
 
 

 
     Opole, dnia 17 września 2007r. 

NKO-401-2/07 
 
        Pani 

        Helena Rogacka 

        Wójt Gminy 

        Chrząstowice 
 

 

    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 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 12 kwietnia 2007 r. do 6 lipca 

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

wybranych zagadnień gospodarki finansowej 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 nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte, co dotyczy między innymi skorygowania sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2006 r. 

oraz wydania decyzji zmieniających wymiar podatków. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 16 lipca 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. Wdrożenie do stosowania niekompletnych procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 7). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 

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

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz 

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 oraz przepisów 

wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości: wykazu 

zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe z określeniem ich struktury, wzajemnych 

powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach 

przetwarzania danych, (protokół kontroli str. 6), 

− niedostosowaniu przepisów wewnętrznych określonych w przyjętych zasadach 

rachunkowości do potrzeb jednostki (protokół kontroli str.7, 9, 37, 81), 

− niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych za okresy sprawozdawcze 

(protokół kontroli str. 10), 

− naruszeniu zasad księgowania na kontach budżetu i jednostki, co dotyczy kont: 011, 030, 

130, 140, 221, 226, 234, 240, 290, 902 (protokół kontroli str. 10-11, 19, 23, 24, 25, 30, 37, 

81, 101, 105), 

− nieprawidłowe ewidencjonowanie wartości zakończonych inwestycji, co spowodowało 

zawyżenie wartości środka trwałego o kwotę 1.830 zł oraz zaniżenie wartości dwóch innych 

środków trwałych o łączną kwotę 1.360 zł (protokół kontroli str. 102, 109, 111). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Referacie Finansowym, Z-ca Skarbnika, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

3. Niewykazanie w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S za 2006 r. dochodów z tytułu 

podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez urzędy 

skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, udziałów jednostki samorządu 

terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz dotacji 

celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa jak również należności w 

kwocie 857,68 zł, 

(protokół kontroli str. 38-39, 26). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik, Zastępca Skarbnika, Wójt i Zastępca Wójta. 
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4. Zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekroczyła kwoty wydatków określone w 

zatwierdzonym planie finansowym, 

(protokół kontroli str. 27-30). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy i Wójt. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów, o których mowa w 

art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

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

5. Nieprawidłowości przy dokonywaniu wymiaru podatku od środków transportowych 

polegające m.in., na: 

− nieegzekwowaniu od podatników obowiązku składania deklaracji na podatek od 

środków transportowych,  

− niedopełnieniu przez organ podatkowy obowiązku wydawania decyzji w sprawie 

określenia wysokości zobowiązania podatkowego, w przypadkach określonych w 

ustawie ordynacja podatkowa, 

− całkowite zaniechanie czynności sprawdzających wobec deklaracji podatkowych, 

− dokonywanie przypisu podatków pomimo niezłożenia przez podatników deklaracji 

podatkowych oraz braku decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 

− wymierzeniu podatku od środków transportowych w wysokości niezgodnej z uchwała 

Rady Gminy, co spowodowało zawyżenie podatku o łączną kwotę 989,50 zł oraz 

zaniżenie o łączną kwotę 3.931,80 zł, 

(protokół kontroli str. 52-56). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor odpowiedzialny za wymiar podatku od środków 

transportowych, Skarbnik oraz Wójt Gminy.  

6. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewystawianiu lub nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych. 

Powyższe skutkowało dopuszczeniem do przedawnienia zobowiązań podatkowych w 

wysokości 316.50 zł, 

(protokół kontroli str. 71-73). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor do spraw windykacji podatków, Skarbnik oraz 

Wójt Gminy. 

7. Zawyżenie wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005 o łączną kwotę 

848,40 zł oraz za 2006 r. o łączną kwotę 583,90 zł. 

(protokół kontroli str. 86-87). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowym a z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

8. Niezachowanie zgodności danych pomiędzy wykazanymi w informacji o stanie mienia 

komunalnego a wynikającymi z ewidencji księgowej, 

(protokół kontroli str. 114). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej oraz Skarbnik Gminy. 

9. Zaniechanie wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz dokonanie 

nieprawidłowej wyceny zinwentaryzowanego paliwa, co spowodowało zaniżenie jego 

wartości o kwotę łączną 479,61 zł, 

(protokół kontroli str. 116-118). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowym, Przewodnicząca komisji 

inwentaryzacyjnej oraz Skarbnik Gminy. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów, o których mowa w 

art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 

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

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz 

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 oraz przepisów 

wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w przyjętych zasadach rachunkowości sposobu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu służącego ochronie 

danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych 

dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (protokół kontroli 

str. 124-125), 

− nieoznaczeniu ksiąg rachunkowych (kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych) co do 

rodzaju księgi rachunkowej i roku obrotowego (protokół kontroli str. 128), 
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− niesporzadzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych, niezachowaniu 

chronologii zapisów w dzienniku oraz prowadzeniu zapisów w dzienniku w sposób 

uniemożliwiający ich powiązanie z konkretnymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi 

