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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 7 listopada 2014 r. do 9 stycznia 

2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2013 

rok oraz wybranych zagadnień za lata 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 bądź 

niewłaściwej ich interpretacji. 

 Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonej podczas poprzedniej kontroli kompleksowej Gminy, polegającej na wydawaniu 

decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie niekompletnych 

wniosków, w których nie było wszystkich wymaganych informacji, pomimo stwierdzenia 

byłego Burmistrza w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne, iż wnioski o 
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wydanie przedmiotowych zezwoleń poddawane będą szczegółowej analizie, a w razie 

wystąpienia braków formalnych wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 13 stycznia 2015 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 prowadzeniu ksiąg rachunkowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach przez 

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach oraz Domu Dziennego Pobytu w 

Głubczycach przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach w sytuacji, gdy 

jednostki te nie są podmiotami, które mogą usługowo prowadzić księgi rachunkowe 

(protokół kontroli str. 8-10). 

Odpowiedzialność ponosi organ wykonawczy Gminy Głubczyce. 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej konta 080 polegającym na 

niewyksięgowaniu zakończonych w latach 2006-2011 zadań inwestycyjnych na łączną 

kwotę 6 951 762,91 zł, zaewidencjonowaniu kwoty 21 830,00 zł stanowiącej wydatki 

bieżące a nie inwestycyjne oraz zaniżeniu wartości zadań inwestycyjnych pn.: 

„Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Głubczycach” oraz 

„Przebudowa ul. Morawskiej w Głubczycach” odpowiednio o kwoty 8 610,00 zł i 

18 250,00 zł, stanowiące wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej (protokół 

kontroli str. 104-107, 122). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. obsługi księgowej, wydatków budżetowych, 

remontów kapitalnych i inwestycji, Zastępca Skarbnika oraz Naczelnik Wydziału 

Komunalno-Inwestycyjnego. 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 011, którą w zakresie 

gruntów prowadzi się zbiorczo, z podziałem na grunty pod drogami oraz grunty 

pozostałe zamiast z podziałem na poszczególne obiekty (protokół kontroli str. 151-152). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz 

niewłaściwej stawki amortyzacyjnej środków trwałych (protokół kontroli str. 153-155). 
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Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. inwentaryzacji, gospodarki materiałowej, 

wieczystego użytkowania gruntów i rozrachunków, ewidencji mienia i Zastępca 

Skarbnika Gminy. 

 zaksięgowaniu z opóźnieniem zmian w zakresie ewidencji środków trwałych wskutek 

niezapewnienia prawidłowego przepływu informacji pomiędzy wydziałami Urzędu 

Miejskiego (protokół kontroli str. 66-67, 156-158).  

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz Głubczyc. 

 wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu za 2013 rok nieprawidłowych danych w 

zakresie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (protokół kontroli str.159). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. inwentaryzacji, gospodarki materiałowej, 

wieczystego użytkowania gruntów i rozrachunków, ewidencji mienia, Zastępca 

Skarbnika oraz Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie audytu, polegające na: 

 niedostosowaniu przepisów Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego do 

obecnie obowiązujących przepisów (protokół kontroli str. 13). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz Głubczyc.  

 niesporządzeniu sprawozdania z wykonania planu audytu za 2013 r. oraz planu audytu 

na 2014 r. (protokół kontroli str. 14-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista ds. Kontroli oraz były Burmistrz 

Głubczyc. 

 niezapewnieniu ciągłości prowadzenia audytu wewnętrznego oraz niewykonaniu w 

całości planu audytu wewnętrznego na 2013 r. (protokół kontroli str. 15-16). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz Głubczyc. 

3. Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów na dzień 31.12.2013 r. poprzez 

dokonanie weryfikacji części stanów gruntów wynikających z ksiąg rachunkowych na 

podstawie posiadanych ewidencji i wykazów gruntów zamiast na podstawie 

odpowiednich dokumentów (protokół kontroli str. 36-39). 

Odpowiedzialność ponoszą były Burmistrz Głubczyc oraz Skarbnik Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 
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4. Brak prawidłowego udokumentowania przeprowadzenia czynności sprawdzających 

deklaracji na podatek rolny za 2013 r. (protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Podatków i Opłat. 

 

5. W zakresie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 

wniosków, w których nie było wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli 

str. 53-54). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Naczelnik Wydziału Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Rolnictwa. 

Powyższa nieprawidłowość została stwierdzona podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i powtórzyła się, pomimo stwierdzenia 

byłego Burmistrza, zawartego w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne 

przesłanej pismem nr FB-1710/1/11 z dnia 21 stycznia 2011 r., iż: „Wymogi dotyczące 

wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawarte są w 

przepisach art. 18 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. W przypadku gdy wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych przez 

ustawę informacji lub dokumentów zastosowanie ma przepis art. 64 § 2 kodeksu 

postępowania administracyjnego. Wnioski wpływające w tej sprawie będą poddawane 

szczegółowej analizie przez pracownika przyjmującego wniosek, a w razie wystąpienia 

braków formalnych wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia wraz z pouczeniem 

(…)”. Jak wynika z powyższego działania podjęte przez byłego Burmistrza nie były 

skuteczne. 

 pobranie opłat w nieprawidłowej wysokości w wyniku przyjęcia do ustalenia 

przedmiotowej opłaty niewłaściwego okresu korzystania z zezwolenia, co skutkowało w 

2013 roku zaniżeniem dochodów z tego tytułu o łączną kwotę 258,96 zł (protokół 

kontroli str. 55). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i 

Rolnictwa. 

