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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 7 lutego 2006 r. do 11 maja 

2006 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

2005 r. oraz wybranych zagadnień za 2004 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 18 maja 2006 r.  

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 w podległych jednostkach 

organizacyjnych w zakresie przestrzegania procedur kontroli, na podstawie co najmniej 

5% wydatków tych jednostek oraz niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia co 
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najmniej raz w roku okresowej kontroli w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie w 

ramach sprawowanego nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki 

zdrowotnej, 

( protokół kontroli str. 5, 6). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Niemodlina. 

2. Zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 3.800 zł w wyniku zlecenia prac remontowych, 

pomimo nieokreślenia kwot wydatków na ten cel w planie finansowym gminy, 

(protokół kontroli str. 13, 14). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Niemodlina. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy w łącznej kwocie 122.857,94 zł, 

(protokół kontroli str. 16, 17, 18). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Niemodlina. 

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, co było przyczyną, że na rachunek gminy 

nie wpłynęły dochody od wymienionych podatników o wartości 23.276,86 zł w 2004r. i 

18.303,36 zł w 2005r., 

(protokół kontroli str. 23-28). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Niemodlina. 

5. Nieujęcie w ewidencji podatkowej danych w zakresie osób fizycznych i prawnych 

będących na podstawie umów najmu posiadaczami nieruchomości komunalnych, 

(protokół kontroli str. 24, 25).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Niemodlina. 

6. Doręczanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w terminach 

powodujących przesunięcie ustawowego terminu płatności I raty podatków, 

(protokół kontroli str. 31, 32). 

Odpowiedzialność ponoszą doręczyciele sołectw: Rzędziwojowice, Krasna Góra, Gracze, 

Góra, Rutki oraz Burmistrz Niemodlina. 

7. Zaniechanie ustalenia części należności gminy z tytułu podatku od środków 

transportowych, co było przyczyną, że w 2005 r. na rachunek gminy nie wpłynęły 

dochody w łącznej kwocie 1.480,40 zł z tytułu nieopodatkowania 10 pojazdów (protokół 

kontroli str. 33, 34). 
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Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Finansowego oraz Burmistrz Niemodlina. 

8. Niezachowanie szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym poprzez 

niewyegzekwowanie od dzierżawcy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wojska 

Polskiego w Niemodlinie oznaczonej jako działka nr 596 (teren parku miejskiego) 

wywiązania się z obowiązków, jakie na nim ciążyły na podstawie regulacji zawartych w 

umowie dzierżawy z dnia 18 kwietnia 2003r., 

(protokół kontroli str. 50-53). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Niemodlina. 

9. Nieprawidłowe rozliczenie kosztów podróży służbowych poza granicami kraju, co 

spowodowało zawyżenie wypłat należności z tytułu tych rozliczeń o łączną kwotę 

126,28 zł, 

(protokół kontroli str. 62). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości budżetowej, a z nadzoru Naczelnik 

Wydziału Organizacyjnego. 

10. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim oraz w Zakładzie Gospodarki 

Mieszkaniowej polegające na: 

- niezachowaniu formy pisemnej przy zawiadamianiu uczestnika postępowania 

ubiegającego się o zamówienie o rozstrzygnięciu postępowania (protokół kontroli str. 

65, 66), 

- nieprawidłowym sporządzeniu protokołu z postępowania (protokół kontroli str. 65, 

66), 

- niezamieszczeniu w zaproszeniu do składania ofert informacji o dacie i miejscu 

opublikowania ogłoszenia o składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz informacji o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (protokół kontroli str. 67), 

- niezamieszczeniu ogłoszenia o wynikach postępowania w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie zamawiającego (protokół kontroli str. 67), 

- niedoręczeniu wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą 

zawiadomienia określającego miejsce i termin podpisania umowy (protokół kontroli 

str. 67); 
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Odpowiedzialność za powyższe ponosi Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Niemodlina; 

- niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargach terminu związania ofertą oraz w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia pouczenia o środkach odwoławczych 

przysługujących uczestnikom postępowania, 

(protokół kontroli str. 105). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

11. Opracowanie niekompletnej informacji o stanie mienia komunalnego za 2005 r. 

nieuwzględniającej danych o dochodach uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy mienia 

komunalnego,  

(protokół kontroli str. 78). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i 

Nieruchomości oraz Burmistrz Niemodlina. 

12. Niesporządzenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, 

(protokół kontroli str. 79, 80). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Niemodlina. 

 

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. Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku kontrolę obejmującą co 

najmniej 5% wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych w zakresie 

przestrzegania procedur kontroli finansowej, stosownie do wymogów określonych w art. 

187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2109) 

oraz przeprowadzić co najmniej raz w roku okresową kontrolę w zakładzie opieki 

zdrowotnej w ramach sprawowanego nadzoru, stosownie do przepisu § 7 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad 

sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i 

nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. nr 94, poz. 1097). 
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2. Zobowiązania pieniężne zaciągać do wysokości kwot wydatków określonych w 

zatwierdzonym planie finansowym jednostki stosownie do przepisów art. 193 cyt. ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

3. Wdrożyć działania, które skutecznie wyeliminują nieterminowe regulowanie wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, przestrzegać zasad gospodarki finansowej określonej 

przepisami art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

4. Ustalić podatek od nieruchomości wszystkim osobom fizycznym będącym posiadaczami 

komunalnych lokali użytkowych oraz określić wysokość zobowiązania z tego tytułu 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej 

stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 7 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.) oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).  

5. Uzupełnić ewidencję podatkową o dane dotyczące posiadaczy nieruchomości 

komunalnych zobowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości stosownie do 

przepisów art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

6. Przestrzegać obowiązku doręczania decyzji ustalających wysokość zobowiązania 

podatkowego w terminach nie późniejszych niż 14 dni przed ustawowym terminem 

płatności podatku.  

7. Określić wysokość zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych wszystkim 

osobom fizycznym i prawnym, na których ciąży obowiązek podatkowy z tego tytułu, 

stosownie do przepisów art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa.  

8. Wyegzekwować od dzierżawcy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 

w Niemodlinie oznaczonej jako działka nr 596 (teren parku miejskiego) wywiązanie się z 

obowiązków, jakie na nim ciążyły na podstawie regulacji zawartych w umowie 

dzierżawy z dnia 18 kwietnia 2003r. W zakresie zarządzania mieniem kierować się 

zasadą zachowania szczególnej staranności i dbałości o interes publiczny wyrażoną w 

treści art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).  
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9. Skorygować błędnie rozliczone polecenia wyjazdu służbowego. Wyeliminować 

nieprawidłowości polegające na nieprawidłowym rozliczaniu kosztów podróży 

służbowych zagranicznych. Przestrzegać w tym zakresie przepisów rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 

warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).  

10. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych. 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzać 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.). 

11. Informację o stanie mienia komunalnego sporządzać z uwzględnieniem wszystkich 

wymaganych elementów określonych w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych. 

12. Sporządzić plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stosownie do przepisów 

art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. - Dz.U. nr  261, poz. 2603 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 stanowi wykroczenie. 

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 
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Zastępca Prezesa 

Franciszek Firmuga 
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