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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 6 kwietnia 2006 r. do 14 

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

2005 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2004. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, 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 oraz wynikające z braku 

właściwego nadzoru. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczy to między innymi uregulowania 

zobowiązania w kwocie łącznej 544,74 zł, dokonania zwrotu kwot wadiów wniesionych w 

2005 r., dokonania zwrotu nadpłaconego ryczałtu pieniężnego za używanie prywatnego 

samochodu do celów służbowych, rozliczenia nadpłat i niedopłat dodatkowego 
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wynagrodzenia rocznego pracowników za 2005 r. i rozliczenia nadpłaconej kwoty odpisu 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 28.07.2006 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: 

Urząd Miejski 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 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 i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w 

sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat 

dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, polegające na: 

− braku opisu systemu informatycznego oraz systemu służącego ochronie danych i 

ich zbiorów, nieokreśleniu wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 

eksploatacji, braku dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

dotyczące podatków i opłat, obejmujących prowadzenie ewidencji księgowej 

należnych i pobranych podatków i opłat oraz kontroli realizacji zobowiązań i 

likwidacji nadpłat w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w 

tym również na nieokreśleniu w zakładowym planie kont zasad kwalifikacji 

zdarzeń na kontach: 137, 228, 268 oraz zamieszczeniu w nim konta nie 

występującego w j.s.t. (protokół kontroli str. 10-11, 61-62), 

− nieprowadzeniu ewidencji na koncie 290 pomimo wystąpienia operacji 

gospodarczych kwalifikujących się do zaksięgowania na tym koncie (protokół 

kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Kierownik 

Wydziału Podatkowego, były i obecny Skarbnik Gminy oraz Burmistrz; 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 226- Długoterminowe należności 

budżetowe oraz ewidencji szczegółowej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do 

konta 902 – Wydatki budżetu, konta 400 – Koszty według rodzajów i do konta 901 

– dochody budżetowe (protokół kontroli str. 31-32, 36, 61, 62, 122), 

− nieuzgadnianiu kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej w zakresie 

pożyczek udzielonych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń 
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socjalnych - konto 234 oraz wydatków klasyfikowanych w rozdziale 60016 § 6050 

– konto 130 (protokół kontroli str. 33, 168-169). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. finansów i budżetu, Kierownik Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, były i obecny Skarbnik Gminy oraz Burmistrz; 

− nieujęciu w księgach rachunkowych 2005 r. wszystkich kosztów tego roku, co 

skutkowało zaniżeniem faktycznego stanu kosztów i zobowiązań na koniec 2005r. 

o kwotę 19.430,53 zł (protokół kontroli str. 35-36). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. finansów i budżetu, Skarbnik Gminy i 

Burmistrz;  

− księgowaniu wydatków na podstawie wadliwie sporządzonych dowodów, w sposób 

uniemożliwiający ich identyfikację (protokół kontroli str. 149). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Podatkowego i Kierownik Wydziału 

Finansowo-Budżetowego oraz były i obecny Skarbnik Gminy; 

− nieterminowym ujmowaniu w ewidencji księgowej zmian w stanie środków 

trwałych (protokół kontroli str. 196). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Kierownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz były i obecny Skarbnik. 

2. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w podległych i nadzorowanych 

jednostkach organizacyjnych kontroli w zakresie przestrzegania procedur kontroli 

finansowej, na podstawie co najmniej 5% wydatków tych jednostek oraz 

nieprzestrzeganie ustalonych przez Burmistrza procedur wewnętrznych  w zakresie 

kontroli wydatków budżetowych, 

(protokół kontroli str. 7-9, 132-134). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. oraz pracownicy zobowiązani do sprawdzania i 

zatwierdzania dowodów księgowych. 

3. Naruszenie zasad gospodarki kasowej, polegające na dopuszczeniu do wystąpienia 

nadwyżki gotówki w kwocie 155 zł, co ustalono w trakcie kontroli kasy oraz 

nieterminowym odprowadzaniu przyjętych do kasy wpływów na rachunek bankowy 

budżetu (protokół kontroli str. 14, 16-17). 

Odpowiedzialność ponosi kasjerka. 

