
 

 
 

 

 

Opole, dnia 19 czerwca 2015 r. 

NKO.401-2/2015  
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Barbara Dybczak 

Wójt Gminy Skoroszyce 

 

 

 

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 3 lutego 2015 r. do 15 kwietnia 

2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Skoroszyce 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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 21 kwietnia 2015 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu 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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 niedostosowaniu zasad rachunkowości i planu kont dla organu podatkowego do 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (protokół kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, były i obecny Wójt Gminy. 

 nieprowadzeniu ewidencji na kontach 975 i 991 pomimo, że konta te zostały 

uwzględnione w zakładowym planie kont oraz prowadzeniu ewidencji na koncie 137, 

które nie zostało uwzględnione w zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 15). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 niesporządzeniu zestawień obrotów dzienników częściowych, niezachowaniu 

chronologii zapisów w dzienniku oraz niezamieszczeniu numerów dowodów 

księgowych w dzienniku (protokół kontroli str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Inspektorzy ds. księgowości 

budżetowej. 

 wykazaniu w zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej nieprawidłowych sald w 

zakresie kont 221 i 224, tj. sald jednostronnych zamiast prawidłowych sald 

dwustronnych (protokół kontroli str. 19-20, 21-22). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu Gminy za 2013 r. danych niezgodnych z 

ewidencją księgową w zakresie należności długoterminowych, środków pieniężnych 

na niewygasające wydatki oraz środków trwałych (protokół kontroli str. 20-21, 44-45, 

148-149).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Sekretarz oraz były Wójt Gminy. 

 prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 226 techniką ręczną, która jest niezgodna z 

metodą przyjętą w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości oraz w 

sposób niespełniający wymogów ustawy o rachunkowości (protokół kontroli str. 27-

28).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy, 

były i obecny Wójt Gminy. 

 ujęciu w księgach rachunkowych środków pieniężnych w kwocie 158 000 zł, które na 

dzień 31.12.2013 r. nie znajdowały się na rachunku bankowym Gminy, przez co 

dokonane w księgach zapisy nie były rzetelne, bowiem nie odzwierciedlały stanu 

rzeczywistego (protokół kontroli str. 43-45). 
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Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy. 

 nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji, co skutkowało nieujawnieniem i 

nierozliczeniem różnicy między stanem rzeczywistym środków pieniężnych 

znajdujących się na dzień 31.12.2013 r. na rachunkach bankowych a stanem 

wykazanym w księgach rachunkowych (protokół kontroli str. 46). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy. 

 zastosowaniu nieprawidłowej metody inwentaryzacji aktywów pieniężnych 

znajdujących się na rachunkach bankowych (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy. 

 dokonaniu nieprawidłowych księgowań w zakresie dochodów budżetu Gminy 

nieujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych, tj. z tytułu 

subwencji i dotacji (protokół kontroli str. 52-54). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

− księgowaniu operacji gospodarczych w zakresie dochodów budżetowych z tytułu 

podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych oraz dochodów 

realizowanych przez urząd jako jednostkę budżetową niezgodnie z zasadami 

określonymi w obowiązujących przepisach i w zakładowym planie kont  (protokół 

kontroli str. 54-57). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy 

oraz były Wójt Gminy. 

 nieujęciu w kosztach zadania inwestycyjnego kosztów sporządzenia dokumentacji 

technicznej i pełnienia nadzoru inwestorskiego, co spowodowało zaniżenie wartości 

środka trwałego powstałego w wyniku zakończenia realizacji inwestycji łącznie 

o kwotę 5 790,00 zł (protokół kontroli str. 131-132). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

oraz Skarbnik Gminy. 

 prowadzeniu ewidencji szczegółowej do konta 011 w sposób uniemożliwiający 

ustalenie osób i komórek, którym powierzono mienie (protokół kontroli str. 150). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 
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 księgowaniu operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych w 

innych okresach sprawozdawczych niż okresy, w których operacje te faktycznie 

nastąpiły (protokół kontroli str. 151-152). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 niewyksięgowaniu z ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy mienia przekazanego w 

trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy (protokół kontroli str. 153-154). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

Nieprawidłowości wymienione w tiret 8 i 9 mogą wypełniać znamiona czynów 

określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 

2. Niepodjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od najemcy zaległości z tytułu 

czynszu za najem, pomimo posiadania prawomocnego wyroku Sądu z nadaną klauzulą 

wykonalności (protokół kontroli str. 24-26).  

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy. 

 

3. Dokonanie wydatku przekraczającego granicę kwoty określonej w planie finansowym 

jednostki (protokół kontroli str. 33-34).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Inspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego 

i Rolnictwa oraz były Wójt Gminy. 

