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       Ryszard Zembaczyński 

       Prezydent Miasta Opola 

 

 
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 7 września 2005 r. do 25 

listopada 2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

miasta za 2004 r. i I półrocze 2005 r. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, 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 miasta będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi: 

− sporządzenia przez Urząd Miasta jako jednostki budżetowej sprawozdań jednostkowych 

Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych j.s.t., 

− doprowadzenia do podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie poboru podatków w 

drodze inkasa regulującej kwestie wyznaczania inkasentów zgodnie z ustawowymi 

wymogami, 
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− dokonania aktualizacji zakładowego planu kont w Miejskim Zarządzie Obiektów 

Rekreacyjnych, 

− doprowadzenia do prawidłowego stanu środków obrotowych w planie finansowym w 

MZOR.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu  7 grudnia 2005 r.   

Odmówił Pan podpisania protokołu i pismem z dnia 12 grudnia 2006 r. złożył Pan 

wyjaśnienia, co do przyczyn odmowy. Protokół podpisany przez inspektorów kontroli wraz z 

stosowną adnotacją przekazany został Panu ponownie w dniu 12 grudnia 2005 r. Złożone 

wyjaśnienia zostały wykorzystane przy formułowaniu ostatecznych wniosków 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: 

Urząd Miasta 

1. Naruszenie zasad rachunkowości polegające na: 

– niezgodności obrotów dziennika z obrotami zestawienia obrotów i sald w zakresie 

ewidencji księgowej budżetu miasta (protokół kontroli str 13, 14), 

– braku numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących podstawę 

zapisów księgowych w ewidencji syntetycznej, ewidencji analitycznej oraz dzienniku 

(protokół kontroli str. 13, 14, 15), 

– nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do kont 901-dochody budżetowe oraz 902-

wydatki budżetowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 42, 90, 

187); 

– nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji części należności na koniec 2004 

roku (protokół kontroli str. 27); 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor referatu księgowości dochodów budżetowych, 

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego, Skarbnik Miasta oraz Prezydent Miasta z 

tytułu odpowiedzialności, o której mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. 

2. Doręczanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w terminach 

powodujących przesunięcie ustawowego terminu płatności I raty podatków, 

(protokół kontroli str.46-47). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Wymiaru Podatków.  
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3. Nieujęcie w ewidencji podatkowej danych w zakresie osób fizycznych i prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących na podstawie 

umów najmu posiadaczami komunalnych lokali użytkowych,  

(protokół kontroli str. 47-54).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Wymiaru Podatków, Naczelnik Wydziału 

Budżetu, Skarbnik Miasta oraz Prezydent Miasta Opola. 

4. Nieustalenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym będącym na podstawie umów 

najmu posiadaczami komunalnych lokali użytkowych oraz nieokreślenie wysokości 

zobowiązania z tego tytułu osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym 

osobowości prawnej, w tym spółce zarządzającej mieniem komunalnym „FEROMA”, co 

było przyczyną, że na rachunek miasta nie wpłynęły dochody z tytułu podatku o wartości 

794.578,98 zł w 2004r. i 361.523,13zł w I półroczu 2005 r., 

(protokół kontroli str. 47-54). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Wymiaru Podatków, Naczelnik Wydziału 

Budżetu, Skarbnik Miasta oraz Prezydent Miasta Opola. 

5. Bezpodstawne zaliczanie za pomocą przypisów księgowych części czynszów od 

najemców lokali komunalnych na podatek od nieruchomości, w tym od osób fizycznych 

będących posiadaczami lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości 

ustawowo wyłączonych z obowiązku zapłaty podatku, 

(protokół kontroli str. 47-54).  

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Budżetu, Skarbnik Miasta oraz Prezydent 

Miasta Opola.  

6. Zaniechanie ustalenia należności Miasta Opola z tytułu podatku od środków 

transportowych na skutek nieobjęcia podatkiem 2 pojazdów, co było przyczyną, że na 

rachunek miasta nie wpłynęły dochody o łącznej wartości 2.570,40 zł, 

(protokół kontroli str.58-59). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowo - Księgowego oraz  

Prezydent Miasta Opola. 

7. Dokonywanie wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej (rozdziałach i 

paragrafach), dla których w momencie ich realizacji plan finansowy nie przewidywał 

wydatków, 

(protokół kontroli str. 93-94). 
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Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Skarbnika Miasta i Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola. 

8. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

– nieokreśleniu w umowach terminu ich obowiązywania (protokół kontroli str. 122, 123), 

– nieprzekazaniu po zawarciu umowy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi 

Urzędu Zamówień Publicznych oraz niepowiadomieniu go o wyborze oferty 

najkorzystniejzej ( protokół kontroli str. 136, 137, 153, 154), 

– nieprawidłowym ustaleniu i pobraniu kwoty wadium ( protokół kontroli str. 172), 

– niezawarciu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o obowiązku 

złożenia przez wykonawców dokumentów potwierdzających, iż nie podlegają 

wykluczeniu i postępowaniu z powodu prawomocnego skazania wyrokiem sądowym 

(protokół str. 173), 

– ustaleniu w umowie zawartej z wykonawcą wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w kwocie niezgodnej z zapisami w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia ( protokół kontroli str. 174). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Prezydent Miasta i Zastępca Prezydenta Miasta.  

9. Zawarcie porozumienia ze Społecznym Komitetem Rozbudowy Remizy Strażackiej w 

Grudzicach i przekazanie kwoty 29.000 zł na dofinansowanie budowanej przez Społeczny 

Komitet kotłowni gazowej w remizie strażackiej OSP na podstawie uchwały nr 

XXXV/337/04 Rady Miasta Opola z dnia 26.08.2004r w sprawie zasad organizacji i 

finansowania inwestycji z udziałem środków ludności na terenie gminy Opole pomimo, iż 

inwestorem nie była gmina Opole, 

(protokół kontroli str. 159 – 161). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Prezydenta Miasta. 

10. Nieujęcie w informacji o stanie mienia komunalnego za 2003 r. i 2004 r. danych o 

wysokości dochodów uzyskanych z tytułu posiadanych akcji, 

(protokół kontroli str. 183). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości 

oraz Prezydent Miasta. 
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Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w Opolu 

1. Nieprawidłowe rozliczenie Firmy „Gastromer” z tytułu najmu lokalu użytkowego za 

okres  od grudnia 2004r. do lutego 2005r. skutkujące zaniżeniem należnej kwoty  czynszu 

o  378,99 zł,   

(protokół kontroli str. 215 ). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Hali Widowiskowo Sportowej, z nadzoru Główny 

Księgowy i Dyrektor MZOR. 

2. Przechowywanie w kasie gotówki w wysokości przekraczającej ustalony limit pogotowia 

kasowego, 

(protokół kontroli str. 239-241).  

Odpowiedzialność ponosi kasjer i Główny Księgowy. 

 

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 Miasta 

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 

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

2. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują praktykę doręczania decyzji ustalających 

wysokość zobowiązania podatkowego w terminach powodujących przesunięcie 

ustawowego terminu płatności podatku.  

3. Uzupełnić ewidencję podatkową o dane w zakresie podatników będących na podstawie 

umów najmu posiadaczami komunalnych lokali użytkowych zobowiązanych do zapłaty 

podatku od nieruchomości, stosownie do przepisów art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1992 r. nr 9, poz. 84 z 

późn. zm.). 
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4. Wydać decyzje ustalające podatek od nieruchomości wszystkim osobom fizycznym 

będącym posiadaczami komunalnych lokali użytkowych oraz określić w drodze decyzji 

wysokość zobowiązania podatkowego osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 

ust. 7 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 

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

Podjąć działania celem wyegzekwowania należnego podatku z tego tytułu.  

5. Zaprzestać bezpodstawnego zaliczania za pomocą przypisów księgowych części 

czynszów od najemców lokali komunalnych na podatek od nieruchomości. 

6. Wyegzekwować należny Miastu podatek od środków transportowych w kwocie 2.570,40 

zł wraz z odsetkami od nieterminowej wpłaty. 

7. Przestrzegać zasady dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych 

w planie finansowym, stosownie do przepisów art. 138 pkt 3 w zw. z art. 189 ustawy z 

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

8. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenia 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.)   

9. Przy zawieraniu porozumień na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków ludności 

przestrzegać uregulowań wynikających z uchwały nr XXXV/337/04 Rady Miasta Opola z 

dnia 26.08.2004 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania inwestycji z udziałem 

środków ludności na terenie gminy Opole, a jeżeli inwestorem nie jest gmina, przepisów 

ustawy o finansach publicznych. 

10. Informacje o stanie mienia komunalnego sporządzać zgodnie z przepisami art. 180 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

 

Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w Opolu 

 

1. Wyegzekwować od Firmy „GASTROMER” kwotę 378,99 zł stanowiącą różnicę 

pomiędzy ustaloną wartością czynszu najmu a zafakturowaną i wpłaconą.      
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2. Przestrzegać zasad przechowywania gotówki w kasie w kwocie ustalonego limitu 

pogotowia kasowego zgodnie z zarządzeniem nr 17/2005r. Dyrektora MZOR z dnia 22 

listopada 2005r. 

 

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 Miasta 

  

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 

 

 

 