4. Niezachowanie zasad inwentaryzacji, polegające na: 

− nierzetelnym przeprowadzeniu inwentaryzacji aktywów finansowych znajdujących 

się na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole, co 
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skutkowało nieujawnieniem różnicy w wysokości 59,86 zł pomiędzy stanem 

ewidencyjnym a potwierdzeniem bankowym, (protokół kontroli str. 20-21), 

− nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 

przez pracowników niepowołanych w zarządzeniu przez Burmistrza (protokół 

kontroli str. 22-23), 

− nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności z tytułu pożyczek 

udzielonych pracownikom z ZFŚS, ewidencjonowanych na koncie 234-26 

(protokół kontroli str. 34). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy, którzy dokonali spisu z natury oraz inspektor 

ds. finansów i budżetu a z nadzoru Burmistrz oraz Skarbnik Gminy; 

5. Wykazanie w sprawozdaniu finansowym - bilansie jednostkowym Urzędu Miejskiego 

za 2005 r. zawyżonej wartości należności długoterminowych o kwotę 71.751,48 zł oraz 

wykazanie danych w zakresie kont rozrachunkowych niezgodnie z treścią 

poszczególnych pozycji bilansu, 

 (protokół kontroli str. 27). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Skarbnik 

Gminy i Burmistrz. 

6. Dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań mogącej skutkować zapłatą 

odsetek, w tym składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,78 zł, 

 (protokół kontroli str. 30, 141-142). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. finansów i budżetu, były i obecny Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz. 

7.  Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, polegające na: 

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku do dnia 

30.06.2005r. danych niezgodnych z ewidencją księgową o kwotę 599 zł (protokół 

kontroli str. 37). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy; 

− wykazaniu w sprawozdaniu zbiorczym Rb-Z sporządzonym za okres od początku 

roku do dnia 31.03.2005 r. danych niezgodnych z danymi sprawozdań 

jednostkowych (protokół kontroli str. 39). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik Gminy i Burmistrz; 
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− niewykazaniu w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-Z za okres od początku roku do dnia 

31.12.2005 r. zobowiązań wymagalnych na kwotę 1.850 zł (protokół kontroli str. 

39-40). 

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Burmistrz; 

− niesporządzeniu kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z o stanie 

zobowiązań i Rb-N o stanie należności dla jednostki samorządu terytorialnego, 

GFOŚiGW i podległych jednostek budżetowych oraz nieegzekwowanie od 

kierowników jednostek organizacyjnych przedkładania tych sprawozdań (protokół 

kontroli str. 38). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, były i obecny Skarbnik Gminy oraz 

kierownicy jednostek organizacyjnych; 

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy 

celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 

31.12.2004 r. danych niezgodnych z ewidencją księgową w zakresie wykonania 

wydatków funduszu (protokół kontroli str. 58-60). 

Odpowiedzialność ponosi były Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, były 

Skarbnik Gminy i Burmistrz; 

− niesporządzeniu jednostkowego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych dla Urzędu (protokół kontroli str. 62-63). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 

Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej może wyczerpywać przesłanki naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. 

8. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie dokonywania zmian w budżecie jednostki 

polegające na: 

− podejmowaniu przez Burmistrza w 2005 r. aktów normatywnych w sprawie zmian 

w budżecie w formie „decyzji w sprawie zmian w budżecie” zamiast w formie 

zarządzeń i w konsekwencji zaniechanie przesłania ich do organu nadzoru oraz 

przedłożenia Radzie Miejskiej (protokół kontroli str. 53-54), 

− dokonaniu przez Burmistrza w 2004 i 2005 roku zmian w planie wydatków 

gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie „decyzji” 

zamiast zarządzeń i z przekroczeniem upoważnienia do dokonywania zmian w 

planie finansowym tego funduszu (protokół kontroli str. 53-55). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz; 
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− faktycznym dokonywaniu przez byłego Skarbnika Gminy zmian w planie 

finansowym dochodów poprzez doprecyzowanie w sporządzonych notach PK 

numerów rozdziałów, w których ma nastąpić zmiana budżetu, w sytuacji 

nieuchwalenia przez Radę Miejską zmian w zakresie rozdziałów, a tylko w dla 

działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, co stanowi przekroczenie 

upoważnienia do dokonywania zmian w planie jednostki (protokół kontroli str. 56-

58). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik Gminy; 