 

4. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego przekraczającego wysokość kwoty wydatków 

określonej w zatwierdzonym planie finansowym jednostki (protokół kontroli str. 34-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. 

za 2013 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z dowodów bankowych 

zgodnych z zapisami w księgowości banku (protokół kontroli str. 38-40). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy. 

− wykazaniu w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych j.s.t. za 2013 r. danych w zakresie dochodów wykonanych na podstawie 

niewłaściwej ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 54-57). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy 

oraz były Wójt Gminy. 

 

6. Nierzetelne dokonanie czynności sprawdzających wobec deklaracji na podatek od 

nieruchomości złożonych przez podatnika będącego przedsiębiorcą za lata 2013-2014, co 

spowodowało zaniżenie zapłaconego podatku o kwoty: 3 350,00 zł w 2013 r. i 3 128,00 zł 

w 2014 r. oraz deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych, co 

spowodowało zaniżenie podatku zapłaconego w 2014 r. o kwotę 232,00 zł (protokół 

kontroli str. 62-66, 69-70). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Finansowego, Skarbnik Gminy oraz były 

Wójt Gminy. 

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 

 niezamieszczeniu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 

informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

(protokół kontroli str. 75-77). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 niezamieszczeniu w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy ogłoszeń o przetargu oraz niezamieszczeniu wyciągu z 

ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat (protokół 

kontroli str. 78-80). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości, informacji o 

obciążeniach nieruchomości oraz zobowiązaniach, których przedmiotem jest 

nieruchomość (protokół kontroli str. 80-81). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 ustaleniu dla osób biorących udział w przetargu na sprzedaż nieruchomości wadium w 

nieprawidłowej wysokości przekraczającej ustanowiony w przepisach prawa próg 

20 % ceny wywoławczej (protokół kontroli str. 81). 
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Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 niezamieszczeniu w informacji o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości 

informacji dotyczących rodzaju przeprowadzonego przetargu oraz ceny wywoławczej 

nieruchomości, z naruszeniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(protokół kontroli str. 82).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 dokonaniu sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 374/11 położonej w 

miejscowości Makowice, pomimo niespełnienia ustawowych przesłanek, które 

stanowią podstawę zastosowania trybu bezprzetargowego (protokół kontroli str. 83-

86). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 niezamieszczeniu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

informacji dotyczących terminów wnoszenia opłat oraz zasad aktualizacji opłat 

(protokół kontroli str. 87). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 niezamieszczeniu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 

informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

(protokół kontroli str. 87-89). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz były 

Wójt Gminy. 

 

8. Naruszenie przepisów z zakresie zatrudniania i ustalania wynagrodzeń, polegające na:  

 ustaleniu pracownikowi nieprawidłowej kategorii zaszeregowania (protokół kontroli 

str. 96-97). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy. 

 zatrudnieniu na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami pracownika, który 

nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych inspektora określonych w Regulaminie 

wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Skoroszyce (protokół kontroli str. 98-

99). 
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Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy. 

 

9. Zastosowanie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie poniesionych wydatków 

na zastępstwo procesowe i wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP oraz w zakresie 

planowanych i wykonanych wydatków na dotację na działalność Biblioteki w Sidzinie 

(protokół kontroli str. 93, 156-157). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy. 

 

10. Wypłacenie w latach 2013-2015 Przewodniczącemu Rady Gminy diet w kwotach 

wyższych od maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu gminy. Łączna kwota 

zawyżonych diet wyniosła 1 881,75 zł (protokół kontroli str. 105-107).  

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Inspektor 

ds. kadr, szkoleń i obsługi Rady, Sekretarz, Skarbnik oraz były Wójt Gminy.  

 

11. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 zaniżeniu wartości zamówienia publicznego o wartość przewidywanych zamówień 

uzupełniających (protokół kontroli str. 118-121). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 

i Rolnictwa. 

 niepodaniu w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym informacji o przewidywanych 

zamówieniach uzupełniających (protokół kontroli str. 121-122). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 

i Rolnictwa. 

 

12. Wypłacenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych dotyczących przebudowy ul. 

Sportowej w Skoroszycach, z naruszeniem postanowień zawartej z nim umowy (protokół 

kontroli str. 126-127).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy. 

