
 
 

 
                 Opole, dnia 3 grudnia 2007r. 

 
NKO-401-13/07 
 
 
 

       Pan 

       Norbert Koston 

       Burmistrz Kolonowskiego 

 

 

    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 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 

55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 24 sierpnia 2007 r. do 26 października 

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

wybranych zagadnień za rok 2005 i 2007 r. 

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. 

Kontrola wykazała powtórzenie się nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej 

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie sporządzenia bilansu 

jednostkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych , co w świetle informacji z dnia 

15.01.2004 r. o wykonaniu wniosków pokontrolnych nie powinno mieć miejsca. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte co dotyczyło między innymi: skorygowania odpisu na ZFŚS, skorygowania 

sprawozdania Rb – PDP oraz sporządzenia brakujących sprawozdań jednostkowych Rb-27S. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 22 listopada 2007 r.  
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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 Miasta i Gminy 

1. Niedopełnienie obowiązku określenia procedur kontroli wewnętrznej, 

(protokół kontroli str. 7, 144). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Kolonowskiego. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 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, wykazu użytkowanych programów, a także dat rozpoczęcia ich eksploatacji, 

programowych zasad ochrony danych, opisu systemu służącego ochronie danych i ich 

zbiorów (prowadzonych techniką ręczną) w tym dowodów źródłowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów 

(protokół kontroli str.7), 

− niedostosowaniu uregulowań wewnętrznych określonych w przyjętych zasadach 

rachunkowości w zakresie prowadzenia kont 960, 961, 980, 981 do obowiązujących 

przepisów i  potrzeb jednostki (protokół kontroli str. 5, 6), 

− niesporządzaniu na okresy sprawozdawcze zestawień obrotów dzienników częściowych 

(protokół kontroli str. 9),  

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

902,133, 134, 080 (protokół kontroli str. 6, 8, 42, 86, 103), 

− zawyżeniu w bilansie jednostki stanu środków pieniężnych w kasie o kwotę 1 233,80 zł 

poprzez wykazanie w tej pozycji wartości posiadanych znaków skarbowych (protokół 

kontroli str. 15, 16), 
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− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 030-„długoterminowe aktywa 

finansowe” według poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów 

finansowych (protokół kontroli str. 131), 

− nieprowadzeniu wszystkich wymaganych kont pomimo wystąpienia operacji (protokół 

kontroli str. str. 5, 6, 8, 24, 29, 75), 

− wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących „per 

saldo” strony Wn i Ma (protokół kontroli str. 22, 24, 25), 

− nienaliczeniu na koniec roku odsetek od wszystkich należności gminy (protokół 

kontroli str. 28), 

− nieprzeprowadzeniu na dzień 31.12.2006r. inwentaryzacji niektórych należności i 

zobowiązań (protokół kontroli str. 34, 35). 

Odpowiedzialność ponoszą: młodszy referent, były Kasjer, Skarbnik Miasta i Gminy oraz 

Burmistrz. 

Nieprawidłowości w zakresie niesporządzenia zestawień obrotów dzienników 

częściowych, księgowania operacji niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont oraz 

sporządzenia bilansu powtórzyły się pomimo poinformowania przez Burmistrza w piśmie 

nr Or.0911/1/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r., iż podjęte zostały działania celem 

wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wprowadzenie nowego 

programu komputerowego spełniającego wszystkie wymogi rachunkowości. Jak z 

powyższego wynika podjęte działania przez Burmistrza okazały się nieskuteczne. 

3. Zaciąganie zobowiązań pieniężnych ponad kwotę wydatków określonych w 

zatwierdzonym planie finansowym, 

(protokół kontroli str. 29-34). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik Miasta i Gminy, była 

Kierownik referatu finansów. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

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

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

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na: 

− nieegzekwowaniu obowiązku składania deklaracji podatkowych (protokół kontroli str. 

45, 46, 49, 52, 53, 54, 62, 63), 

− nieweryfikowaniu bądź nierzetelnym weryfikowaniu danych wykazywanych w 

deklaracjach podatkowych (protokół kontroli str. 45, 46, 49, 50, 52, 54, 62), 
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− niepodejmowaniu przez organ podatkowy niezbędnych działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym 

wobec podatników korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na 

podstawie uchwał Rady Miejskiej (protokół kontroli str. 50, 56, 57, 58, 59), 

− niezwracaniu się do podatników o dokonanie korekty deklaracji jak również nie 

dokonywanie jej przez organ podatkowy (protokół kontroli str. 63). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor i Młodszy referent w referacie finansowym, 

Skarbnik Miasta i Gminy oraz Burmistrz. 

5. Niepobieranie opłaty targowej w przypadku dokonywania sprzedaży na festynach i 

imprezach organizowanych w gminie, 

(protokół kontroli str. 65, 66). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi polegające na: 

− braku wszystkich wymaganych danych we wnioskach oraz wszystkich wymaganych 

załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(protokół kontroli str. 69, 70, 71), 

− niewydawaniu decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w przypadku nieterminowego złożenia oświadczenia o wielkości sprzedaży lub 

uiszczenia nieterminowo opłaty za korzystanie z zezwolenia (protokół kontroli str. 71, 

72), 

− niewydawaniu decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

w sytuacji naruszenia warunków dokonywania sprzedaży (protokół kontroli str. 73), 

− nieprawidłowym ustalaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych (protokół kontroli str. 73, 74), 

− braku podpisu osoby upoważnionej na postanowieniach Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (protokół kontroli str. 71), 

Odpowiedzialność ponosi młodszy referent, Inspektor oraz Burmistrz. 