− dokonywaniu przez Burmistrza zmian w planie finansowym wydatków 

majątkowych z przekroczeniem upoważnienia zawartego w uchwale Rady 

Miejskiej (protokół kontroli str. 170-172). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Dokonywanie zmian w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów 

publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia może 

wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

9. Bezpodstawne wypłacenie sołtysowi wsi Kantorowice wynagrodzenia z wysokości 5% 

wartości podatków pobranych od osób prawnych, co jest niezgodne z zapisami 

uchwały Rady Miejskiej, w której zarządzono pobór w drodze inkasa należności 

pieniężnych z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutek finansowy z tego tytułu 

wynosi 81,74 zł, 

(protokół kontroli str. 68). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Podatków, Skarbnik Gminy i 

Burmistrz. 

10. Nieprowadzenie kontroli podatkowych, 

 (protokół kontroli str. 70). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

11. Niepodejmowanie działań w zakresie pozyskania od podatników deklaracji 

podatkowych i informacji niezbędnych do ustalenia i poboru podatków, danych o 

nieruchomościach rolnych, danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych. 

Przyjmowanie od osób prawnych deklaracji na podatek rolny, które zawierają 

niekompletne dane oraz niepotwierdzanie przyjętych deklaracji podatkowych datą i 

podpisem, 

(protokół kontroli str. 74-77, 80-88). 
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Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat, Kierownik Wydziału 

Podatków i Burmistrz. 

12. Zaniżenie wymiaru podatku od nieruchomości o kwotę 60,45 zł, 

 (protokół kontroli str. 83). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat oraz Kierownik Wydziału 

Podatków.  

13. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości, polegające na: 

− nieogłaszaniu w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół 

kontroli str. 104, 108, 110), 

− nieaktualizowaniu operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości 

(protokół kontroli str. 107, 111, 116-117). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami; 

− niezawarciu w protokołach z przeprowadzanych przetargów na sprzedaż 

nieruchomości informacji o ich obciążeniach i zobowiązaniach, których 

przedmiotem są te nieruchomości (protokół kontroli str. 105, 108-109, 113-114). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji Przetargowych. 

14. Wielokrotne przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków 

określonych w planie finansowym jednostki, 

 (protokół kontroli str. 126-132, 173-176, 176-177, 177-179). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, były i obecny Skarbnik, Sekretarz, były 

Kierownik Wydziału Finansowo - Budżetowego oraz inspektor ds. finansów i budżetu. 

Powyższa nieprawidłowość może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

15. Zaciągnięcie zobowiązań, które nie mają pokrycia w kwotach wydatków ustalonych w 

planie finansowym jednostki, 

  (protokół kontroli str. 126-132). 

 Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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 Zaciągnięcie zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia do zaciągania zobowiązań może wyczerpywać przesłanki naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. 

16. Dokonywanie wydatków z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży pomimo 

niekompletności danych w rachunkach podróży służbowych, w zakresie czasu ich 

trwania, 

  (protokół kontroli str. 144-145). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy przedkładający do rozliczenia polecenia 

wyjazdu służbowego oraz dokonujący sprawdzenia i zatwierdzenia ww. dowodów. 

17. Ujęcie wydatków w nieprawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej 

uniemożliwiających ich identyfikację, 

  (protokół kontroli str. 148-151, 190). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. finansów i budżetu oraz były i obecny Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz. 

18. Nieokreślenie w umowach o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych terminu wykonania zadania i trybu płatności dotacji, 

nieterminowe przekazanie dotacji oraz niezłożenie przez podmiot dotowany 

kwartalnych sprawozdań rzeczowych dotyczących realizacji dotowanego zadania, 

  (protokół kontroli str. 153-154, 157). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Oświaty i Kultury oraz Burmistrz. 

19. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

− nieprawidłowym sporządzeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym (protokół 

kontroli str. 161), 

− niezłożeniu oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących 

wykluczenie przez osobę występującą w imieniu zamawiającego (protokół kontroli 

str.162, 163, 181, 186), 

− nieodrzuceniu oferty, która nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (protokół kontroli str. 182). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji przetargowej i Burmistrz. 

