gotówkowych 

(niebieżące, nierzetelne, niesprawdzalne prowadzenie raportów kasowych), 

niesporządzanie raportów mimo występowania obrotu gotówką 

8 

17.  

realizowanie zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów 

prawidłowego dowodu księgowego, niesprawdzonych merytorycznie, 

rachunkowo, niezatwierdzonych do wypłaty 

8 

18.  
nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie kosztów inwestycji, 

nieprzeniesienie na stan środków trwałych zrealizowanych inwestycji 
4 

19.  

nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie i rozliczenie 

inwentaryzacji finansowych składników mienia i rozrachunków lub 

nieudokumentowanie jej wyników  

4 

20.  
nieprzeprowadzenie, nierozliczenie lub nieprawidłowe przeprowadzenie i 

rozliczenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych  
8 

III. W ZAKRESIE BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

            Ogółem         

w tym: 
        261 (220) 

III.1.  W ZAKRESIE OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA  

           I WYKONANIA BUDŻETU 

 Ogółem 

w tym: 
     21 (19) 

1.  
niesporządzanie lub nieprawidłowe sporządzanie planów finansowych, 

nieaktualizowanie tych planów 
4 

2.  nieterminowe regulowanie zobowiązań 7 

3.  nieterminowe przekazywanie uchwał lub zarządzeń do organu nadzoru 6 

III.2.  W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

 Ogółem 

w tym: 
    59 (53) 

1.  
nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych -

podatek od nieruchomości 
4 

2.  
nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych -

podatek rolny 
5 

3.  
nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych – 

podatek od środków transportowych 
6 

4.  
nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
5 
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5.  
nieprawidłowości w zakresie dochodów uzyskanych ze sprzedaży 

miesięcznych biletów ulgowych 
1 

6.  
niezamieszczenie w protokołach podatkowych wszystkich wymaganych 

elementów 
3 

III.3.  W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

 Ogółem: 

w tym: 
80 (62) 

1.  przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 6 

2.  przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków 9 

3.  
niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie 

wynagrodzeń pracowników 
26 

4.  
nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i 

Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
4 

5.  
nieprawidłowe naliczanie lub nieterminowe przekazywanie odpisów na 

ZFŚS  
4 

6.  
wykorzystanie środków ZFŚS niezgodnie z przepisami ustawy lub 

regulaminem 
10 

7.  brak kontrasygnaty skarbnika na zawieranych umowach 5 

8.  
nieprawidłowości w zakresie ustalania i wypłaty jednorazowych dodatków 

uzupełniających dla nauczycieli 
4 

 

III.4  W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Ogółem: 

w tym: 
  71 (60) 

1.  nieustalenie lub niewłaściwe ustalenie wartości zamówienia  6 

2.  

niezłożenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących 

wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niewyłączenie z postępowania osoby podlegającej 

wyłączeniu 

4 

3.  
naruszenie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu i o zawarciu 

umowy 
7 

4.  
nieprawidłowe sporządzenie ogłoszenia (np. niekompletna treść, różnice 

pomiędzy treścią ogłoszeń zamieszczonych w różnych miejscach) 
3 

5.  

nieprawidłowe określenie zasad wnoszenia wadium lub nieprawidłowości w 

zakresie zwrotu i zatrzymania wadium (np. nieterminowy zwrot, 

niezatrzymanie lub bezpodstawne zatrzymanie)  

5 

6.  niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania  7 

7.  dokonanie zmiany zawartej umowy z naruszeniem zakazu ustawowego 5 

8.  nieterminowy zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6 

III.5. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI 

 
Ogółem: 

w tym: 
23 (23) 

1.  
nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych (np. niestosowanie wymaganych trybów, itp.) 
9 

2.  nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji podmiotom zaliczanym do sektora 2 
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finansów publicznych 

3.  
nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych 
4 

4.  nierozliczenie lub nieprawidłowe rozliczenie otrzymanych dotacji 4 

5.  nieprawidłowe naliczenie i wypłacenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego 2 

III.6. W ZAKRESIE DŁUGU PUBLICZNEGO 

 Ogółem: 

w tym: 
7 (3) 

1.  
przekroczenie końcowego okresu spłaty kredytów wyznaczonego uchwałą 

organu stanowiącego 
2 

2.  wydatkowanie środków z kredytu niezgodnie z postanowieniem rady gminy 1 

IV. W ZAKRESIE GOSPODARKI MIENIEM 

 
Ogółem: 

w tym: 
40 (37) 

1.  nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaży nieruchomości 15 

2.  
nieprzestrzeganie przepisów przy innym niż sprzedaż i użytkowanie wieczyste 

rozdysponowaniu mienia komunalnego (najem, dzierżawa, trwały zarząd itp.) 
16 

3.  
niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości 
4 

4.  
niepodjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym 
2 

V. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z 

JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 
Ogółem: 

w tym: 
1 (0) 

1.  

nieodprowadzenie do budżetu gminy środków finansowych pozostających na 

wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 

grudnia roku budżetowego 

1 
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         Załącznik nr 3 

do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2014 

 

 

NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 

 

Lp. 

 

Opis naruszenia 

Ilość 

stwierdzonych 

przypadków 

 Ogółem 

w tym: 

43 

(42 w 2013 r.) 

1. Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego planem 

finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia  

(art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) 

2 (2) 

2. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 

ubezpieczenia społeczne  

(art. 14 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

2 (3) 

3. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne  

(art. 14 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

2 (3) 

4. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 

Fundusz Pracy  

(art. 14 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (3) 

5. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą 

budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia 

lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę 

sektora finansów publicznych  

(art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) 

8 (3) 

6. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję 

(art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 

7. Niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

(art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (1) 



2 

 

8. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 

(art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (1) 

9. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w 

postępowaniu, co miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

(art. 17 ust. 1c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (1) 

10. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony  

(art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

1 (0) 

11. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie inwentaryzacji w 

sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.) 

(art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

4 (3) 

 

12. Niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów 

gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym 

sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej  

(art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych) 

18 (15) 

13. Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów 

publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego 

albo niezawierania umowy z usługodawcą 

(art. 18a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) 

1 (0) 

 

 


