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Andrzej Pulit 

Wójt Gminy Skarbimierz 

 

 

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 14 lutego  2007 r. do 21 

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

2006 oraz wybranych zagadnień za lata 2003 - 2005.         

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią losowo wybrane 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz wynikające z braku 

właściwego nadzoru.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

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

− sporządzenia korekty bilansu Urzędu, 

− uzupełnienia zasad (polityki) rachunkowości o brakujące elementy,  
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− przesłania do organu nadzoru  zarządzenia Wójta nr ZW/0152/47a/Fn25a/2006 w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki, 

− rozliczenia nadpłat w podatku od środków transportowych i opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

− naliczenia i wpłaty odsetek karnych przez najemcę lokalu użytkowego oraz pobrania 

czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami od nieruchomości gruntowej, 

− zaprowadzenia rejestru gruntów i budynków dla obrębu Skarbimierz Osiedle – JAR I i 

JAR II, 

− ujęcia w ewidencji księgowej rozchodu działki nr 675 o wartości 3.053,96 zł, 

− ujęcia w księgach rachunkowych należności gminy w kwocie 35.200 zł i odsetek w 

kwocie 3.992,55 zł, zasądzonych wyrokiem z dnia 15.03.2006 r.  

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 19.06.2007 r.  

W dniu 22.06.2007r. odmówił Pan podpisania protokołu kontroli i złożył pisemne 

wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy.  

Wyjaśnienia wykorzystane zostały przy formułowaniu ostatecznych wniosków zawartych 

w niniejszym wystąpieniu.  

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: 

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

Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego i  rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w tej samej 

sprawie oraz   przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, polegające na: 

− niewłaściwym prowadzeniu ewidencji na kontach pozabilansowych budżetu 991, 

992, 994 i 995 w zakresie planu dochodów i wydatków i na koncie 

999 – Poręczenia i gwarancje oraz w Urzędzie Gminy jako jednostce budżetowej na 

koncie 130 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych/dochody i na koncie  

291 – Zobowiązania warunkowe (protokół kontroli str. 12 - 14),  

 Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy Referatu Finansowego, Skarbnik  i Wójt 

 Gminy, 
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− nieprowadzeniu księgowej ewidencji analitycznej gruntów (protokół kontroli str. 

212 - 213), 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy, 

− niewłaściwej ochronie dokumentów, co jest przyczyną zagubienia 4 kart 

inwentaryzacyjnych z komunalizacji mienia (protokół kontroli str. 215), 

 Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy, 

− niewprowadzaniu lub wprowadzaniu z opóźnieniem zmian w ewidencji majątku w 

związku ze zbyciem, nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, w tym  

nieustalenie wartości i nieujęcie na stan majątku gruntów o powierzchni 40,5659 ha 

(protokół kontroli str. 213, 217 - 221, 225 - 226), 

 Odpowiedzialność ponosi specjalista Referatu Rolno-Inwestycyjnego, inspektor 

Referatu Finansowego, były i obecny Skarbnik Gminy oraz  były Zastępca Wójta 

Gminy i Wójt Gminy, 

− niestosowaniu w ewidencji księgowej w sposób ciągły zasad wyceny gruntów 

(protokół kontroli str. 224 - 225), 

 Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego oraz Skarbnik i Wójt 

Gminy, 

− dokonaniu nieprawidłowych księgowań operacji gospodarczych na konta 071, 073, 

840 związanych z przekazaniem udziałów do EKO-Skarbimierz Spółka z o. o. 

(protokół kontroli str. 233 - 234). 

 Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy Referatu Finansowego, były i obecny 

 Skarbnik Gminy oraz  Wójt Gminy. 

2. Nieokreślenie formy organizacyjno-prawnej, nieustalenie dokumentacji opisującej 

przyjęte zasady rachunkowości, niewyodrębnienie ksiąg rachunkowych i 

niesporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminnego Zespołu 

Przedszkoli  Publicznych w  Skarbimierzu Osiedle. Zatwierdzanie dowodów Zespołu 

przez Wójta i Skarbnika Gminy, 

 (protokół kontroli str. 15 - 18). 

