
 
 

 
Opole, dnia 6 października 2008 r. 

 
NKO-401-11/08 

 

Pan 

Tadeusz Goc 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

 
 

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 18 czerwca 2008 r. do 29 lipca 2008 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2007 r. oraz 

wybranych zagadnień za rok 2006. 

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 skorygowania sprawozdania Rb-PDP oraz zwrotu przez byłego 

pracownika nadpłaconej kwoty nagrody jubileuszowej. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 8 sierpnia 2008 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. Ustalenie niekompletnych procedur kontroli finansowej oraz nieprzeprowadzenie kontroli 

przestrzegania przez niektóre podległe jednostki realizacji procedur w zakresie celowości 

zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (protokół kontroli str. 6-7). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Strzelec Opolskich. 
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2. Zaniechanie realizacji obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego pomimo 

przekroczenia kwoty powodującej powstanie obowiązku jego prowadzenia (protokół 

kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości 

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 oraz przepisów 

wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe i zasad wyceny zobowiązań oraz na 

niedostosowaniu zapisów w zakładowym planie kont do obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie prowadzenia ewidencji na kontach: 139-Inne rachunki bankowe, 

225-Rozliczenie niewygasających wydatków (budżet jst.), 903-Niewykonane wydatki, 

904-Niewygasajace wydatki (protokół kontroli str. 5-6, 13, 93). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy; 

− nieoznaczeniu ksiąg rachunkowych nazwą jednostki, której dotyczą (protokół kontroli 

str. 9, 14). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Burmistrz; 

− niewłaściwym zaewidencjonowaniu należnych składek i zaliczek na podatek 

dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. co skutkowało 

zaniżeniem zobowiązań na koncie 231 o kwotę 98.525,32 zł oraz zawyżeniem 

zobowiązań wykazanych na kontach 225 i 229 łącznie o kwotę 98.525,32 zł (protokół 

kontroli str. 23). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Budżetowego i Skarbnik Gminy; 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na koncie 234 i 130 niezgodnie z 

rzeczywistym ich przebiegiem (protokół kontroli str. 26 i 48).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor, Księgowa i Kierownik Referatu Budżetowego oraz 

Skarbnik Gminy; 

− niesprawdzalnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych poprzez dokonywanie 

niepoprawnych zapisów na kontach 968 i 240-02 oraz poprzez brak powiązania 

niektórych zapisów dziennika z zapisami na kontach księgi głównej (protokół kontroli 

str. 10, 19, 83-84). 
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Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz i były Skarbnik Gminy oraz Burmistrz, 

Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Budżetowego;  

− prowadzeniu ewidencji księgowej na kontach 222, 011, 013, 130, 221, 223, 998, 139 

niezgodnie z zasadami funkcjonowania tych kont (protokół kontroli str. 17, 37, 47,63-

64, 86-87, 89-90, 93). 

Odpowiedzialność ponosi Samodzielny Referent, Inspektor i Kierownik Referatu 

Budżetowego oraz Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

− wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu Miejskiego za 2007 r. danych w zakresie 

należności konta 221, 225 i 226 w niewłaściwych pozycjach oraz na nieegzekwowaniu 

sporządzania i przedkładania odrębnych bilansów jednostkowych szkół, przedszkoli, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania 

oraz Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Strzelcach Opolskich (protokół kontroli str.16). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, Zastępca Burmistrza i Burmistrz. 

4. W zakresie inwentaryzacji: 

− zaniechanie przeprowadzenia na dzień 31.12.2007 r. oraz nieudokumentowanie 

przeprowadzonej inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia sald lub weryfikacji 

ich realnej wartości (protokół kontroli str. 29-32). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu 

Budżetowego; 

− zaniechanie rozliczenia stwierdzonych podczas inwentaryzacji przeprowadzonych w 

jednostkach OSP nadwyżek składników majątkowych w księgach rachunkowych tego 

roku, na który przypadał termin inwentaryzacji (protokół kontroli str. 35-37). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Budżetowego oraz Skarbnik Gminy; 

− niewskazanie w przepisach wewnętrznych sposobu dokumentowania inwentaryzacji 

przeprowadzonej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku tzw. weryfikacji sald 

(protokół kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Niektóre z wymienionych nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu, o którym 

mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).  
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5. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na: 

