
 

 
 

Opole, dnia 14 maja 2007 r. 

NKO-401-3/2007 

       

       Pan  

Daniel Gagat 

       Wójt Gminy Lasowice Wielkie 

 

 
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 5 stycznia 2007 r. do 28 

lutego 2007 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za rok 

2006 oraz wybranych zagadnień za rok 2005. 

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 nieznajomości przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16 marca 2007 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieopracowanie w wymaganym zakresie dokumentacji opisującej przyjęte przez 

jednostkę zasady rachunkowości, 

(protokół kontroli str. 4 – 5). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy. 
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2. Nieprzestrzegania zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych polegające m.in. 

na: 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 201 – rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami oraz do konta 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami (protokół 

kontroli str. 17, 18), 

− braku oznaczenia ksiąg rachunkowych trwale nazwą jednostki której dotyczą i nazwą 

danego rodzaju księgi oraz podsumowania obrotów na kolejnych stronach dziennika 

obrotów (protokół kontroli str. 15 i 22), 

− niezgodności sald kont analitycznych z saldami kont syntetycznych (protokół kontroli 

str. 16),  

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych bez zachowania chronologii zapisów 

(protokół kontroli str. 22), 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na podstawie dowodów niespełniających 

wymogu prawidłowego dowodu księgowego tj. niezawierających stwierdzenia 

sprawdzenia i zatwierdzenia dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (protokół 

kontroli str. 23), 

− ujmowaniu w ewidencji konta 011 – środki trwałe zmian w stanie środków trwałych z 

opóźnieniem (protokół kontroli str. 102 - 104). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Referatu Księgowości, Skarbnik oraz były Wójt 

Gminy. 

3. Nieprzeprowadzanie kontroli podatkowych oraz niedokonywanie przez organ podatkowy 

czynności sprawdzających składanych deklaracji na podatek od środków transportowych 

(protokół kontroli str. 31-32, 42 – 43). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości i spraw podatkowych, Skarbnik 

oraz były Wójt Gminy. 

4. Naruszenie obowiązujących przepisów prawa przy sprzedaży nieruchomości w drodze 

przetargu polegające na zawarciu umowy przenoszącej własność, pomimo niedokonania 

przez nabywcę do dnia jej zawarcia zapłaty w pełnej wysokości, 

(protokół kontroli str. 55-60). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy. 
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5. Niezgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalania wysokości diet radnym gminy 

naliczenie i wypłacenie Przewodniczącemu Rady Gminy zwrotu kosztów podróży 

służbowych w kwocie 225,97 zł,  

(protokół kontroli, str. 72, 73). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor oraz Skarbnik Gminy. 

6. Zawieranie umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty 

Skarbnika,  

(protokół kontroli, str. 76, 77, 79). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz były Wójt Gminy. 

7. Udzielenie zamówień publicznych na roboty dodatkowe oraz na roboty uzupełniające bez 

zawarcia umowy w formie pisemnej, 

(protokół kontroli str. 86 – 87, 92 – 93). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy. 

8. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami polegające na 

niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Powyższą 

nieprawidłowość stwierdzono ponownie mimo zapewnienia przez byłego Wójta po 

poprzedniej kontroli kompleksowej w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

(pismo z dnia 23 kwietnia 2004 r. nr WG 0902/1/2004) o podjęciu działań w celu 

sporządzenia niniejszego planu,  

(protokół kontroli str. 100 – 101). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Niedopełnienie obowiązku opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości oraz aktualizacji zakładowego planu kont,  

(protokół kontroli str. 112 – 113).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik.  

2. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w 

sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów j.s.t oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych polegające m.in. 

na: 
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− nieprowadzeniu w wyodrębnionych zbiorach wymaganych ksiąg rachunkowych, tj. 

kont księgi głównej o symbolu od 011 do 860 ewidencji szczegółowej do 

wymienionych kont oraz zestawienia obrotów i sald (protokół kontroli str. 114 – 115, 

133), 

− nieprawidłowym poprawianiu zapisów w dzienniku obrotów oraz w księgach 

pomocniczych wydatków (protokół kontroli str. 115 – 116), 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na podstawie dowodów niespełniających 

wymogu prawidłowego dowodu księgowego, tj. stwierdzenia sprawdzenia i 

zatwierdzenia dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (protokół kontroli str. 124 

– 126), 

− wykazaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących per saldo 

strony Wn i strony Ma konta 231-rozrachunki z pracownikami (protokół kontroli str. 