 Odpowiedzialność ponoszą  Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz Dyrektor GZPP. 

3. Niewyodrębnienie organizacyjne i finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej pomimo 

zapisów w uchwale Rady Gminy z dnia 31 maja 1991r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brzeg określających Gminną Bibliotekę 
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Publiczną jako jednostkę organizacyjną gminy.  Brak zgodności regulacji zawartych 

statucie tej jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,  

(protokół kontroli str. 18 – 19). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.                                   

4. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, polegające na  

niesporządzeniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-ST dla jednostki samorządu 

terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu, 

 (protokół kontroli str. 21 i 45).  

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy.  

5. Niezachowanie zasad inwentaryzacji, co polegało na: 

− nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji należności konta 226 - Rhea Spółka z o. o. i 

Polski Holding Medyczny oraz konta 221 – Telekomunikacja Polska S. A (protokół 

kontroli str.34 - 35). 

 Odpowiedzialność ponoszą: inspektor Referatu Finansowego, Wójt Gminy i 

Skarbnik Gminy; 

− nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji  konta 268 – 05 – pożyczka na 

prefinansowanie (protokół kontroli str. 139). 

 Odpowiedzialność ponosi  młodsza księgowa Referatu Finansowego, Skarbnik 

 Gminy oraz Wójt Gminy. 

− przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów na 31.12.2005r. i 31.12.2006r. niezgodnie 

ze stanem faktycznym istniejącym na dzień jej przeprowadzenia, bez porównania 

danych księgowych z odpowiednimi dokumentami oraz z naruszeniem zasad 

określonych w przepisach wewnętrznych (protokół kontroli str. 230). 

 Odpowiedzialność ponoszą: inspektor Referatu Finansowego, inspektor Referatu 

 Rolno – Inwestycyjnego oraz Skarbnik i Wójt Gminy. 

6. Nieprzestrzeganie przez organ podatkowy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa polegające na: 

− wydawaniu interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego 

podmiotowi nieuprawnionemu do jego otrzymania oraz na podstawie 

niekompletnego wniosku (protokół kontroli str. 55-56, 61). 

Odpowiedzialność ponosi referent w Referacie Finansowym oraz Wójt Gminy. 

− niepodejmowaniu przez organ podatkowy niezbędnych działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu 
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podatkowym polegające na niedopełnieniu przez organ podatkowy obowiązku 

weryfikacji składanych deklaracji bądź informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych oraz przyjęcie błędnej interpretacji przepisów podatkowych, w 

wyniku czego dopuszczono do opodatkowania gruntów należących do podatników 

prowadzących działalność gospodarczą stawką dla gruntów pozostałych (protokół 

kontroli str. 55-65, 241 – 245), 

Odpowiedzialność ponoszą referent (inspektor) w Referacie Finansowym oraz Wójt 

Gminy, 

− zastosowaniu przez organ podatkowy wobec podatnika nienależnego zwolnienia 

gruntów z podatku od nieruchomości,  co spowodowało zaniżenie dochodów 

gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2005-2006 

o kwotę 74.310,17 zł  (protokół kontroli str.  67-69), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy, 

− wydawaniu decyzji dotyczących umorzeń, i odroczeń  w spłacie zobowiązań 

podatkowych z naruszeniem przepisów cyt. ustawy, tj.: 

− przywołaniu nieprawidłowej podstawy prawnej  wydawanych decyzji (protokół 

kontroli str. 78 - 79),  

− braku uzasadnienia faktycznego bądź prawnego wydawanych decyzji (protokół 

kontroli str. 78-79, 82), 

− niepodjęciu działań w celu zgromadzenia materiału dowodowego i wyjaśnienia 

stanu  faktycznego sprawy (protokół kontroli str. 79 - 81).  

Odpowiedzialność ponoszą referenci w Referacie Finansowym oraz Wójt Gminy. 

7. Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanej zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego bez 

wymaganego operatu szacunkowego, 

(protokół kontroli str. 85 - 91).   

