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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 31 marca 2008 r. do 5 

czerwca 2008 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2007 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2006 r. 

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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, co dotyczyło między innymi aktualizacji wykazu 

jednostek organizacyjnych Gminy Wołczyn w Statucie Gminy oraz zaprowadzenia od 2008 r. 

prawidłowej ewidencji na koncie pozabilansowym 992-Planowane wydatki budżetowe. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 2 lipca 2008 r. 
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1 .  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 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w 

zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych polegające na 

nieprzeprowadzeniu postępowań mających na celu wyjaśnienie stanu faktycznego 

uzasadniającego udzielenie ulg oraz na niedopełnieniu obowiązku pisemnego 

udokumentowania przeprowadzonych postępowań, 

(protokół kontroli str. 40 – 43). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− nieprowadzeniu ewidencji księgowej na koncie 980 - Plan finansowy wydatków 

budżetowych, (protokół kontroli str. 58 – 59),  

− niewłaściwym prowadzeniu ewidencji księgowej na kontach rozrachunkowych: 231- 

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 225 - Rozrachunki z budżetami, 229 - Pozostałe 

rozrachunki publicznoprawne, (protokół kontroli str. 80 – 81). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 

3. Naruszenie przepisów prawa w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, 

polegające na:  

− wypłaceniu pracownikowi Urzędu Miejskiego wynagrodzenia z tytułu wykonania 

umów o dzieło, których przedmiot mieścił się w zakresie czynności ww. pracownika, 

(protokół kontroli str. 59 – 62), 

− zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim, na podstawie umów o pracę kierowców–

mechaników i mechaników jednostek OSP, czym naruszono przepisy ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej, które przewidują wyłącznie możliwość zatrudnienia 

komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w związku z przepisami w 

zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, (protokół kontroli str. 

67 – 71), 

− zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim, na podstawie umów o pracę pracowników 

interwencyjnych kierowanych do pracy w „Stołówce Miejskiej”, która nie jest 

jednostką organizacyjną gminy, (protokół kontroli str. 71 – 73). 
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Odpowiedzialność ponosi Zastępca Burmistrza i Naczelnik Wydziału Techniczno – 

Inwestycyjnego oraz Burmistrz. 

4. Zaniechanie zamieszczenia w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert na wykonanie 

zadań publicznych, niektórych informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

(protokół kontroli str. 92 – 93). 

Odpowiedzialność ponosi były Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sekretarz i 

Burmistrz. 

5. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych, która nie spełnia wymogów określonych w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

(protokół kontroli str. 116). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik i inspektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami oraz Zastępca Burmistrza. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  w Wołczynie 

1. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów 

wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości metod 

wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego jak również 

nieokreśleniu roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych oraz wykazu prowadzonych ksiąg rachunkowych, (protokół kontroli 

str. 132), 

− nieoznaczeniu dziennika biblioteki nazwą jednostki oraz nieokreśleniu w nim roku 

obrotowego, (protokół kontroli str. 133), 

− dokonywaniu zapisów księgowych bez wskazania dowodów księgowych stanowiących 

podstawę zapisów, (protokół kontroli str. 133 – 134), 

− nieprawidłowym poprawianiu błędów w księgach rachunkowych poprzez 

zamazywanie i poprawianie cyfr oraz dokonywanie skreśleń bez wskazania daty tej 

czynności, (protokół kontroli str. 134), 

− dokonywaniu obrotu gotówkowego, pomimo uregulowań w przepisach wewnętrznych 

dopuszczających wyłącznie obrót bezgotówkowy oraz nieewidencjonowaniu 

dokonanych operacji gotówkowych w odpowiednich od tego księgach rachunkowych 

tj. na koncie 10 – kasa, (protokół kontroli str. 135 – 137), 
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− naruszeniu postanowień zawartych w Zakładowym Planie Kont polegające na 

nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 13 – rachunki i kredyty bankowe, 

(protokół kontroli str. 139). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor MiGBP oraz Główny Księgowy. 

2. Nieustalenie w formie pisemnej procedury kontroli finansowej biblioteki, wymaganej 

przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

(protokół kontroli str. 132). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor MiGBP. 

 

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. Wdrożyć procedury, które zapewnią prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie 

postępowań mających na celu wyjaśnienie stanu faktycznego uzasadniającego udzielenie 

ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stosownie do przepisów art. 122 w związku z art. 

187 § 1 oraz art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

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

2. Dostosować prowadzenie rachunkowości w gminie do szczególnych zasad rachunkowości 

określonych w rozporządzeniu 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 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie do systemu 

rachunkowości konta 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych, stosownie do 

dyspozycji § 21 cyt. rozporządzenia. Skorygować ewidencję kont 231- Rozrachunki z 

tytułu wynagrodzeń, 225- Rozrachunki z budżetami, 229- Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne. 
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3. Zaniechać zawierania z pracownikami Urzędu Miejskiego umów cywilno-prawnych, 

których przedmiot mieści się w zakresie czynności tych pracowników. 

Zaprzestać zatrudniania kierowców–mechaników i mechaników jednostek OSP na etatach 

w Urzędzie Miejskim, mając na względzie dyspozycję art. 32 ust. 3a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 

1229 z późn. zm.). 

Zaprzestać finansowania wynagrodzeń osób kierowanych do pracy w „Stołówce 

Miejskiej” w dotychczasowej formie. Podjąć działania formalno-organizacyjne celem 

ustalenia jednoznacznego statusu prawnego „Stołówki Miejskiej” w Wołczynie. 

4. Wzmocnić działania nadzorcze w celu zapewnienia sporządzania prawidłowych i 

kompletnych ogłoszeń o organizowanych konkursach na realizację zadań publicznych, 

stosownie do wymogów art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

5. Skorygować sposób prowadzenia ewidencji zasobu nieruchomości gminnych stosownie 

do uregulowań zawartych w art. 23 ust. 1c w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, 

poz.2603 z późn. zm.) 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości stosownie do 

wymogów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Oznaczyć dziennik nazwą 

jednostki oraz określić w nim rok obrotowy zgodnie z przepisem art. 13 ust. 4 cyt. ustawy 

o rachunkowości. Wprowadzić procedury zapewniające dokonywanie prawidłowych 

zapisów księgowych oraz dokonywanie prawidłowych poprawek błędnych zapisów 

stosownie do przepisów art. 23 ust. 2 oraz art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 

Uregulować gospodarkę pieniężną w zakresie obrotu gotówkowego dostosowując 

przepisy wewnętrzne do potrzeb biblioteki. Zaprowadzić ewidencję analityczną do konta 

13-rachunki i kredyty bankowe, stosownie do regulacji Zakładowego Planu Kont 

obowiązującego w bibliotece. 

2. Ustalić w formie pisemnej procedurę kontroli finansowej stosownie do wymogów art. 47 

ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 
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z późn. zm.). Uwzględnić w jej treści kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia 

rachunkowości. 

 

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 nie wykonania. 

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 w Wołczynie  

Z up. PREZESA 

Jan Uksik 

/--/ 
 