− niewykazaniu w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S jednostki – Urzędu Miejskiego 

wymaganych danych w zakresie planowanych dochodów oraz wykazaniu w 

sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S nieprawidłowych danych w zakresie 

planowanych wydatków i zaangażowania wydatków budżetowych (protokół kontroli 

str. 48, 89-90), 

− niesporządzeniu sprawozdania zbiorczego Rb-28S na podstawie sprawozdań 

jednostkowych, o czym świadczy wykazanie w sprawozdaniu zbiorczym danych w 

zakresie wydatków niewygasających, których nie wykazano w sprawozdaniu 

jednostkowym (protokół kontroli str. 90-91). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz; 

− niesporządzeniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N dla j.s.t. jako jednostki 

budżetowej i jako organu oraz sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-

28S przez podległe jednostki budżetowe (protokół kontroli str. 42, 48, 87), 

− zaniechaniu sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań 

złożonych przez jednostki organizacyjne (protokół kontroli str. 43, 88), 

− nieprzestrzeganiu wymogów formalnych przy sporządzaniu sprawozdań, 

dokonywaniu odręcznych dopisków-poprawek na sprawozdaniach oraz sporządzeniu 

niekompletnego sprawozdania (protokół kontroli str. 42, 87-88). 

Za powyższe odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu 

Budżetowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. 

6. W zakresie przepisów podatkowych: 

− nieegzekwowanie obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz nierzetelne 

sprawdzanie prawidłowości danych wykazywanych w deklaracjach podatkowych 

(protokół kontroli str. 50, 53-54), 

− nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatków dla Klubów Sportowych skutkujące 

zawyżeniem naliczonego podatku od nieruchomości o kwotę 2.603,28 zł i zaniżeniem 

podatku rolnego o kwotę 234 zł oraz nieobjęcie obowiązkiem podatkowym podmiotu 

korzystającego z mienia komunalnego co spowodowało zaniżenie wymiaru podatku od 

nieruchomości o kwotę 187,30 zł (protokół kontroli str. 51-52), 

− niedokonanie wpłaty podatku od nieruchomości naliczonego w deklaracji podatkowej 

Gminy w wysokości 44.861 zł (protokół kontroli str. 51-52), 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor i Kierownik Referatu Podatkowego, Skarbnik 

Gminy oraz Burmistrz. 
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7. W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobierania 

opłat za korzystanie z tych zezwoleń: 

− wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 

niekompletnych wniosków tj. nie zawierających wszystkich wymaganych informacji 

oraz kompletu załączników (protokół kontroli str. 57-59), 

− nieprawidłowe, uniemożliwiające kontrolę prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych polegające na zaniechaniu 

odnotowywania dat wpływu na oświadczeniach o wysokości sprzedaży w roku 

poprzednim oraz dat wydania decyzji (protokół kontroli str. 61), 

− nieprawidłowe ustalenie wysokości rat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w roku wydania bądź utraty ważności zezwoleń (protokół 

kontroli str. 61-63), 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor i Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i 

Promocji oraz Burmistrz. 

8. W zakresie opłaty targowej: 

− nieprawidłowe określenie przez Burmistrza terminu rozliczenia inkasenta z 

przekroczeniem kompetencji należących do organu stanowiącego (protokół kontroli 

str. 65-66), 

− niepobieranie opłaty targowej od osób prowadzących sprzedaż na imprezach 

organizowanych na terenie Gminy (protokół kontroli str. 67-69). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz Inspektor i Kierownik Referatu Budżetowego i 

Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji.  

9. Zawarcie dwóch umów na łączną kwotę 100.000 zł skutkujących powstaniem zobowiązań 

pieniężnych, bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 103-104).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

10. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych polegające na: 

− nieprzestrzeganiu zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji (protokół 

kontroli str. 110-111, 117-119), 

− określeniu błędnego terminu do składania ofert (protokół kontroli str. 130, 133-134, 139), 

− niezachowaniu należytej staranności przy przechowywaniu ofert w celu zachowania 

ich nienaruszalności (protokół kontroli str. 136-137). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Zamówień Publicznych oraz Burmistrz. 
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II.   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. Uzupełnić procedury kontroli finansowej, tak by obejmowały pełny zakres procesów 

związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz 

gospodarowaniem mieniem, wymieniony w art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

Zapewnić przeprowadzenie w roku bieżącym, a następnie w każdym roku budżetowym 

kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych i dokonywania wydatków, obejmującej co najmniej 5% wydatków w 

jednostkach organizacyjnych gminy, stosownie do wymogów określonych w art. 187 ust. 

