
 

 
 

Opole,  6 lipca 2007 r. 
NKO-401-5/07 

       

Pan  

Paweł Smolarek 

Wójt Gminy Komprachcice 

 

 
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 13 marca 2007r. do 16 maja 

2007r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za rok 2006 i 

wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej za rok 2005 oraz zagadnień z zakresu 

zamówień publicznych i inwestycji od roku 2000. 

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 31 maja 2007 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych, a 

także przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową polegające na:  

− nieokreśleniu w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania konta o symbolu 250 

– „Należności finanse” (protokół kontroli str. 15), 
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− nieprawidłowym ewidencjonowaniu rozrachunków z pracownikami z tytułu 

naliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu 

rozliczenia wypłaconych środków na finansowanie jednostek OSP (protokół kontroli 

str. 24-26), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 013 – „Pozostałe środki 

trwałe” (protokół kontroli str. 110), 

− dokonywaniu zapisów w księgach inwentarzowych w sposób nietrwały oraz 

nieprawidłowym poprawianiu błędnych zapisów (protokół kontroli str. 110 -111). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

2. Nieprzeprowadzanie kontroli podatkowych celem sprawdzenia wywiązywania się 

podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz 

niedokonywanie czynności sprawdzających deklaracji na podatek od środków 

transportowych, 

 (protokół kontroli str. 34, 39-41). 

 Odpowiedzialność ponoszą referent ds. podatków, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

3. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych bez 

zebrania wystarczającego materiału dowodowego wskazującego na przeprowadzenie 

przez organ podatkowy postępowania wyjaśniającego,  

  (protokół kontroli str. 49 - 50). 

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

4. Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co 

spowodowało zawyżenie wypłaconych wynagrodzeń za rok 2005 o kwotę  199,05zł, a za 

rok 2006 o kwotę  197,42 zł,  

(protokół kontroli str. 64 -65). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. kadr, Skarbnik i Wójt Gminy. 

5. Nieprawidłowości w zakresie rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na: 

− przyjmowaniu niekompletnych sprawozdań z realizacji zleconych zadań, 

− przyjmowaniu do rozliczenia wydatków niezgodnie z zawartymi umowami, 

− niepodejmowaniu decyzji o zwrocie części dotacji wydatkowanych w nadmiernej 

wysokości bądź niezgodnie z przeznaczeniem, 

(protokół kontroli str. 75 - 89). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 
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  Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać przesłanki czynu stanowiącego naruszenie 

  dyscypliny finansów publicznych. 

6. Umorzenie naliczonych kar umownych w kwocie 121.688,80 zł naliczonych z tytułu 

nieterminowej realizacji umowy z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustalonego 

przez Radę Gminy, 

(protokół kontroli str. 101 -103) 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Niesporządzanie wymaganych prawem sprawozdań budżetowych Rb-50 o dotacjach, 

wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych j.s.t. oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-27ZZ i 

Rb-N kwot należności i zobowiązań w nieprawidłowych wysokościach, 

(protokół kontroli str. 119, 121-122). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i Kierownik.  

2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające m.in. na:  

− nieprowadzeniu księgowej ewidencji analitycznej dochodów budżetu państwa 

związanej z realizacją zdań zleconych oraz dochodów budżetu Gminy według 

klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 121), 

− nieujęciu w księgach rachunkowych wymagalnych zobowiązań z tytułu niepobranych 

świadczeń z pomocy społecznej (protokół kontroli str. 124 - 125), 

− nieprawidłowym ewidencjonowaniu rozrachunków z pracownikami z tytułu 

naliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (protokół kontroli 

str. 128 - 129). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy. 

3. Nierzetelne prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,  

(protokół kontroli str. 126 - 127). 

Odpowiedzialność ponosi kasjer, Główny Księgowy i Kierownik.  

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 
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podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

Urząd Gminy 

1. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Przestrzegać 

zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. 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). Uzupełnić zakładowy 

plan kont o zasady funkcjonowania konta 250 – „Należności finansowe”.  

2. Przeprowadzać kontrole podatkowe celem sprawdzenia wywiązywania się podatników z 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 

281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 

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

Zweryfikować zgodnie z art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa, wszystkie złożone 

deklaracje na podatek od środków transportowych za rok 2006 i 2007, wezwać 

podatników  do złożenia korekty w przypadku, gdy informacja zawarta w deklaracji nie 

zawiera wszystkich niezbędnych informacji wymaganych przepisami prawa podatkowego. 

3. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania postępowania wyjaśniającego celem 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie sytuacji materialnej podatników, 

którym przyznaje się ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, stosownie do przepisów 

art. 122 Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie faktyczne decyzji przyznających ulgi w 

spłacie zobowiązań podatkowych sporządzać stosownie do przepisów art. 210 § 4 cyt. 

ustawy.  

4. Rozliczyć kwotę 396,47 zł wynikającą z wypłacenia pracownikom zawyżonego 

wynagrodzenia rocznego za 2005 r. i 2006 r. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego ustalać zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1997 r. o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, 

poz. 1080 z późn. zm.) w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 

wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 

ekwiwalentu miesięcznego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.). 
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5. Egzekwować od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych obowiązek 

rozliczania dotacji stosownie do ustaleń wynikających z zawartych umów o udzielenie 

dotacji.  

W odniesieniu do rozliczonych dotacji udzielanych w 2006r. ustalić kwoty dotacji 

wydatkowanych w nadmiernej wysokości bądź niezgodnie z przeznaczeniem i wystąpić o 

ich zwrot. 

7. Ściśle przestrzegać zakresu upoważnienia do dokonywania umorzeń wierzytelności 

gminy, stosownie do postanowień uchwały Rady Gminy w tej sprawie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdania budżetowe sporządzać w oparciu o 

wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781). 

2. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Zaprowadzić 

brakującą ewidencję analityczną według klasyfikacji budżetowej stosownie do przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. 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. Wzmocnić nadzór nad prowadzeniem ewidencji drukami ścisłego zarachowania. 

Wyeliminować nieprawidłowości w tym zakresie. 

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 
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Zastępca Prezesa 

Franciszek Firmuga 

/--/ 


