
 

 
 

 

 

Opole, dnia 21 grudnia 2015 r. 

NKO.401-16/2015 

 

 

Pan 

Andrzej Kałamarz 

Burmistrz Głogówka 

 

 

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 11 sierpnia 2015 r. do 

9 października 2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy za 2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2013 i 2015. 

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 22 października 

2015 r. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy w zakresie 

niesporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Nastąpiło to pomimo 

stwierdzenia Burmistrza zawartego w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne, iż 

w czwartym kwartale 2011 roku zostanie opracowany plan wykorzystania gminnego zasobu 
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nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami. Wskazuje to na możliwość wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 27 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Zaniechanie obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w latach 2014-2015 

(protokół kontroli str. 11-12).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Głogówka.  

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). 

 

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

– nieprawidłowym ujmowaniu w 2014 i 2015 r. w księgach rachunkowych Urzędu 

Miejskiego jako jednostki budżetowej wydatków realizowanych przez szkoły i 

przedszkola dotyczących dokształcania nauczycieli i odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych emerytów (protokół kontroli str.15-19). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia, 

Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

– księgowaniu operacji gospodarczych na koncie 201 niezgodnie z zasadami 

funkcjonowania tego konta (protokół kontroli str. 20). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 niesporządzeniu zbiorczych dowodów księgowych dla dokumentów źródłowych 

posiadających ten sam numer identyfikacyjny (protokół kontroli str. 61-62). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor Referatu Finansowego i Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowe określenie w zakładowym planie kont Urzędu zasad funkcjonowania 

konta 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych”, co doprowadziło do 

prowadzenia nieprawidłowej ewidencji na tym koncie (protokół kontroli str. 98-99). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 
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3. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2014 r. nieprawidłowych danych w 

zakresie skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 

ustawy Ordynacja podatkowa, co stanowi nieprawidłowość, o której mowa w art. 10 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (protokół 

kontroli str. 52-53). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektorzy ds. podatków oraz Skarbnik Gminy. 

 

4. Nieprawidłowe ustalenie w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu 

Miejskiego w Głogówku możliwości przyznania dodatku specjalnego w indywidualnych 

przypadkach na czas nieokreślony (protokół kontroli str. 65). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

 

5. Zawieranie umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych, bez uzyskania 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 72-75).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 udzieleniu 3 zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Głogówek”, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pomimo niewystąpienia sytuacji umożliwiającej zastosowanie tego trybu 

postępowania (protokół kontroli str. 91-93, 117-119, 126-128). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Kierownik Referatu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  

Powyższa nieprawidłowość 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 z późn. zm.). 

 udzieleniu w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówienia dodatkowego na „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Głogówek”, tj. zadania objętego zamówieniem podstawowym, którego 

wykonywanie było realizowane w trakcie udzielania tegoż zamówienia dodatkowego 

(protokół kontroli str. 108-115). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Kierownik Referatu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 
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Powyższa nieprawidłowość 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 z późn. zm.). 

 zaproszeniu w formie telefonicznej wykonawcy do negocjacji w celu udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki „Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek” (protokół 

kontroli str. 109-110, 119-120, 129). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. kanalizacji, funduszy europejskich, 

inwestycji i zamówień publicznych, Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza. 

 niezachowaniu w dokumentacji przetargowej dokumentów potwierdzających 

przekazanie wykonawcy zaproszenia do negocjacji wraz z załącznikami (protokół 

kontroli str. 93-94, 119-120). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zastępca Burmistrza. 

 nieopublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Głogówek” w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz opublikowaniu 4 

ogłoszeń, po upływie, odpowiednio: 52 dni, 28 dni, 140 dni od dnia zawarcia umowy 

(protokół kontroli str. 94-95, 115, 121, 130). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Podinspektor ds. 

kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych. 

Powyższa nieprawidłowość 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 z późn. zm.). 

 

7. Nieprawidłowe dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów rozliczeniowych 

dotyczących umów na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek”, takich jak 

faktury, karty wagowe oraz „Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych 

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania” poprzez ich akceptowanie 

w sytuacji, gdy dane w tych dokumentach nie były ze sobą zgodne. Konsekwencją 

powyższego było m. in. wypłacenie wykonawcy zamówienia publicznego wynagrodzenia 

za marzec i kwiecień 2015 r. w wysokości zaniżonej o 87,55 zł, wskutek zastosowania 

nieprawidłowej stawki jednostkowej na odbiór odpadów segregowanych oraz 



5 
 

bezpodstawne zapłacenie faktury na kwotę 17 724,40 zł, która została wystawiona 

niezgodnie z obowiązującą umową (protokół kontroli str. 96-97, 122-126). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki, Nieruchomości, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 

Skarbnik, Zastępca Burmistrza i Burmistrz. 

