
 
 

 

Opole, 3 stycznia 2007 r. 

NKO-401-25/06 

 

 

       Pan 

       Józef Matela 

       Burmistrz Kietrza 

 

 
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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 29 sierpnia 2006 r. do 27 

października 2006 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy za 2005 r. i I półrocze 2006r. oraz wybranych zagadnień za 2004 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Kontrola wykazała powtórzenie się nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie windykacji 

zaległości podatkowych, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z 

dnia 24 marca 2003 r. nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kietrzu zostały usunięte 

w trakcie kontroli, a dotyczyło to: 

− uzupełnienia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości o opis systemu 

służącego ochronie danych i ich zbiorów w tym dowodów księgowych i ksiąg 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 

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

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 



 2 

− uzupełnienia zestawienia obrotów i sald o sumy obrotów za poszczególne okresy 

sprawozdawcze oraz sumy sald na koniec każdego okresu sprawozdawczego, 

− określenia w ewidencji analitycznej kont 011-środki trwałe i 013-pozostałe środki 

trwałe osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 6 listopada 2006 r.  

I. Ustalenia kontroli  

Urząd Miejski 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości polegające na dokonywaniu zapisów dotyczących 

rozchodów w raportach kasowych bez określenia numerów identyfikacyjnych dowodów 

źródłowych stanowiących podstawę tych zapisów, 

(protokół kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponosi kasjer. 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy w łącznej kwocie 106.628,25 zł, 

(protokół kontroli str. 16-18). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Kietrza. 

3. Nieujęcie w ewidencji podatkowej danych w zakresie osób fizycznych będących na 

podstawie umów najmu posiadaczami lokali komunalnych, 

(protokół kontroli str. 25, 26).  

Odpowiedzialność ponoszą Z-ca Głównego Księgowego ds. podatkowych, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz Kietrza. 

4. Nieustalenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym będącym na podstawie umów 

najmu posiadaczami komunalnych lokali użytkowych, co było przyczyną, że na rachunek 

gminy nie wpłynęły dochody o wartości 2.651,50 zł w 2004r., 2.805,00 zł w 2005 r., 

2.805,00 zł w 2006 r., 

(protokół kontroli str. 24-27). 

Odpowiedzialność ponoszą Z-ca Głównego Księgowego ds. podatkowych, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz Kietrza. 

5. Ustalenie w decyzjach w sprawie zwolnień w podatku z tytułu nabycia gruntów 

przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie 

istniejącego, nieprawidłowego okresu zwolnienia,  
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(protokół kontroli str. 31-33). 

Odpowiedzialność ponoszą Z-ca Głównego Księgowego ds. podatkowych, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz Kietrza.  

6. Wydawanie decyzji w sprawach umorzenia zaległości podatkowych bez zawarcia w nich 

uzasadnienia faktycznego, 

(protokół kontroli str. 45). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Kietrza. 

7. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewystawianiu tytułów wykonawczych, 

(protokół kontroli str. 45-47). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor ds. księgowości podatkowej oraz Burmistrz 

Kietrza. 

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia przez Burmistrza Kietrza w piśmie nr WOP – 

0911/1/2003 z dnia 24 marca 2003 r., że zobowiązano pracownika księgowości 

podatkowej do terminowej i skutecznej windykacji należności podatkowych, co świadczy 

o braku skuteczności podjętych przez Burmistrza działań. 

8. Nieujęcie w uchwale budżetowej dochodów z majątku gminy w postaci należnych 

czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.485.894,12 zł w 

2005 r. i 738.195,13 zł w I półroczu 2006 r. oraz wydatków związanych z utrzymaniem 

zasobów komunalnych, 

(protokół kontroli str. 56-58). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Kietrza. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

polegające na: 

− nadawanie wielu dowodom źródłowym tych samych numerów identyfikacyjnych co 

skutkuje brakiem sprawdzalności ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 98), 

− dokonywaniu zapisów dotyczących rozchodów w raportach kasowych bez określenia 

numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących podstawę tych 

zapisów (protokół kontroli str. 99, 100). 
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Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa, kasjer oraz Kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu. 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kietrzu w łącznej kwocie 6.429,26 zł, 

(protokół kontroli str. 103). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa i Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kietrzu. 

 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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: 

Urząd Miejski  

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonej nieprawidłowości 

dotyczącej prowadzenia raportów kasowych. Zapisów operacji gospodarczych 

dokonywać zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Przestrzegać obowiązku dokonywania wydatków w terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań stosownie do przepisów art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm). 

3. Uzupełnić ewidencję podatkową o dane dotyczące posiadaczy nieruchomości 

komunalnych zobowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości, stosownie do 

przepisów art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.). 

4. Ustalić podatek od nieruchomości wszystkim osobom fizycznym będącym posiadaczami 

komunalnych lokali użytkowych stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 7 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 
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5. Przy ustalaniu terminów ustawowych zwolnień w podatku rolnym kierować się zasadami 

określonymi w art. 13d ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.).  

6. Wyeliminować praktykę umarzania zaległości podatkowych na podstawie decyzji nie 

zawierających uzasadnienia faktycznego. Stosować w tym zakresie przepisy art. 210 § 1 

pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 

2005 r. Dz.U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

7. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości 

polegającej na niewystawianiu tytułów wykonawczych. Czynności windykacyjne 

podejmować w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). 

8. Ująć w budżecie gminy dochody z majątku gminy w postaci należnych czynszów za 

korzystanie z lokali komunalnych oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów 

komunalnych, stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 z 

późn. zm), art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm). 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu 

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie 

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

2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Wyeliminować przypadki nieterminowego regulowania wydatków wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przy dokonywaniu wydatków przestrzegać 

przepisów art. 35 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 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. 
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Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosku pokontrolnego 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 

/--/ 