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

8. Nieprawidłowe prowadzenie czynności egzekucyjnych polegające na nieterminowym 

wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych, 

 (protokół kontroli str. 92 – 94).    

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego zajmujący się windykacją 

należności w gminie, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 
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9. Nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych polegające na: 

− wydaniu zezwoleń na okres krótszy niż dwa lata, 

− wydaniu zezwoleń jednorazowych pomimo braku pozytywnej opinii gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży z uchwałami rady gminy,  

− nieegzekwowaniu usunięcia braków formalnych wnoszonych podań o udzielenie 

zezwoleń, 

(protokół kontroli str. 95 - 97).      

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego i Wójt 

Gminy.  

10. Niezachowanie szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym i brak  

dbałości o interes gminy oraz naruszenie przepisów w zakresie gospodarki 

nieruchomościami komunalnymi, co polegało na:  

a)  w zakresie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości:  

− nieopublikowaniu w lokalnej prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontroli 

str. 135-136), 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Rolno-Inwestycyjnego oraz Wójt      

Gminy, 

− niezamieszczeniu ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości w prasie lokalnej 

i centralnej (protokół kontroli str. 102, 106, 107, 108, 110, 115), 

− niepodaniu w ogłoszeniu o przetargu i w protokole z przetargu informacji o 

obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość 

(protokół kontroli str. 100, 101, 102, 104, 108, 110-111, 112, 115, 120, 122-124), 

− niezapewnieniu aktualności operatów szacunkowych (protokół kontroli str. 109, 

116, 120, 124, 125). 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą inspektor zajmujący się 

sprawami gospodarki nieruchomościami, Kierownik Referatu Rolno -

Inwestycyjnego oraz Wójt Gminy. 

− rażącym naruszeniu art. 50 ustawy o samorządzie gminnym przy działaniach 

zmierzających do sprzedaży nieruchomości, a w szczególności niedokonywanie 

kolejnych przetargów ze stopniowym obniżaniem ceny nieruchomości lecz  ich 
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zbycie bez negocjacji, co nie pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych ofert 

(protokół kontroli str. 130 - 131, 223 – 224, 237 – 238-tabela), 

− zaniechaniu zrealizowania przysługującego gminie roszczenia w zakresie usunięcia 

gruzu zalegającego na działce 184/30, co miało wpływ na obniżenie ceny 

nieruchomości nr 184/40 i 184/41 powstałych po podziale działki 184/30 (protokół 

kontroli str. 237, 242-244), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.    

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy oraz Zastępca 

Wójta, będący równocześnie Kierownikiem Referatu Rolno-Inwestycyjnego (do 

sprzedaży, które miały miejsce do 31.08.2006 r.). 

−  naruszeniu zapisów uchwały Rady Gminy nr XVIII/146/2004 z dnia 13.10.2004r. o 

wyłączeniu ze sprzedaży działki nr 184/30 poprzez dokonanie sprzedaży 

nieruchomości nr 184/40 i nr 184/41 powstałych w wyniku podziału wymienionej 

działki oraz nieprzedłożenie  notariuszowi przedmiotowej uchwały Rady Gminy 

czym wprowadzono notariusza w błąd co do przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości 184/40 i 184/41 (protokół kontroli str. 237 - 238).  

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Zastępca Wójta.   

b) w zakresie użyczenia mienia:  

− przekazaniu Spółce EKO – Skarbimierz w użyczenie środków trwałych 

wytworzonych przez gminę, przed rozliczeniem i wyceną zakończonych zadań 

inwestycyjnych i przed ich przyjęciem na stan majątku, skutkiem czego  wartość 

środków trwałych wykazana w umowach użyczenia nie odzwierciedlała  faktycznej 

wartości majątku przekazanego Spółce – została zaniżona  o kwotę 975.669,50 zł 

(protokół kontroli str. 218 - 220);  

 Odpowiedzialność ponosi specjalista Referatu Rolno-Inwestycyjnego, były 

 Zastępca Wójta i Wójt Gminy, 

c) w zakresie gospodarowania płytami betonowymi: 