7. Niezgodne z obowiązującymi przepisami naliczanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w 

związku z umieszczeniem w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, co 

spowodowało zawyżenie należnej gminie opłaty o kwotę 3.108,12 zł, 

(protokół kontroli str. 75-77). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor oraz Burmistrz. 
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8. Oddawanie nieruchomości gminy w użyczenia na okres powyżej 3 lat pomimo braku 

stosownego upoważnienie Rady Miejskiej, 

(protokół kontroli str. 84-85). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Burmistrz. 

9. Bezpodstawne poniesienie wydatków w kwocie 16 089,91 zł związanych z eksploatacją 

pojazdów (autobusu Jelcz oraz Renault Trafic) przekazanych w użytkowanie do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kolonowskiem,  

(protokół kontroli str. 121, 122). 

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik Miasta i Gminy oraz Burmistrz Kolonowskiego. 

10. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach OSP oraz opału w 

świetlicy wiejskiej w Spóroku na koniec 2006 r., 

(protokół kontroli str. 137, 138). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 

oraz Przewodniczący zespołu spisowego. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

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

11. Naruszenie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

przepisów wykonawczych do tej ustawy polegające na: 

− niezamieszczeniu ogłoszenia o organizowanych otwartych konkursach ofert w 

dzienniku o zasięgu lokalnym (protokół kontroli str. 149); 

Odpowiedzialność ponoszą: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich oraz Burmistrz 

Kolonowskiego, 

− rozpatrywaniu przez komisję niekompletnych ofert niezawierających sprawozdania 

merytorycznego i finansowego za ostatni rok (protokół kontroli str. 149, 150); 

Odpowiedzialność ponoszą: Przewodniczący Komisji Konkursowej oraz Burmistrz 

Kolonowskiego, 

− niezawarciu w umowach o wykonanie zadania publicznego wszystkich wymaganych 

przepisami elementów (protokół kontroli str. 151); 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Kolonowskiego. 
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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. Opracować procedury kontroli 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. Dokonać analizy nieprawidłowości w zakresie  rachunkowości pod kątem przyczyn ich 

występowania i podjąć skuteczne działania celem ich wyeliminowania. 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.), 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). 

Zaprowadzić brakującą ewidencję, dokonać korekty bilansu jednostki z wykonania 

budżetu za 2006 r., stany należności i zobowiązań wykazywać w rzeczywistych 

wielkościach. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o 

brakujące elementy oraz dostosować do potrzeb jednostki. 

Inwentaryzację przeprowadzać zgodnie z przepisami art. 26 i 27 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do Skarbnika Gminy za dopuszczenie do 

wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

3. Wdrożyć procedury, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na 

zaciąganiu zobowiązań finansowych, powodujących przekroczenie kwot określonych w 

planie finansowym. 

Przestrzegać zakresu upoważnienia określonego w art. 36 i 193 ustawy z dnia 27 czerwca 

2006r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

4. Poddawać czynnościom sprawdzającym przedkładane deklaracje podatkowe oraz 

egzekwować od podatników obowiązek złożenia deklaracji stosownie do przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2005r. Dz.U.  nr 
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8, poz. 60 z późn. zm.). Przeprowadzić postępowanie celu dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz zweryfikowania danych wykazanych w deklaracji podatników 

korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady 

Miejskiej nr XXIV/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. oraz nr XXXIII/169/2005 z dnia 5 

grudnia 2005 r. W sytuacji bezpodstawnego korzystania przez podatników za zwolnienia 

wydać decyzje określające wysokość zobowiązania. 

5. Egzekwować opłatę targową od podmiotów prowadzących sprzedaż na imprezach i 

festynach zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/147/2000 z dnia 

29 grudnia 2000r. i nr X/59/2003 z dnia 27 listopada 2003r. oraz przepisami ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. nr 121, poz. 844 

z późn. zm.). 

6. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z 

wydawaniem i niewygaszaniem decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Bezwzględnie przestrzegać w tym zakresie uregulowań wynikających z 

art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z późn. 

zm.). 

7. Przeanalizować prawidłowość naliczonych opłat w wydanych zezwoleniach za zajęcie 

pasa drogowego, wydać decyzje zmieniające w sytuacji naliczenia opłaty niezgodnie z 

uregulowaniami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/101/04 z dnia 29 czerwca 

2004r. 

8. Zaprzestać zawierania umów użytkowania nieruchomości gminnych z naruszeniem 

upoważnienia wynikającego z postanowień uchwały Rady Miejskiej określającej zasady 

nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych będących własnością gminy oraz 

ich wydzierżawianie i najem na okres dłuższy niż 3 lata.  

9. Rozliczyć bezpodstawnie poniesione wydatki związane z eksploatacją pojazdów 

przekazanych w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Kolonowskiem. Wdrożyć skuteczne procedury mające na celu wykluczenie powstawania 

wymienionych nieprawidłowości. 

10. Przestrzegać obowiązku corocznego przeprowadzania inwentaryzacji paliw i opału, 

stosownie do przepisów art. 26 i 27 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 
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11. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z 

udzielaniem dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych. Przy 

przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert przestrzegać procedur wynikających z 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). 

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 Miejska 
 

 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


