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Pan 

Tomasz Karpiński 

Wójt Gminy Łambinowice 

 
 

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 2 marca 2007 r. do 18 maja 

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

2006 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2005 rok. 

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 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: 

− wyegzekwowania zaległości w podatku od środków transportowych wraz z odsetkami w 

łącznej kwocie 442 zł oraz dokonania zwrotu nadpłaty w wysokości 1.181 zł,  

− skorygowania zaniżonych o kwotę 76.725,33 zł danych w zakresie skutków udzielonych 

ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-

PDP za 2006 r. i przekazania poprawionych sprawozdań do RIO w Opolu, 

− wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
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− rozliczenia oraz przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2006 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w wysokości 15.321,57 zł. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 8 czerwca 2007 r. 

 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań zaciągniętych wobec kontrahentów, 

(protokół kontroli str. 18-22). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt oraz Skarbnik Gminy. 

2. W zakresie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

− niepodejmowanie na bieżąco działań zmierzających do ustalenia i pobrania 

ustawowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z 

uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(protokół kontroli str. 64-67), 

− wydanie nierzetelnych zaświadczeń dotyczących przeznaczenia nieruchomości w 

planie zagospodarowania przestrzennego o treści niezgodnej z ustaleniami 

obowiązującego planu, co m. in. skutkowało zaniechaniem podjęcia działań 

zmierzających do naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

związanego z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (protokół kontroli str. 67-71). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor i Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i 

Rolnictwa oraz były Wójt i Sekretarz Gminy i obecny Wójt Gminy. 

3. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym 

polegające na: 

− nieprzestrzeganiu wymaganych przepisami terminów publikacji ogłoszeń o 

przetargach, 

− niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

− nieokreśleniu w wykazie nieruchomości zasad aktualizacji opłat za dzierżawę oraz 

niewskazaniu w ogłoszeniu informacji dotyczących przeznaczenia nieruchomości i 
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opisu sposobu jej zagospodarowania oraz informacji o obciążeniach i 

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, 

(protokół kontroli str. 74, 77-79). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

oraz były Wójt Gminy. 

4. Niepoprawne weryfikowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych 

polegające na dopuszczeniu do ujmowania we wnioskach danych o kosztach utrzymania 

nieruchomości odnoszących się do roku poprzedniego, 

(protokół kontroli str. 90-92). 

Odpowiedzialność ponosi referent Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach, oraz 

Kierownik OPS.  

5. Nieprawidłowe rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe 

Zespoły Sportowe w Łambinowicach polegające na przyjęciu do rozliczenia faktur na 

kwotę 6.048,39 zł dokumentujących wykonywanie zadania przez to Zrzeszenie przed 

podpisaniem umowy o udzielenie dotacji, pomimo że w treści umowy zastrzeżono, iż 

realizację zadania rozpoczyna się od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji, 

(protokół kontroli str. 102-106). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty 

 
1. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające m.in. na: 

− niezłożeniu oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających 

wykluczenie z postępowania przez Dyrektora ZEAO, który wykonywał czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 139), 

− zaniechaniu odrzucenia ofert niezgodnych z przepisami ustawy i z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz niewykluczeniu oferenta, który nie złożył 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Powyższe miało istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem doprowadziło w 

efekcie do udzielenia zamówień wykonawcom, których oferty powinny zostać 

odrzucone (protokół kontroli str. 126-128, 140-143), 

− wprowadzeniu niedozwolonych zmian do postanowień zawartej umowy dotyczących 

podwyższenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy (protokół kontroli str. 129-130), 
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− udzieleniu zamówień publicznych na wykonanie robót dodatkowych z naruszeniem 

przepisów dotyczących przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki (protokół kontroli 

str. 147-153). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZEAO. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów stanowiących 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

2. Zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekroczyła kwoty wydatków określone w 

zatwierdzonym planie finansowym jednostki, 

(protokół kontroli str. 153-156). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZEAO. 

Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia 

do zaciągania zobowiązań może wypełniać przesłanki naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. 

3. Nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń kontrahentom za wykonane roboty i usługi, 

(protokół kontroli str. 132-133, 157). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Gł. Księgowy ZEAO. 

4. Przyjęcie do rozliczenia błędnej faktury za dowóz dzieci i uczniów do gimnazjum, szkół i 

przedszkoli na terenie gminy, w której z powodu pomyłki rachunkowej zawyżono liczbę 

przejechanych kilometrów, co było bezpośrednią przyczyną zawyżenia wypłaconego 

przewoźnikowi wynagrodzenia o kwotę 1.136,34 zł, 

(protokół kontroli str. 132). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. płacowych ZEAO, Gł. Księgowy oraz Dyrektor 

ZEAO. 