dowodami księgowymi (protokół kontroli str. 126-127),  

− sporządzaniu zestawień obrotów i sald nie obejmujących wszystkich kont księgi 

głównej (protokół kontroli str. 127), 

− dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych w sposób pozwalający na późniejsze 

dopiski lub zmiany (protokół kontroli str. 127), 

− nieprawidłowym dokonywaniu korekt błędnych zapisów w księgach rachunkowych 

poprzez przerabianie lub przekreślenie oraz parafowanie błędnego zapisu bez 

zamieszczania daty korekty (protokół kontroli str.126-127), 

− niezachowaniu zgodności obrotów zestawienia obrotów i sald z obrotami dziennika na 

koniec miesięcy marca, czerwca i grudnia 2006 r. oraz braku zgodności danych 

wynikających z zestawienia obrotów i sald z ewidencją syntetyczną w zakresie kont 

221, 229, 760, 223 (protokół kontroli str. 127, 128-129, 140), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji syntetycznej do kont 223, 800, 229, 240 oraz 

nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 (protokół kontroli str. 128, 139), 

− dokonywaniu księgowania operacji po zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz 

ujmowaniu w księgach rachunkowych 2006 r. zapisów opatrzonych datą roku 

następnego (protokół kontroli str. 129-130), 

− wykazywaniu w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2006 r. nierzeczywistego 

stanu należności i zobowiązań jednostki na skutek dokonywania błędnych księgowań 

(konto 223 i 231), wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach 

stanowiących „per saldo” strony Wn i Ma (konto 229) oraz błędnym przenoszeniu 

salda do zestawienia obrotów i sald (konto 221), (protokół kontroli str. 139-141), 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa i Kierownik GOPS. 

2. Niedostosowanie przepisów Regulaminu wynagradzania pracowników jednostki do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

(protokół kontroli str. 123-124, 144-145). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS. 

3. Zawyżenie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. o kwotę 10,49 zł oraz 

za 2006 r. o kwotę 12,18 zł, 

(protokół kontroli str. 148). 
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Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa GOPS. 

4. Nieprawidłowe naliczenie dodatku za wieloletnią pracę, co spowodowało zawyżenie 

wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w 2006 r. o kwotę łączną 91,40 zł, 

(protokół kontroli str.146). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik 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, ponosi 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. Uzupełnić obowiązujące procedury kontroli finansowej stosownie do przepisu art. 47 ust. 

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

późn. zm.).  

2. Uzupełnić i dostosować do potrzeb jednostki dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości, sporządzić zestawienia obrotów dzienników częściowych za okresy 

sprawozdawcze w bieżącym roku, wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym również skorygować wartość 

środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia realizacji inwestycji. Bezwzględnie 

przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów 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 oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, 

poz. 1020). 

3. Wzmocnić nadzór nad sprawozdawczością budżetową. Przestrzegać zasad sporządzania 

jednostkowych sprawozdań budżetowych, stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 

115, poz. 781 z późn. zm.). Ująć brakujące dane w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S 

za 2006 r. 
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4. Wdrożyć procedury kontrolne 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.). 

5. Wprowadzić zdecydowane rozwiązania nadzorcze i kontrolne, które zapewnią 

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w 

zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761) 

przez pracownika odpowiedzialnego za wymiar podatku od środków transportowych. 

Podjąć działania w celu skorygowania błędnie wymierzonych podatków od środków 

transportowych w 2006 r. 

6. Wzmocnić nadzór nad windykacją należności. Wyeliminować nieprawidłowości 

polegające na niewystawianiu lub nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych. 

Czynności windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 

137, poz. 1541 z późn. zm.). Wprowadzić rozwiązania kontrolne mające na celu 

niedopuszenie do przedawnienia należności gminnych.  

7. Podjąć działania w celu rozliczenia wypłaconego w nieprawidłowej wysokości 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2005-2006. Wysokość dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego naliczać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 

(Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). 

8. Bezzwłocznie doprowadzić do zgodności dane wykazane w informacji o stanie mienia 

komunalnego z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W celu wyeliminowania 

przyczyn stwierdzonej nieprawidłowości, zapewnić prawidłowy przepływ informacji 

pomiędzy wydziałami Urzędu Gminy. 

9. Zapewnić prawidłowe wyjaśnienie i rozliczenie różnić inwentaryzacyjnych ujawnianych 

w wyniku inwentaryzacji, poprzez podjęcie działań szkoleniowych i nadzorczych wobec 

pracowników uczestniczących w realizacji inwentaryzacji. Stosować w praktyce przepisy 
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art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów 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 oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, 

poz. 1020). Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. 

Zaprowadzić brakującą i skorygować błędnie prowadzoną ewidencję księgową.  

2. Zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników dostosować do przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. 

zm.).  

3. Podjąć działania w celu rozliczenia wypłaconego w nieprawidłowej wysokości 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2005-2006 oraz dodatku za wieloletnią 

pracę za 2006 rok. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczać zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Przy 

naliczaniu dodatku za wieloletnią pacę stosować przepisy art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 

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

poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 z 

późn. zm.). 

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. 



 9 

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 
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