− nieprawidłowej gospodarce drukami Wz (wydania materiałów na zewnątrz), w tym 

nieobjęcie ewidencją tych druków oraz brak tych samych kopii zużytych formularzy 

w księgowości i referacie merytorycznym,  

− nieokreśleniu metod prowadzenia ewidencji płyt betonowych,  zasad ich wyceny i 

rozliczania,  nieprowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie,   
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− niesporządzeniu protokołu przekazania dowodów ewidencyjnych,  przy zdaniu 

funkcji przez Zastępcę Wójta, 

− nieujęciu na stan majątku uzyskanego efektu w związku z wbudowaniem w drogę 

gminną płyt betonowych przekazanych jednostce pomocniczej gminy w formie 

darowizny, 

(protokół kontroli str. 249 - 254).  

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Skarbnik Gminy, Wójt Gminy i były Zastępca 

Wójta. 

11. Dokonanie bezpodstawnych wydatków z budżetu gminy  w 2006 r. na łączną kwotę 

19.712,73 zł,  w tym: 

− na zadania, które wykraczają poza katalog zadań własnych gminy dotyczących 

zakupu artykułów na kwotę 3.952,11 zł  na uroczystości z okazji 60-lecia powstania 

OSP w Łukowicach Brzeskich, zakupu na kwotę 5.856,03 zł artykułów 

spożywczych i  rozdanie dzieciom z terenu gminy w formie paczek świątecznych, 

zapłaty faktury na kwotę 1.518,29 zł dla Koła Pszczelarzy w Brzegu, opłacenia 

faktury na kwotę 520 zł za wycieczkę do Lwowa  (protokół kontroli str. 149-150), 

− na opłacenie zakupu strojów dla chórów  nieposiadających żadnej formy prawnej i 

niedziałających w ramach organizacyjnych gminy na kwotę 4.666,30 zł (protokół 

kontroli str. 150-151),  

− na nagrody pieniężne na kwotę 3.200 zł w konkursie wieńców i koron dożynkowych 

(protokół kontroli str. 151). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

12. Niezgodne z prawem finansowanie bezpośrednio z budżetu zamiast w formie dotacji:  

− zakupu sprzętu sportowego dla jednostki organizacyjnej Powiatu Brzeskiego 

 w kwocie 1.999,93zł, zakupu artykułów spożywczych i dachówki dla Towarzystwa 

Pomocy im. św. Brata Alberta w kwocie 10.755,09zł (protokół kontroli str.149-

153), 

−  remontu zabytkowych kościołów dla parafii w kwocie 53.558,90 zł oraz bez 

podjęcia przez organ stanowiący stosownej uchwały w tym zakresie (protokół 

kontroli str. 155 – 156, 168 - 171).      

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy, Skarbnik i Sekretarz. 
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13. Przekazanie środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych dla Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w kwocie 

10.000 zł, co stanowi naruszenie zasad udzielania dotacji, 

(protokół kontroli str. 155-156). 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w 

art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z  2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

14. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

− nieokreśleniu obowiązków członków komisji przetargowych (protokół kontroli str.164), 

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy, 

− nieprawidłowym ustaleniu przedmiotu zamówienia publicznego na rozbiórkę 

obiektów powojskowych zlokalizowanych na terenie Skarbimierza Osiedle 

(zawyżenie ilości obiektów przewidzianych do rozbiórki o 6 obiektów), w wyniku 

czego zlecono wykonawcy rozbiórkę obiektów nie będących własnością Gminy, 

(protokół kontroli str. 183-184, 186-187). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista w Referacie Rolno-Inwestycyjnym, były 

 Zastępca Wójta oraz Wójt Gminy.  

15. Nierzetelne sporządzenie protokołów odbioru końcowego robót rozbiórkowych 

obiektów powojskowych zlokalizowanych na terenie Skarbimierza Osiedla poprzez 

potwierdzenie w nich wykonania robót zgodnie z umową podczas, gdy część obiektów 

nie została rozebrana. Poświadczenie nieprawdy przez komisję dokonującą odbioru 

robót może wypełniać dyspozycje art. 271 kk. 

