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Pan 

Marian Wojciechowski 

Wójt Gminy Reńska Wieś 

    
            

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 23 listopada 2006 r. do 19 

stycznia 2007 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2005 rok i I półrocze 2006 roku oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2004 

rok i II półrocze 2006 roku. 

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.  

Kontrola wykazała ponowne wystąpienie nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy polegających na 

dokonywaniu wydatków budżetowych z przekroczeniem granic kwot określonych w planie 

finansowym,  co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 10 lipca 

2002 r. nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to między innymi: 

− dokonania korekty sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów j.s.t i Rb-PDP z 

wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2005 rok i I półrocze 2006 roku w 

zakresie skutków udzielonych zwolnień i ulg podatkowych, 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. (077) 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax — (077) 453 - 73 - 68 

E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 — 052 OPOLE       
ul. Oleska 19a 



2 

 

− dokonania korekty nieprawidłowo ustalonego i wpłaconego wynagrodzenia Wójtowi 

Gminy oraz ryczałtów na jazdy lokalne, 

− zaprowadzenia przez GOPS brakującej ewidencji w zakresie wypłaconych zaliczek 

alimentacyjnych. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 2 lutego 2007 r. 

I .  U s t a l e n i a  k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych oraz przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− niewłaściwym opracowaniu Zakładowego Planu Kont w zakresie prowadzenia 

ewidencji pomocniczej do konta 901 – „Dochody budżetu” i 902 – „Wydatki budżetu” 

(protokół kontroli str. 6, 36 – 37),  

− dokonywaniu zapisów dotyczących rozchodów i przychodów w raportach kasowych 

bez określenia numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących 

podstawę tych zapisów (protokół kontroli str. 12), 

− nieprawidłowym wykazaniu w bilansie z wykonania budżetu gminy udziałów gminy 

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz w bilansie 

jednostkowym Urzędu Gminy stanu należności i zobowiązań (protokół kontroli str. 17, 

20 – 21), 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 234 „Pozostałe rozrachunki z 

pracownikami” wg poszczególnych pracowników, do konta 201- „Rozrachunki z 

tytułu dostaw i usług” wg kontrahentów, do kont 901 – „Dochody budżetowe i 902 – 

„Wydatki budżetowe” wg podziałek klasyfikacji budżetowej, do konta 221 – 

„Należności z tytułu dochodów budżetowych” wg poszczególnych podmiotów 

korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz do konta 908 – 

„Wydatki z funduszy pomocowych” wg poszczególnych zadań inwestycyjnych, 

(protokół kontroli str. 19 – 20, 37 – 36, 59, 69), 

− nieprawidłowym księgowaniu operacji gospodarczych w zakresie kont: 130 – 

„Rachunek bieżący jednostki budżetowej”, 201- „Rozrachunki z tytułu dostaw i 

usług”, 221 –„Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 229 – „Pozostałe 
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rozrachunki publiczno – prawne 901 - ”dochody budżetu”, 902 – „wydatki budżetu”, 

907 – „dochody funduszy pomocowych, 908 – „wydatki z funduszy pomocowych” 

(protokół kontroli str. 22, 28, 36 – 38), 

− wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących „per 

saldo” strony Wn i Ma kont 201 – „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” i 221 – 

„Należności z tytułu dochodów budżetowych” (protokół kontroli str. 21 – 22, 25). 

Odpowiedzialność ponosi młodsza księgowa, kasjerka, Skarbnik Gminy, Wójt Gminy. 

2. Pobieranie opłaty administracyjnej od czynności urzędowych polegających na 

sporządzaniu protokołu ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy zamiast opłaty 

skarbowej, 

(protokół kontroli str. 58 – 59). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. 

3. Dokonywanie wydatków z przekroczeniem kwot określonych w planie finansowym, co 

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

(protokół kontroli str. 70 – 72). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

Powyższe wystąpiło ponownie pomimo poinformowania przez Wójta Gminy w piśmie nr 

KS – 1122/2/02 z dnia 10.07.2002 r. o realizacji wniosków pokontrolnych, że 

zobowiązano pracowników do przestrzegania planów finansowych, aby w przyszłości 

uniknąć wymienionych przekroczeń. Jak wykazała kontrola podjęte przez Wójta działania 

okazały się nieskuteczne. 

4. Brak kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowach powodujących zaciągnięcie 

zobowiązań pieniężnych, 

(protokół kontroli str. 81 – 82). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Gminy oraz Wójt Gminy. 

5. Niezgodność układu wykonawczego budżetu z uchwałą budżetową w zakresie paragrafów 

klasyfikacji budżetowej dotyczących dotacji udzielonych jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych, 

(protokół kontroli str. 92 – 93). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

6. Nieegzekwowanie od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica kwoty 

przypadającej do zwrotu z tytułu niewykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy na 
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prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej oraz nienaliczenie odsetek z powyższego 

tytułu, 

(protokół kontroli str. 98 – 99). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Wójta Gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Reńskiej Wsi 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające m.in. na: 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej w 

zakresie dochodów i wydatków do konta 130 –„Rachunek bieżący jednostki 

budżetowej” (protokół kontroli str. 136 – 137), 

− ewidencjonowaniu  przychodu i rozchodu gotówki  w innym dniu, niż dzień jej wpłaty 

bądź wypłaty (protokół kontroli str. 137 – 138), 

− dokonywaniu zapisów dotyczących rozchodu i przychodu gotówki w raportach 

kasowych bez określenia numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych 

stanowiących podstawę tych zapisów (protokół kontroli str. 138). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GOPS. 

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: 

1. Podjąć działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe 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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. 

nr 142, poz. 1020). Zaprowadzić brakującą ewidencję analityczną. 

2. Zaniechać pobierania opłaty administracyjnej od czynności urzędowych polegających na 

sporządzaniu protokołu ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy. Od 
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powyższych czynności pobierać opłatę skarbowej w wysokości ustalonej w ustawie z dnia 

9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 

z późn. zm.). 

3. Wzmocnić nadzór nad realizacją budżetu poprzez wdrożenie procedur, które skutecznie 

wyeliminują nieprawidłowości polegające na dokonywaniu wydatków budżetowych, 

przekraczających granice kwot określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać 

zakresu upoważnienia określonego w art. 138 ust. 3 w związku z art. 189 ustawy z dnia 30 

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

Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do 

ponownego wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie. 

4. Zaprzestać praktyki zawierania umów skutkujących zaciąganiem zobowiązań pieniężnych 

bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy. Przestrzegać w tym zakresie uregulowań 

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

jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.). 

5. Podjąć skuteczne działania celem zapewnienia zgodności układu wykonawczego budżetu 

gminy z uchwałą budżetową, stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 186 ust. 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. 

zm.). 

6. Egzekwować od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych obowiązek 

zwrotu dotacji niewykorzystanych, stosownie do ustaleń wynikających z zawartych umów 

o udzielenie dotacji. Wyegzekwować od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 

Mechnica odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi 

1. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. Przestrzegać zasad księgowania operacji gospodarczych wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 26 września 1994 r. o rachunkowości, przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). 

Zaprowadzić brakującą ewidencję księgową. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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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 

/--/ 

   

 


