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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 stycznia 

2015 r. do 30 marca 2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Gminy Chrząstowice za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2012 i 

2014 r. 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 31 marca 2015 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE 

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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 nieokreśleniu w polityce rachunkowości zasad ochrony dowodów księgowych i innych 

dokumentów stanowiących podstawę dokonanych zapisów w księgach rachunkowych 

(protokół kontroli str. 7). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 sporządzaniu niekompletnych dowodów księgowych OT (protokół kontroli str. 106, 

114, 137). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Referacie Finansowym oraz Skarbnik 

Gminy. 

 księgowaniu należności z tytułu hipoteki przymusowej na niewłaściwym koncie 

(protokół kontroli str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej w budżecie do konta 240 - „pozostałe 

rozrachunki” z podziałem na poszczególnych kontrahentów (protokół kontroli str. 15-17). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

2. Wykazanie w sprawozdaniach rocznych Rb-PDP i Rb-27S za 2013 r. danych dotyczących 

skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 

zawyżonej o 198,86 zł (protokół kontroli str. 47-48).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Podatkowego, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie podatków polegające na: 

 niewezwaniu podatnika do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za 

lata 2013-2014 (protokół kontroli str. 43-44). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor oraz Kierownik Referatu Podatkowego i Wójt 

Gminy. 

 niezamieszczaniu na potwierdzeniach odbioru niektórych decyzji wymiarowych daty ich 

doręczenia oraz dopuszczeniu do potwierdzania odbioru nakazów poprzez złożenie 

parafy zamiast czytelnego podpisu (protokół kontroli str. 33-34). 

Odpowiedzialność ponoszą Sołtysi doręczający decyzje wymiarowe w Lędzinach i 

Falmirowicach. 

4. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

 nieprawidłowym ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane oraz 

nieterminowym ustaleniu wartości dostawy samochodu strażackiego (protokół kontroli 
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str. 79, 84-85, 88-89). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

oraz były Inspektor Zarządzania Kryzysowego i były Wójt Gminy. 

 nieterminowym zwrocie wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz niedoliczaniu należnych odsetek bankowych do kwot 

zabezpieczeń należytego wykonania umowy zwracanych wykonawcom (protokół 

kontroli str. 23-25). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

oraz Skarbnik Gminy. 

 

 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 3, nr 3 tiret 1 i polegało w 

szczególności na: 

 zaksięgowaniu należności z tytułu hipoteki przymusowej na odpowiednim koncie 

księgowym, 

 doprowadzeniu do złożenia przez podatnika deklaracji na podatek od środków 

transportowych za lata 2013-2014 oraz do zapłacenia podatku wraz z odsetkami za zwłokę.  

 

 

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. Uzupełnić przyjęte zasady rachunkowości o zapisy dotyczące ochrony 

dowodów księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych zapisów 

w księgach rachunkowych, stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 
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Zapewnić sporządzanie prawidłowych dowodów OT, zgodnie z wymogami art. 21 ust. 1 

pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną dla 

konta 240 według poszczególnych kontrahentów, tj. zgodnie z zasadami funkcjonowania 

tego konta zawartymi 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 (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 289).  

 

2. Zapewnić wykazywanie w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S prawidłowych danych w 

zakresie skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień podatkowych. Stosować w 

tym zakresie przepisy § 3 ust. 1 pkt 11 oraz § 8 ust. 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 z 

późn. zm.). 

 

3. Spowodować, aby osoby doręczające podatnikom decyzje wymiarowe egzekwowały 

prawidłowe potwierdzanie odbioru tych decyzji, zgodnie z wymogami art. 152 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 749 z 

późn. zm.).  

 

4. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Zapewnić prawidłowe ustalanie 

wartości zamówień publicznych poprzez przestrzeganie obowiązku sporządzania 

kosztorysów inwestorskich przy ustalaniu wartości robót budowlanych oraz terminowe 

ustalanie wartości zamówień, stosownie do przepisów art. 33 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.). Zapewnić zwrot wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania 

umów w terminach określonych przepisem art. 151 cyt. ustawy. Wdrożyć procedury 

zapewniające doliczanie należnych odsetek bankowych do kwot zabezpieczenia należytego 

wykonania umów zwracanego wykonawcom, zgodnie dyspozycją art. 148 ust. 5 cyt. 

ustawy.  
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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 Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