Niezłożenie przez osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o 

zamówieniach publicznych może wypełniać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 
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20. Niesporządzenie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy oraz 

niewykazanie w informacji o stanie mienia komunalnego objętych akcji ECO SA. o 

wartości 842.400 zł oraz wszystkich udziałów wniesionych przez Gminę do Spółki 

„Hydro - Lew”, 

  (protokół kontroli str. 192). 

 Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

21. Nieujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym danych w zakresie wysokości 

kapitału jednoosobowej spółki gminy „Hydro – Lew” oraz udziałów wniesionych przez 

Gminę Lewin Brzeski do tej Spółki, 

  (protokół kontroli str. 194-195). 

 Odpowiedzialność ponosi Prezes Spółki „Hydro – Lew” oraz Burmistrz. 

22. Naruszenie zasad gospodarki materiałowej, polegające na rozchodowaniu materiałów 

na podstawie dokumentów nie będących dowodami księgowymi stwierdzającymi 

dokonanie operacji gospodarczej, bez potwierdzenia zużycia tych materiałów w formie 

protokołu odbioru robót lub dowodu ich zamontowania, czego przyczyną było 

nieokreślenie w przepisach wewnętrznych szczegółowych zasad rozliczania 

materiałów do remontów, rodzaju i obiegu dokumentów związanych z gospodarką 

materiałową, w tym dowodów księgowych będących podstawą ich odpisania z 

ewidencji księgowej, 

  (protokół kontroli str. 197-198). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. budżetu i finansów oraz Burmistrz, Zastępca 

Burmistrza i Skarbnik Gminy. 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Niezawarcie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości określenia 

wchodzących w skład roku obrotowego okresów sprawozdawczych, a w zakładowym 

planie kont nieuregulowanie zasad prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz powiązania 

kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej, 

 (protokół kontroli str. 202). 

 Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa i Kierownik MGOPS. 

2. Nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych polegające m.in. na: 

− prowadzeniu dziennika w sposób uniemożliwiający uzgodnienie jego obrotów z 

obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej (protokół str. 204), 



 10 

− nieokreśleniu w dzienniku okresów sprawozdawczych (protokół str. 204), 

− nienadaniu zapisom dziennika numeru pozycji oraz braku chronologii ujęcia 

zdarzeń gospodarczych jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym (protokół str. 

204), 

− nieprowadzeniu kont ksiąg pomocniczych do konta o symbolu 201, pomimo 

wystąpienia operacji kwalifikujących się do zaewidencjonowania na tych kontach 

(protokół str. 204-205), 

− niezawarciu w zestawieniu obrotów i sald obrotów za okres sprawozdawczy oraz 

nieprawidłowym dokonywaniu w nim korekt zapisów (protokół kontroli str. 205). 

Odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości ponosi Główna Księgowa MGOPS. 

3. Niezgodne z przepisami prawa naliczenie i wypłacenie dodatków funkcyjnych 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach starszego pracownika socjalnego oraz 

starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych. Skutek finansowy w postaci 

nadpłaconego wynagrodzenia z tego tytułu za okres od grudnia 2004 r. do maja 2006 r. 

wynosi 5.400 zł, 

(protokół kontroli str. 213-216). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik MGOPS. 

 

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: 

Urząd Miejski 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości a w szczególności uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości stosownie do przepisu 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.), w tym dla 

ewidencji podatków i opłat opracować zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont 

księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 
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pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Założyć i prowadzić 

prawidłową ewidencję dla kont: 226, 290, 400 901 i 902. 

Wprowadzić w życie procedury, które zapewnią uzgadnianie kont pomocniczych z 

kontami księgi głównej, ewidencjonowanie operacji gospodarczych bez opóźnień oraz 

dokonywanie księgowań wyłącznie na podstawie prawidłowych dowodów. 

Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami cyt. ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 

lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). 

2.  Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku kontrole 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 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.). Wzmocnić nadzór nad realizacją ustalonych przez Burmistrza 

procedur wewnętrznych w zakresie kontroli wydatków budżetowych. 

