
 
 

 
Opole, dnia 25 sierpnia 2006 r. 
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Pan 

Waldemar Czaja 

Wójt Gminy Zębowice 

 

 

 

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 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 27 marca 2006 r. do 23 

czerwca 2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 

2005 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2004. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, 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. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte, dotyczy to między innymi: wydania decyzji zmieniających wymiar podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2005, zmienienia decyzji w sprawie przyznania 

zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz sporządzenia korekty 

sprawozdania Rb-PDP i Rb-27 S. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 czerwca 2006 r.  

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax - 453 - 73 - 68 

E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE 
ul. Oleska 19a 
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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: 

Urząd Gminy 

 

1.  Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów 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: 

- nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zasad 

wyceny niektórych składników aktywów i pasywów oraz wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, 

systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i programowych 

zasad ochrony danych (protokół kontroli str. 7-8), 

- braku zgodności pomiędzy obrotami wynikającymi z dziennika i zestawienia 

obrotów i sald (protokół kontroli str. 12-13), 

- nieprowadzeniu konta 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” pomimo wystąpienia 

operacji kwalifikujących się do zaksięgowania na tym koncie oraz 

nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do 

konta 902 i nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 według 

poszczególnych podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych (protokół kontroli str. 22, 69 i 85), 

- wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących 

„per saldo” strony Wn i Ma konta 201, 221 (protokół kontroli str. 23 i 25-26), 

- nieujmowaniu w księgach rachunkowych wszystkich kosztów dotyczących 

danego roku obrotowego(protokół kontroli str. 95), 

- nieterminowym ujmowaniu w księgach rachunkowych operacji dotyczących 

udzielenia i rozliczenia zaliczek dla pracowników /konto 234/ oraz zmian w 

stanie środków trwałych /konto 011/ (protokół kontroli str. 31-32 i 141-142). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Wójt Gminy oraz Kierownik USC. 

 

2.  Powtarzającą się wielokrotnie praktykę zawieranie umów powodujących powstanie 

zobowiązań pieniężnych bez wymaganej przepisami prawa kontrasygnaty Skarbnika 
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Gminy, czego główną przyczyną było nieokreślenie w przepisach wewnętrznych jednostki 

procedur obiegu dokumentów w tym zakresie, 

(protokół kontroli str. 29, 35-37, 111, 113, 114, 115-116, 123, 129, 134, 135, 136, 137). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

 

3.  W zakresie opłaty targowej:  

− nienaliczenie i niedobranie odsetek za zwłokę w przypadkach nieterminowego 

rozliczania się inkasenta z pobranej opłaty, 

− pobieranie przez inkasenta opłaty w wysokości niższej niż stawki określone w 

uchwale Rady Gminy, co skutkowało zaniżeniem jej wielkości łącznie o 30 zł, 

− niepobieranie opłat od osób prowadzących sprzedaż na festynach i imprezach 

organizowanych w Gminie, 

(protokół kontroli str. 57-59). 

Odpowiedzialność ponoszą inkasenci opłaty targowej oraz Wójt Gminy. 

 

4.  W zakresie decyzji wydawanych w sprawie ulg podatkowych: 

− wydawanie decyzji w sprawie ulg osobom będącym dzierżawcami nieruchomości 

od podatnika zamiast podatnikom, 

− zaniechanie zawierania uzasadnień w decyzjach uwzględniających żądania strony, 

− wydawanie decyzji przez osobę nie posiadającą stosownego upoważnienia organu 

podatkowego, 

(protokół kontroli str. 60-62), 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

 

5.  Niepodjęcie działań zmierzających do ustalenia i pobrania opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku ze sprzedażą działek objętych uchwalonym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

(protokół kontroli str. 70-72). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. budownictwa, Z-ca Wójta oraz Wójt Gminy. 
 

6.  Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewystawieniu tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88.509,84 zł (stan 

na dzień 31.12.2005 r.) oraz wystawianiu tytułów wykonawczych i upomnień w okresie 

kilku a nawet kilkunastu miesięcy po upływie terminu zapłaty należności podatkowych. 



 4 

Prowadzenie ewidencji wysyłanych upomnień w sposób uniemożliwiający ustalenie 

terminu doręczenia upomnień jak również niezaliczanie wpłat zaległego podatku 

proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę, 

(protokół kontroli str. 74-77).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatków, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 

7.  Udzielenie dotacji dla Ludowych Zespołów Sportów w Zębowicach i Radawiu w łącznej 

wysokości 18.540 zł z pominięciem trybu ich udzielania określonego w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

(protokół kontroli str. 99-102). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, Z-ca Wójta Gminy oraz Wójt Gminy.  

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać przesłanki czynu stanowiącego naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

8.  Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające m. in. na: 

- powtarzającym się wielokrotnie niezamieszczaniu niektórych wymaganych 

informacji w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniach o 

przetargach i protokołach z przeprowadzonych przetargów (protokół kontroli str. 

105, 107, 108-109, 110, 117-118, 121, 125, 131, 132), 

- niezłożeniu oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających 

wykluczenie z postępowania przez Wójta, który wykonywał czynności ze strony 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (protokół 

kontroli str. 123), 

- ustaleniu wartości zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

sporządzonego wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia (protokół kontroli str. 127, 134). 