(protokół kontroli str. 189-196).  

Odpowiedzialność ponosi specjalista oraz Kierownik Referatu Rolno-Inwestycyjnego, 

były Zastępca Wójta.  

16. Nieprawidłowe rozliczenie dotacji przyznanej w kwocie 276.787,98 zł na rozbiórkę 

obiektów powojskowych zlokalizowanych na terenie Skarbimierza Osiedla w związku 

z zaniechaniem robót dotyczących rozbiórki 8 obiektów wycenionych na łączną 

wartość 155.042,66 zł.                       

 (protokół kontroli str. 200-204). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  
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17. Niesporządzenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz 

nierzetelne sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie wartości 

środków trwałych w budowie oraz użytkowanych przez Spółkę EKO – Skarbimierz na 

podstawie umowy użyczenia, 

 (protokół kontroli str. 209 - 210).      

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

18. Niezapewnienie właściwego obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy 

komórkami (stanowiskami) urzędu, co skutkowało m.in. nieujęciem w księgach 

rachunkowych wszystkich należności i zobowiązań oraz nieuregulowaniem 

zobowiązań w kwocie 463,70 zł wraz z odsetkami od tej kwoty ciążących na jednostce, 

  (protokół kontroli str. 31, 215, 241, 256). 

 Odpowiedzialność ponosi radca prawny i Wójt Gminy. 

 

 

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 nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. 

Ewidencję prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o 

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

przepisami 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) oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. 
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Uregulować zasady rachunkowości w sposób zapewniający prawidłową ewidencję 

gruntów i pozwalający na ich inwentaryzację, zaprowadzić księgową ewidencję 

analityczną gruntów. Stosować w sposób ciągły zasady wyceny gruntów. 

Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie braku 4 kart inwentaryzacyjnych 

z komunalizacji mienia oraz dowodów Wz, ustalić miejsce znajdowania się tych 

dokumentów oraz  osoby odpowiedzialne za ich brak w zbiorze dokumentów. 

2.  Określić formę organizacyjno-prawną oraz ustalić dokumentację opisującą przyjęte 

zasady rachunkowości Gminnego Zespołu Przedszkoli  Publicznych w  Skarbimierzu 

Osiedle. Zaprowadzić odrębną ewidencję księgową Zespołu w sposób zapewniający 

rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej,  finansowej i wyniku jednostki, a 

także sporządzanie odrębnych sprawozdań finansowych stosownie do przepisów art. 4 

ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz sprawozdań budżetowych zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.).  W zakresie 

odpowiedzialności za gospodarkę finansową jednostki ściśle przestrzegać przepisów 

art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.) i przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz.U. z  2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm).   

3. Wyodrębnić organizacyjnie i finansowo prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej 

oraz doprowadzić zapisy w statucie jednostki do zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

4. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Przestrzegać obowiązku sporządzania 

sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-ST dla  jednostki samorządu terytorialnego, 

jako jednostki budżetowej i jako organu stosownie do przepisów  § 4 pkt 2 i § 6 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 

5. Ściśle przestrzegać zasad przeprowadzania i rozliczania na ostatni dzień roku 

inwentaryzacji należności, zobowiązań  i gruntów, z zachowaniem obowiązujących 

terminów, stosownie do  postanowień  art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości oraz obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych. 

Dokonać weryfikacji sald kont 071, 073 i 840 związanych z  przekazaniem udziałów 
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do EKO - Skarbimierz Spółka z o.o., skorygować błędne księgowania dokonane na 

podstawie dowodu nr C010059 i P030199.  

6. Zweryfikować złożone deklaracje bądź informacje o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych celem wyeliminowania opodatkowania budynków i gruntów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej stawką przewidzianą dla budynków i 

gruntów pozostałych oraz opodatkowywania gruntów niezgodnie z danymi 

wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków. Przeprowadzać postępowania 

wyjaśniające stan faktyczny zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i wzywać 

podatników do korygowania błędnie sporządzonych deklaracji podatkowych  bądź 

złożonych informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.  Wydawać 

decyzje ustalające prawidłowo wysokość zobowiązania podatkowego z 

uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 

21 ust. 1 ustawy   z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

z 2005 r., Dz. U. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).  