2 i ust. 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

2. Niezwłocznie zatrudnić audytora wewnętrznego i zapewnić prowadzenie audytu 

wewnętrznego, zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

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

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których 

przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach 

sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 112, poz. 763). 

3. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy, 

stosownie do przepisu 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.). Dostosować treść 

zakładowego planu kont do przepisów 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 z późn. zm.).  

Oznaczyć wszystkie księgi rachunkowe nazwą jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 

4 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Zapewnić prowadzenie ewidencji księgowej na kontach wskazanych w niniejszym 

wystąpieniu w prawidłowy sposób, zgodnie z zasadami ich funkcjonowania określonymi 
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w cyt. ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 

Skorygować błędnie sporządzony bilans jednostkowy Urzędu za 2007 r. 

Doprowadzić do przestrzegania przepisu § 18 ust.1 cyt. rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. poprzez egzekwowanie sporządzania i przedkładania 

bilansów odrębnie dla każdej jednostki budżetowej. 

Wzmocnić działania nadzorcze w stosunku do osób odpowiedzialnych za prowadzenie 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w celu uniknięcia powstawania dalszych 

nieprawidłowości w tym zakresie. 

4. Doprowadzić do zinwentaryzowania aktywów nie objętych inwentaryzacją z dnia 31 

grudnia 2007 r. i do poprawnego udokumentowania tej inwentaryzacji. Przestrzegać w 

tym zakresie przepisów art. 26 i art. 27 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.). 

Niezwłocznie rozliczyć nadwyżki ujawnione podczas inwentaryzacji przeprowadzonych 

w jednostkach OSP, stosownie do przepisu art. 27 ust 2 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Ustalić w przepisach wewnętrznych właściwy sposób dokumentowania inwentaryzacji 

przeprowadzonej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku tzw. weryfikacji sald.  

5. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania jednostkowe Rb-27S i Rb-28S stosownie 

do przepisów § 3 ust. 1 i § 8 ust. 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych 

stanowiącej załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 

2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 

Wyegzekwować od kierowników jednostek wskazanych w § 4 pkt 2 i § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 

cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. respektowanie 

obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych oraz zgodnie z 

dyspozycją § 9 ust. 3 cyt. rozporządzenia dokonywać sprawdzenia tych sprawozdań pod 

względem formalno-rachunkowym. 

Opracować i wdrożyć procedury zapewniające sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej.  

6. Zapewnić przestrzeganie obowiązku egzekwowania od podatników deklaracji 

podatkowych oraz rzetelnego sprawdzania prawidłowości danych w nich zawartych, 

stosownie do przepisów art. 274 a oraz 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).  
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Dokonywać prawidłowego wymiaru podatków rolnego i od nieruchomości dla 

podmiotów korzystających z mienia komunalnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 696 z 

późn. zm.) oraz 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.).  

Dokonać wpłaty podatku od nieruchomości naliczonego w deklaracji Gminy za 2007 r. 

7. Podjąć działania, które skuteczne wyeliminują nieprawidłowości w zakresie dokumentacji 

związanej z wydawaniem decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a w szczególności zapewnią egzekwowanie od przedsiębiorców 

kompletnych wniosków, stosownie do dyspozycji art. 18 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. 

U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).  

Zapewnić prowadzenie dokumentacji w powyższych sprawach w sposób umożliwiający 

sprawowanie faktycznej kontroli nad prawidłowością wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz poboru opłat za korzystanie z tych zezwoleń. 

Wysokość rat opłaty za korzystanie z zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych ustalać 

zgodnie z przepisem art. 11¹ ust. 8 cyt. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

8. Doprowadzić do zgodności z przepisem art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) sposób 

ustalenia terminu rozliczania inkasenta opłaty targowej. 

Zapewnić pobór opłaty targowej od wszystkich osób zobowiązanych do jej zapłaty, 

stosownie do dyspozycji art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 

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

9. Wprowadzić procedury zapobiegające przypadkom nieudzielania przez Skarbnika 

kontrasygnaty przy zawieraniu umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych, 

stosownie do uregulowań zawartych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

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

10. Wzmocnić nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w celu zapewnienia 

jego prawidłowego przebiegu i udokumentowania. Przestrzegać w tym zakresie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2007 r. nr 223, poz. 1655). 
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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 poprzez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska 
Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