 

8. Naruszenie zapisów z zakresu gospodarki nieruchomościami polegające na: 

– niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (protokół 

kontroli str.157-158). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Wskazana powyżej nieprawidłowość została stwierdzona podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej Gminy i powtórzyła się pomimo stwierdzenia Burmistrza zawartego w 

odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr 

L.dz.Fn.35/KFB/89/2011 z dnia 29.06.2011 r., że: „W czwartym kwartale 2011 roku 

zostanie opracowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami”. Zatem z powyższego wynika, iż wniosek pokontrolny nie został 

wykonany, a informacja Burmistrza w tym zakresie nie jest zgodna ze stanem 

faktycznym. 

 nieustaleniu formy władania nieruchomościami będącymi w użytkowaniu jednostek 

organizacyjnych Gminy (protokół kontroli str. 159-162) 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

9. Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia obsługi finansowej placówek oświatowo-

wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest gmina Głogówek 

polegające na: 

– prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli i żłobka przez Referat 

Ekonomiczny Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Głogówku, bez stosownego 

umocowania w postaci uchwały Rady Miejskiej w Głogówku (protokół kontroli str. 

168-169).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

– prowadzenie przez Referat Ekonomiczny Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w 

Głogówku wspólnych rachunków bankowych dla jednostek oświatowych, oraz 
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wspólnej ewidencji księgowej dla obsługiwanych przez Urząd szkół, przedszkoli i 

żłobka (protokół kontroli  str. 170-173). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia, 

Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

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

nieprawidłowości wymienionych w punktach nr 2 tiret 1 i 2, nr 4 oraz nr 7 i szczególności 

polegało na: 

– prawidłowym ujęciu w księgach szkół, przedszkoli wydatków dot. odpisu na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów oraz dokształcanie nauczycieli, 

– prawidłowym ujęciu w księgach rachunkowych 2015 r. odpisu przekazywanego na 

rzecz Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, 

– doprowadzeniu do zgodności z przepisami prawa zapisów Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników Urzędu w zakresie przyznawania pracownikom dodatku 

specjalnego, 

– odzyskaniu od wykonawcy zamówienia kwoty nienależnie zapłaconej faktury w 

wysokości 17 724,40 zł za wywóz odpadów komunalnych. 

 

 

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. Doprowadzić do realizacji obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego, stosownie do 

dyspozycji w art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

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

 

2. Dostosować uregulowania zakładowego planu kont w zakresie funkcjonowania konta 998 

do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
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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) oraz doprowadzić do prawidłowego prowadzenia ewidencji w 

zakresie tego konta. Doprowadzić do zgodności z przepisami art. 20 ust. 3 oraz art. 21 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 z późn. zm.) sposób identyfikacji dokumentów źródłowych.  

 

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

zakresie skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 

ustawy Ordynacja podatkowa. 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.). 

 

4. Przestrzegać obowiązku uzyskania kontrasygnaty Skarbnika Gminy przy zawieraniu 

umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań pieniężnych, stosownie do uregulowań 

zawartych art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). 

 

5. Wzmocnić nadzór w zakresie udzielania zamówień publicznych. Zapewnić prowadzenie 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w trybie zgodnym z art. 6d, art. 6f ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Przeprowadzając postępowanie przetargowe przestrzegać zasady pisemności stosownie do 

art. 9 i art. 27 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentację z 

przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przechowywać 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania w sposób gwarantujący jej 

nienaruszalność, stosownie do art. 97 cyt. ustawy. Zapewnić zamieszczanie ogłoszeń o 

udzieleniu zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do wymogów art. 95 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
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6. Zapewnić dokonywanie prawidłowej kontroli merytorycznej dokumentów 

rozliczeniowych wynikających z zawartej umowy na „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych  pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Głogówek” aby zagwarantować ich rzetelność, stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z 

późn. zm.). Zapewnić stosowanie w praktyce zasad określonych w rozdziale III – 

„Pozostałe dowody księgowe” Instrukcji służbowej obiegu i kontroli wewnętrznej 

dokumentów księgowych, w zakresie kontroli merytorycznej dokumentów księgowych.  

 

7. Wyeliminować przeszkody organizacyjne i kadrowe uniemożliwiające wykonanie 

wniosku pokontrolnego z dnia 1 czerwca 2011 r. i niezwłocznie opracować plan 

wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Głogówek, stosownie do art. 23 

ust. 1 pkt. 3 i ust. 1d w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), w 

terminie do 31 stycznia 2016 r.  

 

8. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami użytkowanymi 

przez jednostki organizacyjne Gminy. Przekazując jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej nieruchomości komunalne stosować instytucję 

trwałego zarządu stosownie do przepisów art. 43 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.  

 

9. Podjąć czynności mające na celu uprawomocnienie prowadzenia przez Urząd Miejski w 

Głogówku obsługi finansowej szkół, przedszkoli i żłobka, poprzez opracowanie i 

przedłożenie Radzie Miejskiej w Głogówku uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, 

stosownie do przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 5 ust. 9 i art. 5c pkt 

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.). Doprowadzić do wydzielenia odrębnych ksiąg 

rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych odrębnie dla każdej szkoły, 

przedszkola i żłobka, zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 4 ust. 3 

pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Podjąć działania w celu otwarcia odrębnego 
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rachunku bankowego dla każdej szkoły, przedszkola i żłobka w banku obsługującym 

budżet Gminy, celem zapewnienia m.in. możliwości dysponowania środkami określonymi 

w planie finansowym przez ich Dyrektorów, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 53 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 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 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                
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