Wyeliminować praktykę udzielania ulg podatkowych na podstawie decyzji nie 

zawierających uzasadnienia faktycznego bądź prawnego. Stosować w tym zakresie 

przepisy art. 210 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.). Przestrzegać zasady podejmowania decyzji w sprawach 

udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych po przeprowadzeniu wnikliwego 

postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do 

zastosowania wymienionych ulg, stosownie do przepisów wynikających z art. 122 

ustawy Ordynacja podatkowa.  

7. Zaprzestać naliczania opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanych zmianą planu miejscowego bez sporządzenia wymaganego operatu 

szacunkowego. Opłaty naliczać zgodnie z  art. 37 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 

późn. zm.). 

8.  Podjąć skuteczne i konsekwentne działania organizacyjne, w tym nadzorcze i 

kontrolne celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia czynności 

windykacyjnych. Czynności windykacyjne należności podatkowych podejmować w 

terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 
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listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

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

9. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ściśle przestrzegać 

zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 70, 

poz. 473).  

10. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem 

gminy. 

Wdrożyć procedury kontrolne celem egzekwowania od pracowników ścisłego 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu 

nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. nr 79, 

poz. 363 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

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

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, 

poz. 2108) przy zbywaniu nieruchomości i oddawaniu w dzierżawę oraz respektowania 

zasady dbałości o interes publiczny oraz zachowania szczególnej staranności 

wyrażonej w treści cyt. art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

Ustalić i wdrożyć zasady gospodarowania płytami betonowymi pochodzącymi z 

lotniska oraz określić osoby odpowiedzialne za to mienie. 

11. Zaprzestać finansowania wydatków, które wykraczają poza katalog zadań własnych 

gminy określony w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

dokonywania bezpodstawnych wydatków z naruszeniem art. 35 ust. 2 cyt. ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

Wyegzekwować zwrot do budżetu gminy kwoty wypłaconych nagród pieniężnych w 

konkursie  wieńców i koron dożynkowych. 

12. Zaprzestać finansowania bezpośrednio z budżetu gminy wydatków na rzecz innych 

podmiotów, zadania własne gminy zlecać uprawnionym podmiotom w formie 

wydatków na dotacje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr  96, poz. 873 z późn. zm.). 
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 Przestrzegać obowiązku udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

 lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w 

 uchwale podjętej przez organ stanowiący gminy, stosownie do przepisów art. 81 

 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 

 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

13. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych. Przedmiot 

zamówienia określać z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących 

mieć wpływ na sporządzenie oferty. Postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy  z 

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

zm.). 

14. Prowadzić rzetelną i kompletną dokumentację dotyczącą realizacji zadań 

inwestycyjnych. Egzekwować od podległych pracowników dbałość o wykonywanie 

zadań publicznych oraz o środki publiczne  z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 marca 

1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 

1593 z późn.zm.)   

15. Dokonać prawidłowego rozliczenia dotacji przyznanej na rozbiórkę obiektów 

powojskowych zlokalizowanych na terenie Skarbimierza Osiedla. Dotacje na zadania 

inwestycyjne rozliczać zgodnie z zawartymi umowami o przekazanie dotacji. 

Przestrzegać obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji zgodnie z art. 145 w 

związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 

249, poz. 2104 z późn. zm.). 

16. Opracować plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w myśl art. 25 ust. 1 i 

2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Przestrzegać zasady rzetelnego sporządzania informacji o stanie 

mienia komunalnego, stosownie do przepisów art. 180  ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych. 

17. Wprowadzić skuteczny  nadzór i kontrolę nad działalnością komórek organizacyjnych 

urzędu, wdrożyć procedury wewnętrzne zapewniające właściwy przebieg informacji 

między wymienionymi komórkami. Rozliczyć zobowiązanie gminy w kwocie 463, 70 

zł (plus odsetki) wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 12.09.2006r. 
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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  

 