5. Nieodprowadzenie do budżetu gminy dochodów uzyskanych ze sprzedaży materiałów 

pochodzących z demontażu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Bielicach w kwocie 1.476 zł oraz przeznaczenie tych dochodów 

na zakup materiałów malarskich i środki czystości, 

(protokół kontroli str. 158-160). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicach oraz 

Dyrektor ZEAO. 

Powyżej opisana nieprawidłowość może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 



5 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 

1. Nieprzestrzeganie przepisów o rachunkowości polegające na: 

− nieprawidłowym dokonywaniu korekt błędnych zapisów w raportach kasowych, 

− nieujęciu w ewidencji księgowej zakupionej sprężarki o wartości 1.800 zł, 

(protokół kontroli str. 195 i 207-209). 

Odpowiedzialność ponosi Kasjer, Główny Księgowy, a z tytułu nadzoru Dyrektor 

Zakładu. 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań Zakładu, co skutkowało powstaniem na dzień 

31.12.2006 r. zobowiązań wymagalnych w wysokości łącznej 84.534,88 zł i zapłatą 

odsetek na ogólną kwotę 9.599,77 zł, 

(protokół kontroli str. 197-199). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zakładu. 

Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem 

jest zapłata odsetek kar lub opłat może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

3. Nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, co 

skutkowało zapłatą odsetek za zwłokę w wysokości 1.022,50 zł, 

(protokół kontroli str. 198-199). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zakładu. 

Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z 

prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu zapłaty może wyczerpywać 

przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

 

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: 
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Urząd Gminy 

1. Wdrożyć rozwiązania, w tym kontrolne zapewniające terminowość regulowania 

zobowiązań wobec kontrahentów, stosownie do uregulowań zawartych w art. 35 ust. 3 pkt 

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

późn. zm.). 

2. Wprowadzić procedury gwarantujące wydawanie decyzji w sprawie jednorazowych opłat 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bezzwłocznie po powzięciu 

informacji o dokonanej transakcji sprzedaży nieruchomości. Opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości pobierać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Wzmocnić nadzór nad czynnościami związanymi z wydawaniem zaświadczeń o 

przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego w celu 

przeciwdziałania powstawaniu kolejnych nieprawidłowości w tym zakresie. 

3. Wdrożyć w życie procedury kontrolne, które pozwolą wyeliminować nieprawidłowości w 

zakresie gospodarowania nieruchomościami, w szczególności dotyczące dokumentowania 

postępowań w tym zakresie. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).  

4. Zapewnić dokładną weryfikację dokumentacji przedkładanej przez wnioskodawców w 

sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, zwracając uwagę na ujęcie w niej 

kosztów utrzymania nieruchomości ponoszonych w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku. Przestrzegać w tym zakresie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz. 1817 z 

późn. zm.).  

5. Poprawnie rozliczyć dotację udzieloną w 2006 r. w łącznej wysokości 85.000 zł dla 

Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach. W szczególności 

dotyczy to faktur na kwotę 6.048,39 zł dokumentujących działania podjęte przez LZS 

przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji. 
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6. Przeprowadzić w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Łambinowicach 

kontrolę prawidłowości zamówień publicznych udzielonych w 2007 r. 

 
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty 
 
1. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą starannością zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, 

poz. 1163 z późn. zm.).  

2. Wdrożyć procedury skutecznie zapobiegające zaciąganiu zobowiązań finansowych, które 

przekraczają granice kwot określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać w 

powyższym zakresie przepisu art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).  

3. Podjąć działania zapewniające wypłacanie wynagrodzeń dla kontrahentów w terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do przepisów 

określonych w art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

4. Rozliczyć nadpłacone przewoźnikowi w 2006 r. wynagrodzenie za dowóz dzieci i 

uczniów do gimnazjum, szkół i przedszkoli na terenie gminy w kwocie 1.136,34 zł. 

5. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku przekazywania dochodów jednostki budżetowej do 

budżetu gminy w należytej wysokości oraz wyeliminować przypadki przeznaczania 

dochodów bezpośrednio na wydatki w tej jednostce. W zakresie gospodarki finansowej 

jednostek budżetowych stosować zasady określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 

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

 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
 
1. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości poprzez dokonanie 

prawidłowej korekty błędnych zapisów w raportach kasowych oraz bieżące ujmowanie w 

ewidencji księgowej zakupionych składników majątku. Stosować w praktyce przepisy art. 

25 ust 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

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



8 

 

2. Podjąć działania, które zapewnią terminowe regulowanie zobowiązań, stosownie do 

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

publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w tym również zapewnić opłacanie 

składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ustawowym terminie, tj. do 5-go 

dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przestrzegając w tym zakresie obowiązku 

ciążącego na pracodawcy określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 

74 z późn. zm.) i art. 107 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Nie dopuszczać do 

powstania konieczności zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania 

zobowiązań. 

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 

 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