 

13. Naruszenie przepisów w zakresie Klasyfikacji Środków Trwałych polegające na: 

 przyjęciu do ewidencji jako jeden składnik majątku kilku różnych obiektów środków 

trwałych (protokół kontroli str. 133-134). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 

Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy. 
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 niedokonaniu podziału klasyfikacyjnego gruntów na podgrupy i rodzaje środków 

trwałych (protokół kontroli str. 149-150). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 

14. Nieprawidłowości w zakresie dotacji dla organizacji pozarządowej, udzielonej na 

realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce polegające na:  

 nieudokumentowaniu przyjęcia oświadczeń złożonych przez członków komisji 

konkursowej o podleganiu lub niepodleganiu wyłączeniu z prac komisji (protokół 

kontroli str. 142). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący komisji konkursowej. 

 nieopublikowaniu wyników otwartego konkursu ofert na stronie internetowej oraz w 

siedzibie Urzędu Gminy (protokół kontroli str. 142-143). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz Gminy oraz były Wójt Gminy. 

 nieopublikowaniu sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP oraz 

w siedzibie organu (protokół kontroli str. 143). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

 przyjęciu przez organ do rozliczenia dotacji kosztów w łącznej wysokości 493,58 zł 

poniesionych przez dotowanego przed zawarciem umowy na wsparcie realizacji 

zadania (protokół kontroli str. 144-145). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Sekretarz 

Gminy. 

 przyjęciu przez organ nieprawidłowo sporządzonego sprawozdania z wykonania 

zadania (protokół kontroli str. 145-146). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Sekretarz 

Gminy. 

 nieskutecznym przeprowadzeniu kontroli realizacji zadania (protokół kontroli str. 

146).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Sekretarz 

Gminy. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach: nr1 tiret 15 i 12, nr 6, nr 10, nr 13 tiret 1, nr 14 tiret 4, i polegało w szczególności 

na: 

 wyksięgowaniu z ewidencji księgowej konta 011 nieruchomości przekazanych w trwały 

zarząd, 

 wyegzekwowaniu od podatnika będącego przedsiębiorcą złożenia korekt deklaracji 

podatku od nieruchomości za lata 2013-2014 oraz wpłaty zaległych kwot podatku wraz z 

odsetkami oraz wyegzekwowaniu złożenia korekty deklaracji podatku od środków 

transportowych za 2014 r., 

 złożeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody 

na potrącanie nadpłaconej kwoty diet w łącznej wysokości 1 881,75 zł, z ryczałtu z tytułu 

pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Gminy w obecnej kadencji,  

 wyksięgowaniu z ewidencji błędnie sklasyfikowanego środka trwałego oznaczonego nr 

inwentarzowym nr 2-20-220/23, przyjęciu w prawidłowych wartościach na stan majątku 

poszczególnych obiektów środków trwałych powstałych bądź ulepszonych w wyniku 

zakończonej inwestycji, zwiększeniu wartości środków trwałych o koszty sporządzenia 

dokumentacji technicznej i pełnienia nadzoru inwestorskiego, 

 wezwaniu dotowanego tj. Gminnego Związku „Ludowe Kluby Sportowe” w 

Skoroszycach do zwrotu dotacji w kwocie 493,58 zł wraz z odsetkami. 

 

 

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. Dokonać analizy przyczyn powstania nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i na 

podstawie jej wyników wdrożyć skuteczne działania, mające na celu zapewnienie 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
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jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz 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), jak i przepisów wewnętrznych w tym 

zakresie. Doprowadzić do zgodności zasad rachunkowości i planu kont dla organu 

podatkowego z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 

2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375). Dostosować liczbę kont 

wskazanych w zakładowym planie kont do operacji gospodarczych występujących w 

jednostce, stosownie do zasad określonych w § 15 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz zapewnić stosowanie tych kont w praktyce. 

Zapewnić chronologiczne ujęcie zdarzeń w dzienniku, sporządzanie zestawień obrotów 

dzienników częściowych za poszczególne okresy sprawozdawcze oraz jednoznaczne 

powiązanie zapisów w dziennikach z dowodami księgowymi, stosownie do przepisów art. 

14 ust. 1, 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Zapewnić wykazywanie w księgach 

rachunkowych sald kont 221 i 224 ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach załącznika nr 3 do cyt. rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. oraz w 

zakładowym planie kont. Bilans sporządzać w sposób prawidłowy stosownie 

do przepisów art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości i zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do cyt. rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. Zaprowadzić ewidencję 

analityczną konta 226 zgodną z zasadami określonymi w dokumentacji opisującej przyjęte 

zasady rachunkowości oraz z zastosowaniem przepisów art. 13 ust. 4 pkt. 1 oraz art. 23 

ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzić w sposób 

rzetelny, stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o 

rachunkowości. Zapewnić prawidłowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji 

aktywów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym 

przeprowadzanie ich inwentaryzacji prawidłową metodą, stosownie do przepisów art. 26 

ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji 

odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ujawnione w 

toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w 

księgach rachunkowych wyjaśniać i rozliczać w księgach rachunkowych tego roku 

obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, zgodnie z przepisami art. 27 
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ustawy o rachunkowości. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów budżetowych 

księgować zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. 

oraz przyjętymi w jednostce zasadami rachunkowości. Stosownie do przepisów zawartych 

w § 7 ww. rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r., do przychodów urzędu zaliczać dochody 

budżetu gminy nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych. 

