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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 5 maja 2015 r. do 19 czerwca 

2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową gospodarki finansowej Gminy 

Krapkowice w zakresie inwentaryzacji składników mienia za lata 2011-2014 oraz dochodów 

z mienia za lata 2013-2014. 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 Panu w dniu 19 czerwca 2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wersji 

oprogramowania, daty rozpoczęcia jego eksploatacji i opisu działania programów 
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komputerowych używanych dla celów finansowo-księgowych oraz metod ustalania 

wyniku finansowego (protokół kontroli str. 6).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 

 niedostosowaniu planów kont do wymogów obowiązujących przepisów prawa poprzez:  

 nieustalenie w planie kont dla organów podatkowych obowiązku prowadzenia 

ewidencji na koncie 991 – „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez 

nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników” (protokół 

kontroli str. 6), 

 ujęcie w planie kont jednostki budżetowej konta 853 – „Fundusze celowe”, 

niewystępującego w jednostkach budżetowych będących urzędami jednostek 

samorządu terytorialnego (protokół kontroli str. 7). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz.  

– nieokreśleniu wartości 387 działek gruntowych, co spowodowało wykazanie w bilansie 

jednostki zaniżonej wartości środków trwałych (protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik, były i obecny Burmistrz. 

 zaewidencjonowaniu zwróconego przez nabywcę nieruchomości kosztu sporządzenia 

operatu szacunkowego w kwocie 400,00 zł jako dochodu z tytułu sprzedaży 

nieruchomości (protokół kontroli str. 96-97).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Naczelnik 

Wydziału Budżetowo-Finansowego. 

 

2. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji polegające na:  

a) zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów będących własnością innej 

jednostki prawidłową metodą spisu z natury (protokół kontroli str. 19-20).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

b) przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych o łącznej wartości 706 440,91 zł 

nieprawidłową metodą, tj. w drodze weryfikacji sald na dzień 31.10.2014 r. (protokół 

kontroli str. 22-23).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 

c) przeprowadzeniu inwentaryzacji pożyczek udzielonych z budżetu gminy na kwotę 

375 000,00 zł nieprawidłową metodą, tj. w drodze weryfikacji sald (protokół kontroli 

str. 35-39).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik i 

Burmistrz. 
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d) przeprowadzeniu inwentaryzacji własnego składnika aktywów powierzonego 

kontrahentowi nieprawidłową metodą, tj. w drodze weryfikacji sald na dzień 

31.10.2014 r. (protokół kontroli str. 42-43). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik i 

Burmistrz.  

e) nieprawidłowym określeniu w zarządzeniu o inwentaryzacji, terminu przeprowadzenia 

inwentaryzacji niektórych aktywów i pasywów, podlegających inwentaryzacji metodą 

weryfikacji sald, tj. na dzień 31.10.2014 r. oraz dokonanie inwentaryzacji gruntów, 

środków trwałych trudnodostępnych – grupa 2., wartości niematerialnych i prawnych, 

inwestycji rozpoczętych, sald figurujących na kontach 221/01 i 290/4 na dzień 

31.10.2014 r., zamiast na dzień 31.12.2014 r. (protokół kontroli str. 44-45, 51-54). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 

f) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów poprzez porównanie 

zapisów ewidencji księgowej z danymi zawartymi w ewidencji gminnego zasobu 

nieruchomości oraz nieustalenie rzeczywistego stanu tych aktywów wskutek nieujęcia 

w księgach rachunkowych wartości 387 działek (protokół kontroli str. 45-50).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 

g) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych trudnodostępnych 

– grupa 2., bez porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 

i weryfikacji realnej wartości tych składników oraz bez właściwego udokumentowania 

jej przeprowadzenia i rozliczenia (protokół kontroli str. 51-53). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz.  

h) nieudokumentowaniu przeprowadzenia na ostatni dzień 2014 r. inwentaryzacji aktywów 

i pasywów figurujących w księgach rachunkowych budżetu na kontach: 140, 224, 240, 

909, 960, 961 i w księgach Urzędu jako jednostki na kontach: 201, 224, 225, 229, 231, 