3.  Wyjaśnić przyczyny powstania nadwyżki w kasie Urzędu. Wzmocnić nadzór nad 

gospodarką kasową. m. in. poprzez przeprowadzanie doraźnych kontroli zgodności 

rzeczywistego stanu gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym celem sprawdzenia, czy 

nie występują różnice kasowe. Przyjętą do kasy gotówkę terminowo odprowadzać na 

rachunki bankowe, stosownie do postanowień pkt VII.58 Instrukcji w sprawie systemu 

funkcjonowania kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych, 

wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza nr 1335/2006 w dniu 31.03.2006 r. 

4. Ściśle przestrzegać zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków 

pieniężnych znajdujących się  na rachunkach bankowych oraz należności stosownie do 

postanowień art. 26 i art. 27 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 

Przeprowadzić inwentaryzację druków ścisłego zarachowania w sposób umożliwiający 

rozliczenie osoby odpowiedzialnej za te druki, tj. zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 

Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. 

Kontrolować przebieg czynności inwentaryzacyjnych w celu prawidłowego ich 

przebiegu i dokumentowania. 

5. W sprawozdaniu finansowym – bilansie jednostki budżetowej, wykazywać dane 

wynikające z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do przepisów 
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§ 14 i 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020), według wzoru określonego w załączniku do 

tego rozporządzenia – dane wykazywać w odpowiednich rubrykach, tj. zgodnie z ich 

treścią. 

6. Wdrożyć działania, które skutecznie wyeliminują przypadki nieterminowego 

regulowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań, celem niedopuszczenia do zapłaty 

odsetek, przestrzegać w tym zakresie przepisów art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) oraz  

art. 47 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). 

7. Skorygować błędne sprawozdania budżetowe oraz wyegzekwować sporządzenie 

sprawozdań brakujących. Przestrzegać obowiązku sporządzania i przekazywania 

wszystkich sprawozdań przez jednostki wskazane w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 

nr 115, poz. 781) poprzez egzekwowanie od kierowników tych jednostek sporządzanie 

i przekazywanie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdania sporządzać w oparciu o 

zapisy ewidencji księgowej, a sprawozdania zbiorcze w szczegółowości sprawozdań 

jednostkowych. 

Opracować i wdrożyć procedury zapewniające sprawowanie bieżącej kontroli w 

zakresie sprawozdawczości budżetowej.  

8. Zmian w budżecie dokonywać w formie aktów normatywnych przewidzianych w §140 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz. U. nr 100, poz. 908) tj. w formie zarządzeń. W każdym przypadku 

dokonywania zmian w budżecie jednostki ściśle przestrzegać obowiązku przedkładania 

Radzie Miejskiej oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

zarządzeń w tej sprawie, stosownie do przepisów art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.) i postanowień Rady Miejskiej zawartych w uchwałach w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na dany rok budżetowy. Bezwzględnie przestrzegać granicy 

uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, stosownie do 

przepisu art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 
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U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zakresu upoważnienia organu stanowiącego 

wydanego na podstawie przepisu art. 188 ust. 2 cyt. ustawy. Dokonując zmian w planie 

przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

bezwzględnie przestrzegać uprawnień do dokonywania tych zmian, stosownie do 

przepisu art. 184 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o finansach publicznych oraz art. 420 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

9. Dokonać rozliczenia niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia za inkaso podatków w 

kwocie 81,74 zł. Dokonując wypłat z tego tytułu przestrzegać zasad określonych w § 1 

uchwały nr XXXIII/284/98 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie poboru 

inkasa należności pieniężnych, podatków i opłat lokalnych i innych opłat, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych. 

10. Przeprowadzić kontrolę podatkową celem sprawdzenia czy podatnicy wywiązują się z 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stosownie do dyspozycji 

art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Przestrzegać obowiązku bieżącego 

weryfikowania deklaracji podatkowych stosownie do przepisu art. 272 cyt. ustawy oraz 

egzekwować od podatników złożenie odpowiednich informacji o gruntach, lasach i 

nieruchomościach według wzoru ustalonego przez Radę Miejską, oraz deklaracji 

podatkowych, stosownie do przepisów art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z 

późn. zm.), przepisów art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 

podatku leśnym (Dz.U. z 2006 r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). oraz przepisów art. 6 

ust. 6 i ust. 9 pkt 1 oraz art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 

11. Dokonać rozliczenia kwoty 60,45 zł tytułem zaniżenia wymiaru podatku od 

nieruchomości w 2005 r. Przy ustalaniu wymiaru podatku od nieruchomości stosować 

przepis art. 4 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 

12. Wdrożyć w życie procedury kontrolne, które pozwolą wyegzekwować od 

pracowników zajmujących się sprzedażą mienia komunalnego przestrzeganie 

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

szczególnie w zakresie prawidłowości dokumentacji związanej ze sprzedażą 

nieruchomości. 

