
 
 

 
 

Opole, 10 kwietnia 2006 r. 
NKO – 401-6/06  
 
 
 
 
       Pan 

       Jan Labus 

       Burmistrz Ozimka 

 

 
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 15 lutego do 9 marca  

2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną wybranych zagadnień dotyczących 

gospodarowania mieniem gminy, obejmujących w szczególności nabycie i sprzedaż obiektu 

OSiR w Ozimku,  stołówki położonej w Ozimku przy ul. Słowackiego oraz zbycie 

nieruchomości byłej szkoły w Biestrzynniku. 

     W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości w działalności gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów 

prawa. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 21 marca 

2006 r.  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Przyjęcie darowanego majątku na stan środków trwałych w wartościach niezgodnych z 

umową darowizny Rep. A nr 10169/2000 z dnia 29.12.2000 r. (protokół kontroli str. 7-11). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz (kadencji 1998-2002) oraz Skarbnik a ponadto 

w zakresie przyjęcia na stan majątku darowanych gruntów obecny Burmistrz. 

2. Niezachowanie szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym poprzez: 
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- niewystąpienie do organizacji związkowej rzeczoznawców majątkowych w sprawie 

oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości 

otrzymanych w drodze darowizny a zbywanych przez Gminę w sytuacji, gdy istniały 

znaczne rozbieżności pomiędzy wartościami nieruchomości wynikającymi z operatów 

szacunkowych a wartościami nieruchomości przyjętymi na stan w ewidencji 

księgowej oraz łączną wartością darowanych nieruchomości określoną m.in. w 

protokole rokowań będącym podstawą do zawarcia umowy darowizny (protokół 

kontroli str. 11-13). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

- zawarcie aneksu do umowy najmu OSiR, w którym niezgodnie z wolą stron ustalono 

datę jego wejścia w życie, a także nierzetelnie określono status prawny wyposażenia 

siłowni (protokół kontroli str. 23-24). 

 Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

- pozostawienie w faktycznej dyspozycji najemcy OSiR wyposażenia siłowni bez 

jakiegokolwiek tytułu prawnego przez okres 49 dni (protokół kontroli str. 29). 

 Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

3. Zawarcie umowy najmu OSiR z naruszeniem kompetencji dyrektora OKiS wynikających 

z uprzednio zawartej umowy o przekazaniu OSiR-u w zarząd (protokół kontroli str. 19-

20). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

4. Zaniechanie ustalania należności jednostki samorządu terytorialnego z tytułu najmu OSiR 

(protokół kontroli str. 19,21,25-27). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 5 

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

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114). 

5. Zawarcie aneksu do umowy najmu OSiR skutkującego powstaniem zobowiązań 

pieniężnych bez kontrasygnaty skarbnika (protokół kontroli str. 21-23) 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Finansowo – Budżetowego i Burmistrz  

6. Naruszenie zasady wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny poprzez 

zawarcie umowy na udostępnienie OSiR w wymiarze 60 godzin tygodniowo za kwotę 

równą całemu czynszowi uzyskiwanemu z tytułu najmu tego obiektu. (protokół kontroli 

str. 30) 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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7. Przeznaczenie dochodów z czynszu na wydatki związane z wynajmem obiektu OSiR  

(protokół kontroli str. 24-25, 30-31) 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektorzy ds. księgowości finansowej, Kierownik  

Referatu Finansowo – Budżetowego oraz Burmistrz. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 7 

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

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114). 

8. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami oraz 

rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

własność gminy obwiązującego do 21 września 2004 r. a także rozporządzenia w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

obowiązującego od 22 września 2004 r. polegające na: 

- niepodaniu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

powierzchni wynajmowanej działki oraz opisu znajdującego się na niej budynku – co 

mogło mieć wpływ na zainteresowanie potencjalnych oferentów (dotyczy OSiR - 

protokół kontroli str. 17) 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

- niezamieszczeniu w prasie lokalnej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób 

informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – co 

mogło mieć wpływ na zainteresowanie potencjalnych oferentów (dotyczy OSiR, 

stołówki oraz szkoły w Biestrzynniku -  protokół kontroli str. 33-34, 43-44, 53) 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

- niepodaniu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży powierzchni 

budynków znajdujących się na zbywanych nieruchomościach – co mogło mieć wpływ 

na zainteresowanie potencjalnych oferentów (dotyczy OSiR, stołówki oraz szkoły w 

Biestrzynniku - protokół kontroli str. 34, 43, 52-53) oraz terminu do złożenia wniosku 

przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (dotyczy 

stołówki oraz szkoły w Biestrzynniku - protokół kontroli str. 43, 53),  
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Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

- podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym 

przed upływem terminu wskazanego w wykazie do wnoszenia roszczeń (dotyczy 

OSiR - protokół kontroli str. 35) 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

- braku w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym wymaganych informacji: o 

powierzchni budynków znajdujących się na zbywanych nieruchomościach – co mogło 

mieć wpływ na zainteresowanie potencjalnych oferentów (dotyczy OSiR, stołówki 

oraz szkoły w Biestrzynniku - protokół kontroli str. 34, 45, 54), informacji o 

obciążeniach nieruchomości oraz o zobowiązaniach, których przedmiotem jest 

nieruchomość (dotyczy OSiR – protokół kontroli s.35-36) oraz informacji o 

obciążeniach nieruchomości (dotyczy stołówki oraz szkoły w Biestrzynniku - protokół 

kontroli str. 45, 54), podaniu w ogłoszeniu informacji o utracie wadium w przypadku, 

gdy którykolwiek z uczestników nie dokona postąpienia (dotyczy stołówki - protokół 

kontroli str.45) 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

- niezamieszczeniu w prasie lokalnej treści ogłoszenia o przetargu, a jedynie informacji 

o wywieszeniu ogłoszenia (dotyczy szkoły w Biestrzynniku - protokół kontroli str.54) 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

- wyznaczeniu terminu wniesienia wadium na dzień przetargu (dotyczy stołówki oraz 

szkoły w Biestrzynniku - protokół kontroli str.45-46, 55) 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

− braku w protokole przeprowadzonego przetargu informacji o obciążeniach 

nieruchomości, zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, 
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wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów (dotyczy OSiR – protokół 

kontroli s. 37-38), oznaczenia nieruchomości wg księgi wieczystej, informacji o 

osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu, informacji o 

rozstrzygnięciach podjętych przez komisję (dotyczy stołówki oraz szkoły w 

Biestrzynniku - protokół kontroli str. 46-47, 55-56)  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza.    

− wyznaczeniu nabywcy nieruchomości 3 dniowego terminu na wniesienie skargi na 

czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, (dotyczy OSiR - protokół kontroli 

str.37-38) 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Burmistrza, który pełnił funkcję 

Przewodniczącego komisji przetargowej 

− podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu w dniu przetargu 

(dotyczy OSiR - protokół kontroli str.38-39) 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Burmistrza 

- zawiadomieniu nabywcy nieruchomości o terminie sporządzenia aktu notarialnego po 

upływie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (dotyczy OSiR - protokół kontroli 

str.39) 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza. 

9. Uznanie przez zbywcę zlecenia dyspozycji przelewu w banku jako dokonanie przez 

nabywcę wpłaty należności z tytułu zakupu nieruchomości. Zawarcie umowy sprzedaży 

pomimo niewniesienia w wymaganym terminie należności z tytułu zakupu 

nieruchomości.  (dotyczy stołówki - protokół kontroli str.49)  

Odpowiedzialność  ponosi Burmistrz. 

10.  Niedochodzenie należności gminnych wynikających z umów sprzedaży nieruchomości na 

drodze sądowej (dotyczy stołówki i szkoły w Biestrzynniku - protokół kontroli str.48-51, 

56-60)  

Odpowiedzialność  ponosi Burmistrz. 

  

      W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na 

podstawie art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
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wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o realizację 

następujących wniosków: 

1. Środki trwałe nabywane w drodze darowizny przyjmować na stan majątku w wartościach 

wynikających z umowy darowizny zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. nr 54. poz. 654 z późn. 

zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. 

Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).   

2. Przy zarządzaniu mieniem zachować szczególną staranność wynikającą z treści art. 50 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 

142 poz. 1591 z późn. zm.)  

3. Zaprzestać praktyki przeznaczania dochodów osiąganych przez jednostkę budżetową na 

wydatki, z pominięciem budżetu gminy. Prowadzić gospodarkę finansową jednostek 

budżetowych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249 poz. 2104) 

4. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości. Przy sprzedaży i wynajmie 

nieruchomości postępować z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 

Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108). 

5. Wyegzekwować należności wynikające z umów sprzedaży nieruchomości gminnych, tj. 

nieruchomości zabudowanej budynkiem stołówki w Ozimku oraz nieruchomości 

zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Biestrzynniku. W toku prowadzenia gospodarki 

finansowej przestrzegać zasad określonych w art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104). 

 

      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 wniosku pokontrolnego w nim zawartego 

lub przyczynach jego niewykonania. Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu 

wniosku pokontrolnego w myśl art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 
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     Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosku 

zawartego 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  

/--/ 


