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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 28 maja 2007 r. do 30 lipca 

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 nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 7 sierpnia 2007 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

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

polegające na ewidencjonowaniu operacji gospodarczych bez zachowania chronologii 
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zapisów oraz na nieprawidłowym dokonywaniu poprawek błędnych zapisów w raportach 

kasowych, 

(protokół kontroli str. 8-9). 

Odpowiedzialność ponosi kasjer.  

2. Zaniechanie dokumentowania dat wpływu do Urzędu deklaracji podatkowych oraz 

nierzetelne dokumentowanie czynności sprawdzających deklaracji podatkowych w 

zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,  

 (protokół kontroli str. 29-30, 33-34, 35-36, 38). 

 Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Budżetowo-Finansowego. 

3. Niezamieszczanie na zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych adnotacji ze 

wskazaniem podstawy prawnej wyłączenia ich z opłaty skarbowej,  

 (protokół kontroli str. 43). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor oraz młodszy referent odpowiedzialny za 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Nieprawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

co spowodowało zawyżenie wypłaconych pracownikom wynagrodzeń za 2006 r. o kwotę 

łączną 211,34 zł, 

(protokół kontroli str. 58-61). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

5. Zawarcie umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych bez wymaganej 

kontrasygnaty Skarbnika, a w przypadku jego nieobecności bez podpisu osoby przez 

niego upoważnionej, 

(protokół kontroli str. 68-69, 70-71, 76). 

Odpowiedzialność ponosi były pracownik Urzędu Gminy i Wójt Gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

polegające na: 

− nieokreśleniu w przyjętych zasadach rachunkowości roku obrotowego i wchodzących 

w jego skład okresów sprawozdawczych oraz wykazu prowadzonych ksiąg 

rachunkowych (protokół kontroli str. 101), 

− ewidencjonowaniu wypłat gotówki w innym dniu niż wypłaty miały faktycznie miejsce 

(protokół kontroli str. 104), 
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− niepodawaniu numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących 

podstawę zapisu wpłaty lub wypłaty gotówki w raportach kasowych (protokół kontroli 

str. 105), 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik, kasjer i księgowa GOPS. 

2. Niedopełnienie obowiązku sporządzenia w 2006 r. sprawozdań Rb-27 ZZ, 

(protokół kontroli str.102-103). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i księgowa 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, 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. Wzmocnić nadzór nad pracą kasjera Urzędu celem wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. 

zm.), a w szczególności zapewnić stosowanie w praktyce dyspozycji art. 24 ust.4 pkt 2 

oraz art. 25 cyt. ustawy o rachunkowości. 

2. Wdrożyć procedury zapewniające właściwe dokumentowanie dat wpływu deklaracji 

podatkowych oraz czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 

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

późn. zm.). 

3. Wzmocnić nadzór nad pracownikiem wydającym zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w celu doprowadzenia do zamieszczania na wydawanych zezwoleniach 

adnotacji ze wskazaniem podstawy prawnej wyłączenia z opłaty skarbowej, stosownie do 

zapisów § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. nr 246, poz. 

1804). 
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4. Podjąć działania celem rozliczenia kwoty 211,34 zł, wynikającej z wypłacenia 

pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. w zawyżonej wysokości. 

Podstawę do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustalać zgodnie z 

przepisem art. 4 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.) w 

związku z odpowiednimi regulacjami zawartymi w rozporządzeniu 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 pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn zm.) oraz w 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

(Dz. U. nr 60, poz. 281). 

5. Obieg dokumentów w Urzędzie zorganizować w sposób zapewniający dokonywanie 

kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, na umowach skutkujących 

zaciąganiem zobowiązań pieniężnych, stosownie do uregulowań 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.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, stosownie do przepisu 

art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 

r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Wzmocnić nadzór nad gospodarką kasową jednostki w 

celu niedopuszczenia do powtórzenia się stwierdzonych nieprawidłowości w tym 

zakresie. 

2. Sporządzić brakujące sprawozdania Rb-27 ZZ za 2006 r. Podjąć skuteczne działania 

nadzorcze gwarantujące sporządzenie wszystkich wymaganych sprawozdań budżetowych, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 

2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 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. 
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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 

 

 

 

Zastępca Prezesa 

Franciszek Firmuga 

/--/ 
 