128), 

− nieprawidłowym, ostatecznym zamknięciu dziennika, obejmującego zbiory zapisów 

księgowych obrotów i sald kont o symbolu od 011 do 860 (protokół kontroli str. 127 

– 128), 

− nieprawidłowym wprowadzeniu do księgi pomocniczej konta o symbolu 229 

naliczonej składki ZUS i na FP, czym zawyżono obroty Ma tego konta o kwotę 76,40 

zł (protokół kontroli str. 128). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik. 

3. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

− nieterminowym przekazaniu Wójtowi Gminy sprawozdań budżetowych, oraz 

niesporządzaniu wszystkich wymaganych sprawozdań (protokół kontroli str. 116 – 

117).  

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik GOPS. 

− wykazaniu w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych danych niezgodnych z ewidencją (protokół kontroli str. 118 – 120).  

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik. 

Wymieniona nieprawidłowość wypełnia znamiona czynu, o którym mowa w art. 18 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114). 

− nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu finansowym - bilans za 2005r. sald 

należności i zobowiązań (protokół kontroli str. 129). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik. 
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4. Nieprzekazanie do budżetu gminy pobranych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt 

członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w roku 2005 w wysokości 5.611,23 zł, 

natomiast w roku 2006 w wysokości 5.353,74 zł, 

(protokół kontroli str. 131 – 134).  

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik. 

Wymieniona nieprawidłowość wypełnia znamiona czynu, o którym mowa w art. 6 pkt 1 

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

publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114). 

5. Przeznaczenie uzyskanych dochodów w 2005 r. oraz w 2006 r. na wydatki ponoszone 

przez jednostkę, 

(protokół kontroli str. 135). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik. 

Wymieniona nieprawidłowość wypełnia znamiona czynu, o którym mowa w art. 7 ustawy 

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

publicznych (Dz.U nr 14, poz. 114). 

 

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 Gminy 

1. Opracować w sposób kompletny i wyczerpujący dokumentację opisującą przyjęte przez 

jednostkę zasady rachunkowości, zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegać zasad wynikających z ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz z 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie 
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szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. 

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

Zaprowadzić brakującą ewidencję analityczną. Do ksiąg rachunkowych okresu 

sprawozdawczego wprowadzać w postaci zapisu każde zdarzenie gospodarcze na 

podstawie źródłowego dowodu sprawdzonego i zatwierdzonego do ujęcia w księgach 

rachunkowych.  

3. Przeprowadzać kontrole podatkowe stosownie do przepisów art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 

12 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005 r. nr 8, poz. 60 z 

późn. zm.) oraz podejmować czynności sprawdzające w odniesieniu do deklaracji 

podatkowych składanych przez zobowiązane podmioty, zgodnie z art. 272 cyt. ustawy. 

4. Wdrożyć procedury mające na celu zapobieganie sytuacji, w której dochodzi do zawarcia 

umowy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, pomimo niewniesienia przez 

nabywcę wpłaty całości ceny nieruchomości. Przestrzegać w tym zakresie wymogów 

wynikających z przepisu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 

5. Rozliczyć nienależnie wypłaconą kwotę 225,97 zł Przewodniczącemu Rady Gminy 

tytułem zwrotu kosztów podróży służbowych. 

6. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika na umowach skutkujących zaciąganiem 

zobowiązań pieniężnych, stosownie do uregulowań określonych w art. 46 ust. 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.).   

7. Zaprzestać zawierania umów o udzielenie zamówień publicznych na roboty dodatkowe i 

uzupełniając bez zachowania formy pisemnej. Stosować w tym zakresie przepisy art. 139 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z 

późn. zm.). 

8. Sporządzić w terminie do 30 czerwca 2007 r. plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości, stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.). 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Opracować dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosownie 

do przepisu art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 

76, poz. 694). 

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie rachunkowości a w szczególności zaprowadzić jako wyodrębnione zbiory księgi 

rachunkowe, tj. księgę główną (ewidencję syntetyczną), księgi pomocnicze (ewidencję 

analityczną), zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg 

pomocniczych. Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z 

przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz.U. nr 142, poz.1020). 

3. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

sprawozdawczości. Sprawozdania budżetowe sporządzać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w z rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781). Przestrzegać zasad sporządzania 

sprawozdania finansowego - bilansu wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów j. s. t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz.U. nr 142, poz. 1020). 

4. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku przekazywania dochodów do budżetu gminy w 

należytej wysokości oraz zaniechać praktyki przeznaczenia dochodów na wydatki 

ponoszone w tej jednostce. 

W zakresie gospodarki finansowej jednostek budżetowych stosować zasady określone w 

art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych.  

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 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 

/--/ 