234, 800, 840, 851,860 (protokół kontroli str. 54-56).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, Skarbnik i 

Burmistrz.  

i) niedostosowaniu zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej do przepisów ustawy o 

rachunkowości w zakresie inwentaryzacji należności oraz gruntów, praw 

zakwalifikowanych do nieruchomości, środków trwałych, do których dostęp jest 

znacznie utrudniony  (protokół kontroli str. 9-11).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 
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j) nieustaleniu na dzień bilansowy stanu środków trwałych zinwentaryzowanych w trybie 

spisu z natury, poprzez dopisanie i odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu - 

przychodów i rozchodów, jakie nastąpiły między datą spisu (31.10.2014 r.) a dniem 

bilansowym (protokół kontroli str. 23-24).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz.  

k) nieprowadzeniu ewidencji arkuszy spisu z natury, wydawaniu, pobieraniu i sprawdzaniu 

arkuszy przez osoby nieupoważnione, wykorzystywaniu do spisu nieocechowanych 

arkuszy bądź arkuszy o tych samych numerach, niewskazaniu w arkuszach wszystkich 

wymaganych informacji oraz dokonywaniu zapisów w arkuszach niezgodnie z 

zasadami określonymi w wewnętrznych procedurach, nieprzeprowadzeniu 

inwentaryzacji arkuszy (protokół kontroli str. 24-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. rozliczeń kasowych, Przewodniczący 

komisji inwentaryzacyjnej, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz 

Skarbnik. 

l) nieprzestrzeganiu przepisów wewnętrznych w zakresie dokumentowania inwentaryzacji 

oraz przedstawiania jej wyników (protokół kontroli str. 46, 50). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołu weryfikacyjnego. 

Nieprawidłowości wymienione w punktach od a) do g) mogą wypełniać znamiona czynów 

określonych 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). 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności polegające na: 

 nieprawidłowym ustalaniu w decyzjach o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości terminu wnoszenia opłaty oraz 

wysokości zabezpieczenia wierzytelności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (protokół kontroli str. 64-

65, 66-67). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika i Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Burmistrz. 

 niedoprowadzeniu do zabezpieczenia wierzytelności z tytułu opłat za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności hipoteką przymusową na 

nieruchomościach objętych przekształceniem (protokół kontroli str. 67-68). 
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Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Burmistrz. 

 niepodejmowaniu działań w celu wyegzekwowania zwrotu bonifikat udzielonych od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości na łączną kwotę 19 435,83 zł (protokół kontroli str. 108-111). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika i Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Burmistrz. 

 dokonaniu waloryzacji bonifikat udzielonych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności za nieprawidłowy okres, co skutkowało 

zaniżeniem wartości zwaloryzowanych bonifikat łącznie o kwotę 1 154,45 zł. (protokół 

kontroli str. 111-114). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika i Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na: 

 niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży pomimo, iż 

upłynął okres 6 miesięcy od zakończonego wynikiem negatywnym I przetargu na jej 

sprzedaż (protokół kontroli str. 73-74). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami, 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Burmistrz. 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach i o rokowaniach na sprzedaż 

nieruchomości oraz w protokołach z przeprowadzonych przetargów i rokowań 

informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są zbywane nieruchomości 

(protokół kontroli str.75, 78-79, 102, 103). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 

oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 przyjęciu jako dowód na określenie wartości zbywanej nieruchomości gminnej operatu 

szacunkowego, sporządzonego na zlecenie podmiotu ubiegającego się o nabycie tej 

nieruchomości (protokół kontroli str. 76-77). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, Podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz 

Burmistrz. 
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 nieuprawnionym pobieraniu bezzwrotnych zaliczek na poczet kosztów sporządzenia 

operatów szacunkowych określających wartość zbywanych przez Gminę lokali 

mieszkalnych (protokół kontroli str. 94-95). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami oraz Burmistrz. 

 dokonaniu waloryzacji bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego za 

nieprawidłowy okres, co spowodowało zaniżenie zwaloryzowanej kwoty bonifikaty o 

kwotę 190,45 zł (protokół kontroli str. 116-118). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika i Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Burmistrz. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

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

szczególności nieprawidłowości wymienionych w punktach nr 3 tiret 3 oraz nr 4 tiret 5 i 

polegało na wydaniu decyzji o zwrocie bonifikat udzielonych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na łączną kwotę 19 435,83 zł 

oraz podjęciu działań w celu wyegzekwowania prawidłowej kwoty zwaloryzowanej 

bonifikaty udzielonej nabywcy nieruchomości gminnej. 

