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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 5 grudnia 2005 r. do 

17 lutego 2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy 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 gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi: 

− uzupełnienia zakładowego planu kont o wymagane przepisami prawa elementy, 

− zaprowadzeniu ewidencji analitycznej w podziałkach klasyfikacji budżetowej do konta 901 

– „dochody budżetowe” oraz konta 902 – „wydatki budżetowe”,  

− zwrotu zawyżonej nagrody jubileuszowej przez pracownika Urzędu Gminy, 
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− wyrównania zaniżonego wynagrodzenia pracownikowi Gminnego Centrum Kultury i 

Rekreacji w Bierawie, 

− wyrównania zaniżonej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 7 marca 2006 r.  

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

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

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz 

przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 

(protokół kontroli str. 12, 26 -27), 

− wykazaniu stanu należności i zobowiązań w wysokości stanowiącej „per saldo” strony 

Wn i Ma konta 221 –„należności z tytułu dochodów budżetowych” (protokół kontroli 

str. 21-22), 

− nieujmowaniu w księgach rachunkowych znaków opłaty skarbowej (protokół kontroli 

str. 24-25), 

− nieprawidłowym sporządzaniu zbiorczych dowodów źródłowych (protokół kontroli 

str. 80), 

− nierozliczeniu w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji paliwa (protokół 

kontroli str. 134-135). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, a z nadzoru Wójt Gminy. 

2. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami polegające na 

niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej, 

(protokół kontroli str. 58 -65). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor ds. rolnictwa, a z nadzoru Zastępca Wójta 

Gminy. 
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3. Poniesienie wydatków w kwocie 19.977,54 zł na wykonanie remontu obiektu wpisanego 

do rejestru zabytków z naruszeniem zasad finansowania wynikających z ustawy z dnia 23 

lipca 2003r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, 

(protokół kontroli str. 91 -94). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

4. Niesporządzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy,  

(protokół kontroli str. 130). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy Prawo 

zamówień publicznych polegające na: 

− nieustalaniu wartości szacunkowej zamówienia (protokół kontroli str. 179, 181, 188, 

193, 202), 

− niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargach, specyfikacjach istotnych warunków 

zamówienia wymaganych przepisami prawa informacji (protokół kontroli str. 183-184, 

188-189, 197, 200, 202-203), 

− zamieszczeniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów powodujących 

naruszenie zasady uczciwej konkurencji (protokół kontroli str. 190, 204), 

− niesporządzeniu i nieprzesłaniu wraz z zaproszeniem do składania ofert specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 194), 

− niezłożeniu przez członków komisji przetargowej i Dyrektora wymaganych przepisami 

oświadczeń (protokół kontroli str. 198, 201, 206), 

− niewykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie złożyli 

oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego(protokół kontroli str. 182, 186-187, 194-195), 

− nieodrzuceniu ofert niespełniających warunków określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz sprzecznych z przepisami prawa (protokół kontroli str. 

191-192), 

− dopuszczeniu do uzupełnienia oferty po terminie składania ofert (protokół kontroli str. 

194-195), 

− nieunieważnieniu postępowań mimo wystąpienia przesłanek określonych w przepisach 

(protokół kontroli str. 182, 187, 195, 207-208), 
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− zastosowanie niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego (protokół 

kontroli str. 193), 

− podejmowaniu czynności naruszających zasadę pisemności postępowania (protokół 

kontroli str. 189-190, 195), 

Odpowiedzialność ponoszą: Dyrektor ZGKiM oraz członkowie komisji przetargowej. 

Powyższe nieprawidłowości wyczerpują przesłanki naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych.  

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. Podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych 

nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z 

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

2002r. nr 76, poz. 894 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 

2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752) i zasadami funkcjonowania kont 

określonych w zakładowym planie kont. 

2. Zapewnić przestrzeganie wymogu ogłaszania w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stosownie do przepisów art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

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

3. Remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków finansować w formie dotacji 

udzielonej na zasadach określonych w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 
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4. Sporządzić plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Bierawa stosownie do 

przepisów art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 

1. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Dokonać oceny sytuacji na tym 

odcinku oraz wyciągnąć stosowne wnioski organizacyjne. Postępowania o udzielenie 

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.)  

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 

/--/ 


