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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 8 września 2005r. do 9 

grudnia 2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2004r. i I półrocze 2005r. oraz zadłużenia j. s. t. w latach 2003 – 2004 i I półroczu 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 gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m.in. uzupełnienia zapisów zakładowego 

planu kont i instrukcji inwentaryzacyjnej, rozliczenia wyników inwentaryzacji środków 

trwałych i pozostałych środków trwałych oraz poprawnego skasowania znaków opłaty 

skarbowej. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 22 grudnia 2005 r. 

Odmówił Pan podpisania protokołu i pismem nr SM-3364/121/05 z dnia 22 grudnia 2005 r.  

złożył Pan wyjaśnienia co do przyczyny odmowy. Protokół podpisany przez inspektorów 

kontroli wraz ze stosowną adnotacją przekazany został Panu ponownie w tym samym dniu.  

Jak wynika z wyjaśnień, odmowę podpisania protokołu uzasadniono niezgadzaniem się 

z ustaleniami kontrolnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych 
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i nie miała ona wpływu na formułowanie ostatecznych wniosków w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym, bowiem tę sporna kwestię przekazano według właściwości do Wojewody 

Opolskiego. 

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: 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli przestrzegania realizacji procedur 

kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków w nadzorowanych 

jednostkach, 

(protokół kontroli str. 5-6). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Wydawanie decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych bez zawarcia w nich 

uzasadnienia faktycznego, 

(protokół kontroli str. 49 -50). 

Odpowiedzialność ponoszą osoby przygotowujące decyzje oraz Burmistrz. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprzedaży oraz oddawania w dzierżawę 

nieruchomości gminnych, polegające na nieokreśleniu w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy niektórych wymaganych prawem informacji, 

(protokół kontroli str. 52, 54, 57). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające na 

wadliwym sporządzeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania poprzez 

niezawarcie w niej informacji o odrzuceniu nieprawidłowej oferty, 

(protokół kontroli str. 74-76). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji przetargowej oraz Burmistrz. 

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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1. Wdrożyć skuteczne rozwiązania zapewniające przeprowadzenie w każdym roku kontroli 

przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej we wszystkich nadzorowanych 

jednostkach, stosownie do postanowień art. 46 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104). 

2. Wprowadzić do stosowania procedury kontrolne zapewniające, iż każda wydana decyzja 

podatkowa zawierać będzie wszystkie elementy wymagane na podstawie przepisu art. 210 

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 osobami odpowiedzialnymi za sporządzanie dokumentacji 

związanej ze sprzedażą i wydzierżawianiem nieruchomości komunalnych. W podawanych 

do publicznej wiadomości wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub 

oddania w dzierżawę zawierać wszystkie informacje wymagane na podstawie przepisu art. 

35  ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity – Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

4. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić i dokumentować z należytą 

starannością, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 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. 

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 

/--/ 