13. Wzmocnić nadzór nad realizacją budżetu poprzez wdrożenie ścisłych procedur, które 

skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na dokonywaniu wydatków 

budżetowych i zaciąganiu zobowiązań finansowych, które przekraczają granice kwot 

określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać zakresu upoważnień 

określonych w art. 138 ust. 3 w związku z art. 189 oraz w art. 193 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

14. Wdrożyć rozwiązania, które wyeliminują możliwość rozliczania kosztów wyjazdów 

służbowych na podstawie dokumentów zawierających niekompletne dane, 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 na obszarze kraju (Dz.U. nr 

236, poz.1990 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 25 marca 2002 r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. 

zm.).Dokonać analizy prawidłowości wypłaty zwrotu kosztów podróży służbowych 

wskazanych w protokole kontroli. 

15. Doprowadzić do przestrzegania zasad właściwego klasyfikowania i księgowania 

wydatków budżetowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 

nr 209, poz. 2132 z późn. zm.). 

16. Zapewnić przestrzeganie obowiązku określania w umowach o udzielenie dotacji 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych terminu wykonania 

zadania oraz trybu płatności dotacji stosownie do przepisów art. 131 ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w związku z art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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(Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Dotacje przekazywać zgodnie z terminami 

wynikającymi z zawartych umów. 

17. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania 

nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należyta starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U nr 19, poz. 177 z późn. zm.).  

18. Sporządzić plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z dyspozycją 

art. 23 ust 1 w zw. z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

Uzupełnić informację o stanie mienia komunalnego o brakujące dane, stosownie do 

przepisów art. 180 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

19. Niezwłocznie ujawnić w Krajowym Rejestrze Sądowym dane w zakresie wysokości 

kapitału Spółki „Hydro – Lew” i udziałów wniesionych przez Gminę Lewin Brzeski do 

Spółki, stosownie do przepisów art. 22, art. 38 pkt 8 i art. 47 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 17, poz. 

209 z późn. zm.). Na podstawie wszystkich posiadanych dokumentów zweryfikować 

wartość udziałów wniesionych do Spółki (wynikającą z umowy Spółki i zmian tej 

umowy), ustalić rzeczywistą wartość tych udziałów oraz ująć na koncie 030 – 

Finansowy majątek trwały. 

20. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad gospodarką materiałową. Uzupełnić przepisy 

wewnętrzne o zasady rozliczania materiałów, określić rodzaj i obieg dokumentów 

związanych z gospodarką materiałową, w tym rodzaj dowodów księgowych będących 

podstawą ich odpisania z ewidencji księgowej. Zachować szczególną staranność przy 

zarządzaniu mieniem gminy stosownie do przepisu art. 50 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Uzupełnić dokumentację opisują przyjęte zasady rachunkowości w zakresie ustalenia 

okresów sprawozdawczych oraz o zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i sposób 

powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej, stosownie do 

przepisów 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.). 
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2. Sposób prowadzenia dziennika doprowadzić do zgodności z przepisami art. 13 i art. 14 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 

76, poz. 694 z późn. zm.). Zaprowadzić ewidencję kont pomocniczych do konta 201. 

Wykazać w zestawieniu obrotów i sald obroty za okresy sprawozdawcze. Błędne 

zapisy poprawiać wyłącznie w sposób określony w art. 25 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

3. Rozliczyć wynagrodzenie wypłacone pracownikom z naruszeniem zasad określonych 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 z późn. 

zm.). Ustalić składniki wynagrodzenia dla pracowników MGOPS zgodnie z przepisami 

cyt. rozporządzenia w tym również z treścią załącznika nr 3. Dodatki funkcyjne 

wypłacać pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, dla których przepisy prawa 

przewidują takie składniki wynagrodzenia. 

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 Miejska 
 
 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 
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