Odpowiedzialność ponoszą: Podinspektor ds. zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

 

9.  Stosowanie niewłaściwej klasyfikacji środków trwałych oraz zastosowanie niewłaściwych 

stawek umorzeniowych, co przyczyniło się do nieprawidłowego naliczenia umorzenia 

niektórych środków trwałych, 

(protokół kontroli str. 140-141). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 

 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z o rachunkowości polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości metod 

wyceny aktywów i pasywów, opisu systemu przetwarzania danych w tym wykazu 

używanych programów komputerowych z określeniem wersji oprogramowania, 

systemu ochrony danych a także wykazów zbiorów danych tworzących księgi 

rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, 

(protokół kontroli str. 149), 

− niezapewnieniu automatycznego numerowania zapisów w dzienniku obrotów, 

(protokół kontroli str. 150). 

Odpowiedzialność ponoszą: Główna Księgowa ZGKiW oraz Dyrektor ZGKiW. 

 

2. Brak zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb–30 sporządzonym za okres od 

początku roku do dnia 31.12.2005 r. z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, 

(protokół kontroli str. 152 – 153). 

Odpowiedzialność ponoszą: Główna Księgowa ZGKiW oraz Dyrektor ZGKiW. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać przesłanki czynu stanowiącego naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

3. Wypłacenie dostawcy materiałów budowlanych, Firmie Produkcyjno – Handlowej 

„WZOREKBUD” wynagrodzenia w wysokości wyższej o 517,56 zł. od kwoty 

wynikającej z postanowień umowy zawartej z wymienionym dostawcą,  

(protokół kontroli str. 160 – 161). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZGKiW. 

 

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, ponosi 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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Urząd Gminy 

 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące 

elementy stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zaprowadzić brakującą 

ewidencję księgową, doprowadzić do zgodności obrotów pomiędzy dziennikiem a 

zestawieniem obrotów i sald, wdrożyć w życie procedury zapewniające terminowe 

ewidencjonowanie operacji księgowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) oraz zakładowego planu 

kont.  

 

2. Zaprzestać powtarzającej się praktyki zawierania umów powodujących powstanie 

zobowiązań pieniężnych bez dokonania kontrasygnaty Skarbnika Gminy tj. z 

naruszeniem przepisów art. 46 ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.). Wdrożyć w 

życie rozwiązania organizacyjne zapewniające prawidłowy obieg dokumentów oraz 

kontrolować ich przestrzeganie. 

 

3. Doprowadzić do rozliczenia opłat pobranych przez inkasenta w nieprawidłowych 

kwotach oraz naliczyć odsetki za zwłokę w rozliczeniu się inkasenta z pobranych 

opłat. Opłatę targową pobierać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 z 

późn. zm.). oraz postanowieniami uchwały Rady Gminy Nr XXII/148/04 z dnia 29 

grudnia 2004 r.  

 

4. Podjąć działania w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji w 

sprawie ulg podatkowych. Zaprzestać wydawania decyzji przyznających ulgi w 

zapłacie podatków osobom nie będącym podatnikami w rozumieniu przepisu art. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
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1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Decyzje 

wydawać tylko na wniosek podmiotów będących podatnikiem stosownie do przepisu 

art. 48, 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Wyeliminować praktykę 

przyznawania ulg w zapłacie podatków na podstawie decyzji niezawierających 

uzasadnienia faktycznego. Stosować w tym zakresie przepisy art. 210 § 1 i § 4 cyt. 

ustawy Ordynacja podatkowa. 

 

5. Opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobierać zgodnie z przepisem art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Wdrożyć skuteczne procedury 

obiegu dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności uzasadniających 

pobieranie przedmiotowej opłaty celem niedopuszczenia do upływu 5 letniego okresu 

dochodzenia należności od zbywcy nieruchomości.  

 

6. Wyeliminować nieprawidłowości polegające na niewystawianiu lub nieterminowym 

wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych poprzez dokonanie analizy 

występujących zaległości podatkowych i niezwłoczne podjęcie czynności 

windykacyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 36, 

poz. 161 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 

2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 z pózn. zm.). Ewidencję 

upomnień doprowadzić do zgodności z przepisami ww. rozporządzenia. Wpłaty 

podatników zaliczać proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej i kwoty odsetek 

za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości do kwoty 

odsetek za zwłokę zgodnie z przepisami art. 55 § 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.  

 

7. Zlecać zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz udzielać dotacji na 

realizację tych zadań dla organizacji pozarządowych w trybie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
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8. Wdrożyć procedurę kontrolną, mającą na celu niedopuszczenie do powstania błędnych 

lub niekompletnych dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić i dokumentować 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). 

 

9. Skorygować zastosowane błędnie stawki umorzeniowe oraz klasyfikację środków 

trwałych. Umorzenie środków trwałych naliczać przy zastosowaniu stawek 

określonych w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

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

pózn. zm.), a klasyfikację środków trwałych stosować zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.). 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 

 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy 

stosownie do 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 doprowadzić do automatycznego 

nadawania numerów zapisom w dzienniku. 

2. Skorygować sprawozdanie Rb-30 sporządzone za okres od początku roku do dnia 

31.12.2005 r. Sprawozdania sporządzać zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426). 

3. Rozliczyć bezpodstawnie wypłacone wynagrodzenie Firmie Produkcyjno – Handlowej 

„WZOREKBUD za dostawę materiałów budowlanych. 

 

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. 
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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 

/---/ 