 

6. Dokonanie wydatku przekraczającego o 1 761,00 zł granicę kwot określonych w planie 

finansowym jednostki na 2013 r. (protokół kontroli str.71-75).  

Odpowiedzialność ponoszą były Burmistrz Głubczyc oraz Skarbnik. 
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7. Naliczenie i wypłacenie wynagrodzeń Skarbnikowi Gminy i byłemu Zastępcy Burmistrza 

w latach 2009-2013 w wysokości zawyżonej o kwotę łączną 21 362,79 zł brutto oraz 

obecnemu Zastępcy Burmistrza w 2013 r. w wysokości zawyżonej o kwotę łączną 

2 369,64 zł brutto (protokół kontroli str. 76-81).  

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego oraz były Burmistrz Głubczyc. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

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

publicznych. 

8. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na:  

 nieterminowym dokonaniu zwrotu wadium oraz zabezpieczeń należytego wykonania 

umów (protokół kontroli str. 32-33, 113). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. zamówień publicznych oraz Naczelnik 

Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego. 

 niezamieszczeniu w treści ogłoszenia o zamówieniu informacji o zamówieniach 

uzupełniających przewidzianych przez zamawiającego (protokół kontroli str. 115-

116). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. zamówień publicznych oraz były Burmistrz 

Głubczyc. 

 

9. Nieustalenie formy władania nieruchomościami przekazanymi czterem jednostkom 

organizacyjnym Gminy Głubczyce (protokół kontroli str. 163-164). 

Odpowiedzialność ponoszą były Zarząd Gminy oraz były i obecny Burmistrz Głubczyc. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to w szczególności nieprawidłowości 

wymienionych w punkcie nr 1 tiret 2 i polegało na wyksięgowaniu z konta 080 zakończonych 

zadań inwestycyjnych w łącznej wartości 6 951 762,91 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 

21 830,00 zł, jak też na dokonaniu korekty kosztów zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa 

parkingu przy cmentarzu komunalnym w Głubczycach” i „Przebudowa ul. Morawskiej w 

Głubczycach”. 
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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. Podjąć działania w celu zapewnienia prowadzenia ksiąg rachunkowych Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Głubczycach oraz Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach zgodnie 

z dyspozycją z art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Doprowadzić do prawidłowego prowadzenia 

ewidencji analitycznej konta 011 w zakresie gruntów, stosownie do zasad prowadzenia 

tego konta określonych 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). Zapewnić 

klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 

1622) oraz prawidłowe naliczanie umorzenia środków trwałych. Skorygować 

niewłaściwie naliczone umorzenie dwóch środków trwałych, stosownie do przepisów 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Zapewnić ujmowanie zdarzeń 

gospodarczych w ewidencji księgowej zgodnie z wymogami art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości poprzez poprawę przepływu informacji w Urzędzie Miejskim w zakresie 

przyjmowania i zdejmowania z ewidencji księgowej środków trwałych. Przestrzegać 

zasad sporządzenia bilansu określonych w przepisie § 17 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz skorygować dane wykazane w bilansie 

jednostkowym Urzędu Miejskiego za 2013 rok w zakresie wartości umorzenia wartości 

niematerialnych i prawnych.  
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2. Dostosować treść § 5 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w 

zakresie terminu sporządzania sprawozdania z wykonania planu audytu do uregulowań 

art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Zapewnić ciągłość prowadzenia audytu 

wewnętrznego, realizację planu audytu oraz sporządzanie planu audytu i sprawozdania z 

wykonania planu audytu za rok poprzedni, stosownie do treści art. 282 i art. 283 cyt. 

ustawy. 

3. Zapewnić przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów metodą porównania danych 

wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji 

wartości tych składników, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

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

 

4. Zapewnić dokonywanie i prawidłowe dokumentowanie czynności sprawdzających wobec 

składanych przez podatników deklaracji podatkowych, stosownie do przepisów art. 272 i 

art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

 

5. Wdrożyć procedury zapewniające rozpatrywanie jedynie kompletnych wniosków o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do przepisu art. 18 

ust. 5 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.). 

Podjąć działania w celu skorygowania błędnie naliczonych opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

6. Wzmocnić nadzór nad realizacją planu finansowego celem niedopuszczenia do 

przekraczania zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków określonych w planie 

finansowym. Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.). 

7. Podjąć działania w celu rozliczenia wynagrodzenia wypłaconego w latach 2009-2013 w 

zawyżonej wysokości byłemu i obecnemu Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnikowi 

Gminy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń przestrzegać przepisów art. 36 ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1202), § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
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2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 1050 z późn. zm.) oraz uregulowań załącznika nr 3 do cyt. rozporządzenia. 

8. Zapewnić bieżącą analizę przyjętych depozytów z tytułu wadiów oraz zabezpieczeń 

należytego wykonania umów w celu dokonywania terminowego ich zwrotu, zgodnie z 

przepisami art. 46 ust. 1 i art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W ogłoszeniach o 

zamówieniach zapewnić zamieszczanie kompletnych informacji, stosownie do 

dyspozycji art. 41 cyt. ustawy.  

9. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom organizacyjnym Gminy 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.). 

 

 

 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  

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