 

 

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.) i 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 
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budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity 

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

W dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości określić wersję 

oprogramowania, datę rozpoczęcia jego eksploatacji i opis działania programów 

komputerowych używanych dla celów finansowo-księgowych, stosownie do przepisów art. 

10 ust. 1 pkt 3 ppkt c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz metody 

ustalania wyniku finansowego, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. 

Dostosować zasady rachunkowości i plan kont dla organu podatkowego do wymogów 

określonych w rozporządzeniu 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). Wykreślić z planu kont jednostki 

budżetowej konto 853 – „Fundusze celowe”, stosownie do przepisów § 15 ust. 1 pkt 1 cyt. 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 

10 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

Dokonać wyceny niewycenionych działek zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1 

ustawy o rachunkowości oraz ująć ich wartość w ewidencji księgowej celem 

przedstawienia stanu majątkowego w sposób rzetelny, do czego zobowiązuje art. 4 ust. 1 

tej ustawy. 

Koszty sporządzania operatów szacunkowych klasyfikować zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu 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.).  

 

2. Wprowadzić skuteczne procedury, 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 wszystkich aktywów i pasywów 

podlegających inwentaryzacji, w tym w szczególności w zakresie stosowania 

prawidłowych metod i terminów inwentaryzacji.  

Dostosować zapisy instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie inwentaryzacji należności, do 

przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, a w zakresie inwentaryzacji 

gruntów, praw zakwalifikowanych do nieruchomości, środków trwałych, do których 

dostęp jest znacznie utrudniony do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, z 
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uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 6 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 prawidłowe dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i 

pasywów oraz jej wyników, stosownie do przepisu art. 27 ustawy o rachunkowości oraz 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych. Bezwzględnie przestrzegać 

postanowień instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania oraz instrukcji 

inwentaryzacyjnej w zakresie sporządzania, ewidencjonowania, rozliczania, kontroli i 

inwentaryzowania arkuszy spisu z natury. 

Przy ustalaniu stanu aktywów w drodze spisu z natury na inny dzień niż dzień bilansowy, 

przestrzegać przepisów art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.  

 

3. Zapewnić prawidłowe ustalanie w decyzjach o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości terminu wnoszenia opłaty za 

przekształcenie, stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.).  

Doprowadzić do zabezpieczania w prawidłowych wysokościach należności Gminy z tytułu 

opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości poprzez hipoteki przymusowe na nieruchomościach objętych 

przekształceniem, zgodnie z art. 4 ust. 6 cyt. ustawy z 29 lipca 2005 r.  

Doprowadzić do zwrotu przez osoby, na rzecz których przekształcono prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości różnicy wynikającej z nieprawidłowo 

określonego okresu waloryzacji kwot udzielonych bonifikat z tytuły przekształcenia praw 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

 

4. Wzmocnić nadzór celem zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z 

gospodarowaniem nieruchomościami. Sporządzać wykazy nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży, jeżeli upłynął okres 6 miesięcy od przetargu zakończonego wynikiem 
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negatywnym, stosownie do treści art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782). Zapewnić 

zamieszczanie w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości oraz w protokołach 

z przeprowadzonych przetargów wszystkich niezbędnych informacji, stosownie do treści § 

10 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1490). Stosownie do treści art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 cyt. 

ustawy zapewniać wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. 

Zaprzestać pobierania bezzwrotnych zaliczek na poczet kosztów sporządzania operatów 

szacunkowych określających wartość zbywanych lokali mieszkalnych. Doprowadzić do 

zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 14 kwietnia 2015 r. zawartego pomiędzy 

zobowiązanym a Gminą Krapkowice w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu 

zwrotu udzielonej bonifikaty. 

 

 

 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                                                                                                                

/--/ 
  


