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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 25 marca 2015 r. do 18 czerwca 

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

Komprachcice za 2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011-2013. 

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 19 czerwca 2015 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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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1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w polityce rachunkowości opisu algorytmów i parametrów programów 

tworzących księgi rachunkowe, zasad ochrony danych oraz wersji oprogramowania i 

daty rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej konta 998 bez uwzględnienia 

wartości umów, wydanych decyzji i innych postanowień, których wykonanie 

spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w danym roku oraz 

ewidencji analitycznej konta 011 bez wskazania osób lub komórek, którym 

powierzono środki trwałe oraz księgowaniu operacji na tym koncie bez wskazania 

numeru dowodu źródłowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego i jego daty 

(protokół kontroli str. 16-17, 188-189). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Podinspektor ds. księgowości.  

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych pod datami niezgodnymi z faktycznymi 

datami wykonania operacji gospodarczych (protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowym ewidencjonowaniu naliczeń i wypłat diet radnych z pominięciem 

kont rozrachunkowych (protokół kontroli str. 126).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

 ewidencjonowaniu zwrotów kosztów sporządzenia operatów szacunkowych 

dokonywanych przez nabywców nieruchomości jako dochodów z tytułu sprzedaży 

(protokół kontroli str. 90-91, 94-95). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 zastosowaniu niewłaściwej podziałki klasyfikacji budżetowej przy ewidencjonowaniu 

dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (protokół kontroli str. 91-92, 95-96). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowym stosowaniu klasyfikacji rodzajowej środków trwałych w zakresie 

dróg, gruntów oraz środków transportu (protokół kontroli str. 190). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

 zaniechaniu obowiązku wezwania trzech podatników do złożenia deklaracji na 

podatek od nieruchomości za 2014 i 2015 r. (protokół kontroli str. 58-62). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków oraz Skarbnik. 
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 nieprawidłowym dokonaniu czynności sprawdzających w stosunku do deklaracji na 

podatek od środków transportowych, co skutkowało zaniżeniem wymiaru tego 

podatku za 2014 r. o kwotę 343,00 zł (protokół kontroli str. 72-75). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatków oraz Skarbnik Gminy. 

 nieterminowym wydawaniu w 2014 r. decyzji w sprawie zwolnień i ulg w podatku 

rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha (protokół 

kontroli str. 79-81). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. podatków i Zastępca Wójta. 

3. Dopuszczenie do bezumownego korzystania z dwóch nieruchomości gminnych w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 1.07.2012 r. do dnia zakończenia 

kontroli, co skutkowało zaniżeniem dochodów Gminy o kwotę 8 250,00 zł (protokół 

kontroli str. 65-68). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na: 

 nieterminowym dokonywaniu zwrotu wadiów wniesionych przez uczestników 

przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych (protokół kontroli str. 28-29).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 dopuszczeniu do niezaokrąglania w górę do pełnych dziesiątek złotych wysokości 

postąpień, co spowodowało, iż w dwóch przypadkach postąpienia wyniosły mniej niż 

1% ceny wywoławczej (protokół kontroli str. 88-90). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Przetargowej. 

 dokonaniu waloryzacji bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego 

za nieprawidłowy okres, przy zastosowaniu niewłaściwych wskaźników cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS, co spowodowało zawyżenie 

zwaloryzowanej kwoty bonifikaty o 17 841,27 zł (protokół kontroli str. 99-103). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 

oraz Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.  

5. Dokonanie wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie finansowym 

jednostki na 2014 r. łącznie o kwotę 13 739,41 zł (protokół kontroli str. 111-120). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy. 
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Nieprawidłowość powyższa może wypełniać znamiona czynu, określonego w ustawie z 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

6. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 nieterminowym dokonaniu zwrotu wykonawcom wniesionych zabezpieczeń 

należytego wykonania umów (protokół kontroli str. 27-28).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Kierownik Wydziału Budownictwa 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym niektórych wymaganych 

informacji (protokół kontroli str. 146). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor ds. zamówień publicznych. 

 niezamieszczeniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niektórych 

wymaganych informacji oraz określeniu warunków udziału w postępowaniu 

podwykonawców na podstawie nieaktualnych przepisów (protokół kontroli str. 132, 

147, 156-158). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Inspektor ds. zamówień publicznych, 

Podinspektor ds. budowy dróg ulic i placów oraz Kierownik Wydziału Budownictwa 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

 niezamieszczeniu w protokole z postępowania o zamówienie publiczne informacji 

dotyczących zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (protokół kontroli str. 

133). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. budowy dróg ulic i placów oraz 

Kierownik Wydziału Budownictwa Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.  

 niewezwaniu wykonawcy, który w terminie nie złożył wymaganego przez 

zamawiającego dokumentu, do jego złożenia w wyznaczonym terminie (protokół 

kontroli str. 149-151). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej oraz Zastępca Wójta. 

7. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji polegające na: 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych, w tym m.in. budynków i budowli 

nieprawidłową metodą poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości tych składników, zamiast w 

drodze spisu z natury (protokół kontroli str. 35-37). 
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Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowym zinwentaryzowaniu należności publicznoprawnej, co skutkowało 

nieujawnieniem w 2014 r. istniejącej różnicy inwentaryzacyjnej oraz nieujęciem tej 

różnicy w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin 

inwentaryzacji (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt oraz Skarbnik Gminy. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

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

finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

8. Nieuchwalenie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

(protokół kontroli str. 186-187). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

9. Ustalenie niewłaściwej formy władania nieruchomościami przekazanymi jedenastu 

jednostkom organizacyjnym Gminy nieposiadającym osobowości prawnej (protokół 

kontroli str. 193-195). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte lub częściowo usunięte. Dotyczyło to w szczególności 

nieprawidłowości wymienionych w punktach nr 1 tiret 1, nr 2 tiret 1 i 2, nr 3, nr 7 tiret 1 i 

polegało w szczególności na: 

 uzupełnieniu polityki rachunkowości o brakujące elementy,  

 wszczęciu postępowania w sprawie określenia podmiotom, które nie złożyły deklaracji na 

podatek od nieruchomości, wymiaru podatku od nieruchomości na 2014 i 2015 r.,  

 podjęciu działań skutkujących złożeniem przez podatnika prawidłowo wypełnionej 

deklaracji na podatek od środków transportowych za 2014 r., 

 zawarciu przez obecnego Wójta porozumień z podmiotami, korzystającymi z 

nieruchomości gminnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej bez zawarcia 

umów dzierżawy, na mocy których ustalono stosowne opłaty za bezumowne korzystanie 

z nieruchomości gminnych w łącznej wysokości 8 250,00 zł (wpłaty ww. opłaty 

dokonano w dniu 11.06.2015 r.) oraz przeznaczeniu ww. nieruchomości do oddania w 

dzierżawę, 
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 zarządzeniu w dniu 15.06.2015 r. przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, w 

tym m.in. budynków i budowli drogą spisu z natury, 

 wydaniu przez Wójta Gminy zarządzenia określającego formy przekazywania 

sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

 dokonaniu prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości za 2014 r. dla podatnika, 

któremu wcześniej zawyżono wymiar tego podatku. 

 

 

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 celem zapewnienia przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 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 prawidłowego prowadzenia ewidencji na kontach 011 i 998 

zgodnie z zasadami ich funkcjonowania określonymi w zakładowym planie kont oraz w 

cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Zapewnić ujmowanie 

zdarzeń gospodarczych w ewidencji księgowej zgodnie z wymogami art. 20 ust. 1 oraz 

art. 23 ust 2 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie wszystkich operacji 

gospodarczych, w tym naliczania i wypłaty diet dla radnych. Dochody z tytułu sprzedaży 

oraz koszty sporządzania operatów szacunkowych ewidencjonować zgodnie z zasadami 

określonymi w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
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pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. 

zm.). Zapewnić prawidłowe 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). 

2. Stosownie do przepisów art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613) sprawy wymagające 

przeprowadzenia postępowania dowodowego załatwiać bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w 

ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

3. Zapewnić terminowy zwrot wadiów przyjmowanych od uczestników przetargów oraz 

ustalanie postąpień zgłaszanych przez uczestników przetargów w wysokości nie niższej 

niż 1% ceny wywoławczej i zaokrąglanie ich wysokości w górę do pełnych dziesiątek 

złotych stosownie do zapisów § 4 ust. 7 i § 14 ust. 3 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). 

Doprowadzić do zwrotu nieprawidłowo zwaloryzowanej bonifikaty z tytułu sprzedaży 

lokalu mieszkalnego, którą pobrano w kwocie zawyżonej o 17 841,27 zł. 

4. Podjąć działania mające na celu niedopuszczenie 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.). 

5. 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.) Zapewnić terminowy 

zwrot depozytów przyjętych z tytułu zabezpieczenia wykonania umów stosownie do 

przepisów art. 151 cyt. ustawy. Zawierać w ogłoszeniach o zamówieniach i w specyfikacjach 

istotnych warunków zamówienia wszystkie wymagane informacje, stosownie do przepisów 

art. 36 ust. 1 i 41 cyt. ustawy. W przypadku dopuszczenia możliwości udziału 

podwykonawców w postępowaniu, określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami art. 36 ust. 2 pkt 11 

cyt. ustawy. Protokoły z postępowań o zamówienia publiczne sporządzać zgodnie z 

zasadami określonymi w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 
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października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz.U. z 2010 r. nr 223 poz.1458). Na podstawie art. 26 ust. 3 cyt. ustawy 

wzywać wykonawców do złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 

których brakuje w złożonej ofercie.  

6. Podjąć działania, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 ustawy z dnia 29 

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

w zakresie prawidłowego inwentaryzowania składników aktywów, w tym w 

szczególności zapewnić przestrzeganie obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji 

środków trwałych drogą spisu z natury z zachowaniem zasad określonych w przepisach 

art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Różnice inwentaryzacyjne między stanem rzeczywistym a 

stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśniać i rozliczać w księgach 

rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, 

stosownie do zapisów art. 27 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości.  

7. Doprowadzić do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150). 

8. 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 2015 r. poz. 782 

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. 
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Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


