
 
 

 

Opole,  dnia 28 lutego 2006 r. 

NKO-401-30/05  

 

 

Pan 

Kazimierz Cebrat 

 

Wójt Gminy Kamiennik 

        

 
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 17 października 2005 r. do 21 

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

za 2004 r. i I półrocze 2005 r. Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną obejmując 

nią losowo wybrane operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję 

księgową. W oparciu o dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono 

uchybienia i nieprawidłowości będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów 

prawa i brakiem właściwego nadzoru.   

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości zostały w trakcie kontroli usunięte, a 

dotyczy to m.in.: 

− doprowadzenia do zgodności wzajemnych rozrachunków należności i zobowiązań 

pomiędzy Gminą Kamiennik a zakładem budżetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Karłowicach Wielkich, 

− korekty błędnych księgowań na kontach rozrachunkowych Zespołu-2, tj. „231”, „225” i 

„229” i doprowadzenia do zgodności sald należności i zobowiązań ze źródłowymi 

dowodami księgowymi, 

− sporządzenia zestawienia obrotów i sald, kont analitycznych za 2003 r. i 2004 r. przez 

Instytucję Kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kamienniku. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań sporządzonym przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karłowicach Wielkich na dzień 31.12.2004 r. 

zawyżonego stanu zobowiązań wymagalnych o kwotę 7.810,18 zł oraz na dzień 

30.06.2005 r. o kwotę 2.645,21 zł, co w konsekwencji skutkowało nieprawidłowym 

wykazaniem stanu zobowiązań wymagalnych w zbiorczych sprawozdaniach Rb-Z,  

(protokół kontroli str. 35-37). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Karłowicach Wielkich, a z tytułu nadzoru Skarbnik Gminy. 

2. Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie  publicznych placówek oświatowych 

przez podmioty niepubliczne - stowarzyszenia, w miejsce zlikwidowanych placówek 

prowadzonych przez Gminę, mimo rozstrzygnięć Wojewody uchylających uchwały Rady 

Gminy dotyczące likwidacji tych publicznych szkół i przedszkoli, 

(protokół kontroli str. 78-79). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy. 

3. Zaniechanie rozliczenia części dotacji w kwocie 1.370,84 zł przeznaczonej dla Szkoły 

Podstawowej w Lipnikach, którą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki 

prowadzące w tej miejscowości Zespół Szkolno-Przedszkolny przeznaczyło 

bezpodstawnie na finansowanie przedszkola, 

(protokół kontroli str. 81-82). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

4. Zaniżenie wysokości dotacji przekazanych w 2004 r. publicznym placówkom 

oświatowym prowadzonym przez stowarzyszenia odpowiednio o: 

− 9.615,66 zł dla Szkoły Podstawowej w Lipnikach, 

− 42.662,94 zł dla Oddziału Przedszkolnego w Lipnikach, 

− 3.931,19 zł dla Oddziału Przedszkolnego  w Goworowicach,  

(protokół kontroli str. 84-85, 86-88). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami polegające na: 



3 

 

− niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez ich ogłoszenie w prasie lokalnej 

(protokół kontroli str. 61-64), 

− niezamieszczeniu w treści ogłoszenia i wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży oraz w protokole przetargowym wymaganych przepisami prawa informacji 

(protokół kontroli str. 61-62, 64), 

− niesporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania 

w dzierżawę (protokół kontroli str. 63, 65), 

− bezpodstawnym zaniechaniu zastosowania obowiązującej procedury przetargowej, 

określonej uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/177/93 z dnia 21 października 1993 r. w 

odniesieniu do nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, wynajmowanej 

na okres dłuższy niż 3 lata (protokół kontroli str. 63). 

Odpowiedzialność w zakresie ogłoszeń przetargowych ponosi inspektor ds. gospodarki 

gruntami, w pozostałym zakresie Wójt Gminy. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów dot. zamówień publicznych polegających na: 

− nieodrzuceniu oferty niespełniającej warunków określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (protokół kontroli str. 93), 

− zmianie postanowień umowy w sposób niekorzystny dla zamawiającego (protokół 

kontroli str. 98), 

− dokonaniu zamówień na roboty dodatkowe, których łączna wartość przekroczyła 20% 

wartości zamówienia (protokół kontroli str. 99). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji Przetargowej oraz Wójt Gminy.  