Ewidencję analityczną do konta 011 prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. oraz w zakładowym planie 

kont. Doprowadzić do terminowego ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach 

rachunkowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości.  

 

2. Podjąć zdecydowane działania celem wyegzekwowania roszczenia Gminy z tytułu 

zaległego czynszu za korzystanie z nieruchomości gminnych od spółki z o.o. Skorpal. 

Zapewnić zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem 

komunalnym stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). 

 

3. Wzmocnić nadzór nad realizacją planu finansowego celem niedopuszczenia do 

przekraczania zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków określonych w planie 

finansowym oraz do zaciągania zobowiązań pieniężnych z przekroczeniem wysokości 

kwot określonych w planie finansowym. Zapewnić przestrzeganie w tym zakresie 

przepisów art. 254 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

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

 

4. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej. Zapewnić sporządzanie sprawozdania Rb-ST o stanie 

środków na rachunkach bankowych j.s.t. zgodnie z wymogami określonymi w § 22 

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

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.), 

stanowiącego instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów j.s.t. 

Sprawozdanie jednostkowe Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t w 

zakresie dochodów wykonanych sporządzać na podstawie ewidencji analitycznej do 

rachunku bieżącego - subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą 

płatniczą, stosownie do wymogów określonych w § 3 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 załącznika nr 

39 do ww. rozporządzenia. 
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5. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

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

rozporządzenia 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). Zapewnić sporządzanie prawidłowych wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy, tj. zawierających wszystkie wymagane informacje oraz 

podawanie do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1, 2 ww. 

ustawy. Zapewnić podawanie wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniach o 

przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz spełnianie wymogów w zakresie ich 

publikacji stosownie do przepisów art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz § 6 ust. 4, 7, § 13 ww. rozporządzenia. Wadia ustalać w wysokości określonej w § 4 

ust. 2 ww. rozporządzenia. W informacjach o wynikach przetargów podawać wszystkie 

wymagane informacje określone w § 12 ww. rozporządzenia. Sprzedaży nieruchomości w 

trybie bezprzetargowym dokonywać wyłącznie w sytuacji spełnienia przesłanek 

określonych w art. 37 ust. 2 ww. ustawy. 

 

6. Zapewnić przestrzeganie przepisów w zakresie zatrudniania pracowników i ustalania ich 

wynagrodzeń. Ustalając pracownikom wynagrodzenie zasadnicze stosować prawidłowe 

kategorie zaszeregowania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 1786). Zatrudniając pracowników ściśle przestrzegać wymagań 

kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach 

określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Skoroszyce. 

 

7. Prawidłowo stosować klasyfikację budżetową w planowaniu, rachunkowości i 

sprawozdawczości, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). 

 

8. Zapewnić prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W przypadku, gdy 
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zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości 

zamówienia uwzględniać ich wartość oraz zamieszczać informacje o tych zamówieniach 

w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym stosownie do wymogów określonych w art. 32 

ust. 3 oraz art. 41 pkt 15 ww. ustawy.  

 

9. Wynagrodzenia dla wykonawców zamówień publicznych wypłacać z zastosowaniem 

postanowień określonych w umowach o wykonanie zamówień.  

 

10. Zapewnić prawidłowe klasyfikowanie środków trwałych stanowiących mienie gminne. 

Nieruchomości gruntowe przyporządkować do właściwych podgrup i rodzajów gruntów 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 1622).  

 

11. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów 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.) oraz postanowień uchwały Rady Gminy nr XIII/64/11 z dnia 2 grudnia 

2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na lata 2012-2015. Ogłoszenia o wynikach otwartych konkursów 

oraz sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi publikować w sposób określony w art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 

ust. 2j cyt. ustawy oraz w § 19 ust. 4 ww. uchwały. Dokumentować przyjęcie oświadczeń 

złożonych przez członków komisji konkursowej. Wnikliwie sprawdzać poprawność 

sprawozdań z wykonania zadań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje. 

Zapewnić prawidłową kontrolę i ocenę realizacji zadań z uwzględnieniem przepisów 

określonych w art. 17 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 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. 
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 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 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