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

polegające na ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w 

okresie sprawozdawczym innym niż ten, w którym zdarzenia miały miejsce, 

(protokół kontroli str. 111, 116-117). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy stanowisk merytorycznych oraz Skarbnik Gminy. 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienniku  

1 .  Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości poprzez: 

•  nieokreślenie  w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 

następujących elementów: 
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− większości kont księgi głównej zespołu 4 – koszty wg rodzajów, które w 

rzeczywistości funkcjonują w urządzeniach księgowych oraz kont o numerach 820, 

241 i 242, 

− metod wyceny aktywów i pasywów, 

− przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, 

− zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi 

głównej, 

− metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów 

obrotowych posiadanych przez jednostkę, 

− operacji gospodarczych, które mogą być dokonywane dowodami zastępczymi oraz 

zasad ich sporządzania,  

(protokół kontroli str. 119-122); 

• nieokreślenie sposobu sporządzania rachunku zysków i strat, 

(protokół kontroli str. 123). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 

2. Nieprawidłowe sporządzenie planów finansowych polegające na określeniu w nich 

planowanych wydatków zamiast kosztów oraz nieokreśleniu dat sporządzania planów 

finansowych, a także niedokonywanie korekt planów stosownie do uchwał Rady Gminy 

zmieniających wysokość dotacji dla instytucji kultury, 

(protokół kontroli str. 143-145). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 

3. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych (skontrum) w filii 

bibliotecznej w Karłowicach Wielkich, której termin przypadał w miesiącu lipcu 2005 r.  

Powyższe wyczerpuje przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 

(protokół kontroli str. 146-147). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

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 
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podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

Urząd Gminy 

1. Wdrożyć procedury kontrolne w odniesieniu do sprawozdań składanych przez ZGKiM, 

które spowodują, że przyjmowane będą jedynie sprawozdania jednostkowe sporządzone 

w sposób rzetelny i bezbłędny, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia  2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz.U. nr 170, poz. 1426). 

2. Dotacje przekazywane publicznym placówkom oświatowym prowadzonym przez 

stowarzyszenia udzielać i rozliczać zgodnie z dyspozycją art. 80 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.) oraz przepisami uchwały Rady Gminy nr XVII/98/03 z dnia 29 grudnia 

2003 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i 

przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Rozliczyć kwoty dotacji za 

2004 r., które wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem oraz przekazano w zaniżonej 

wysokości. 

3. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z  gospodarowaniem mieniem 

komunalnym, a w szczególności zwrócić uwagę na prawidłowość dokumentowania 

prowadzonych procedur  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Oddając w 

najem nieruchomości komunalne przestrzegać procedur określonych przez Radę Gminy w  

uchwale w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.  

4. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych. 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością,  

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

(Dz.U. nr 19, poz. 117 z późn. zm.). 

5. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących nieterminowego ewidencjonowania operacji gospodarczych. Ewidencję 

księgową prowadzić zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 
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Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienniku  

1. Dostosować zapisy w dokumentacji określającej przyjęte zasady (politykę) 

rachunkowości do obowiązujących przepisów wynikających z 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.) oraz zaprowadzić wszystkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

systemu rachunkowości konta księgowe. Określić sposób sporządzania rachunku zysków 

i strat zgodnie z przepisem art. 47 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

2. Plany finansowe instytucji kultury na dany rok obrotowy sporządzać według zasad 

określonych w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z 

późn. zm.) oraz na bieżąco dokonywać korekt tych planów po wprowadzeniu w nich 

zmian przez organ stanowiący gminy. 

3. Niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację zbiorów bibliotecznych (skontrum) w filii 

bibliotecznej w Karłowicach Wielkich. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania 

inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych przynajmniej raz na 5 lat stosownie do uregulowań 

określonych w § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 

listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 93, poz. 

1077 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 Gminy 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


