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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 2 września 2008 r. do 31 

października 2008 r. w Urzędzie Miejskim kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy Byczyna za rok 2007 i I półrocze 2008 roku. 

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, a dotyczyło to między innymi: 

− skierowania do kierowników trzech kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolnego 

z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,  

− doprowadzenia do zgodności ewidencję analityczną z ewidencją syntetyczną konta o 

symbolu 011-środki trwałe.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 19 listopada 2008 r.  
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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 Miejski  

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych, polegające na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zasad 

powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej oraz nieokreśleniu 

wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe  z określeniem ich struktury, 

wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w całości organizacji ksiąg rachunkowych i w 

procesach przetwarzania danych (protokół kontroli str. 8, 9); 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz; 

− prowadzeniu ewidencji księgowej niezgodnie z zasadami funkcjonowania  kont o 

symbolu  101, 130, 133, 140, 225, 229 i  231 (protokół kontroli str. 21-22, 25, 31-35, 

46-47), 

− nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji środków zgromadzonych na 

rachunkach bankowych (protokół kontroli str. 35, 64-66), 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w zakresie gromadzenia dochodów i 

dokonywania wydatków dotyczących mienia oddanego w zarządzanie, na podstawie 

dokumentów niebędących dowodami księgowymi (protokół kontroli str. 37-38), 

− niezaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych na koncie 0-11 kwoty 62.814 zł 

tytułem przyjęcia na stan majątku Gminy nieruchomości w zamian za długi (protokół 

kontroli str. 137, 138). 

 Odpowiedzialność za powyższe ponoszą inspektorzy w Referacie Finansowym 

i Podatkowym, Z-ca Skarbnika oraz Skarbnik. 

2.  Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w 5-ciu podległych jednostkach 

oświatowych kontroli w zakresie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 17). 

  Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych, 

(protokół kontroli str.45-46, 71-73). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 

4. Nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń polegające na: 

− ustalaniu i wypłacaniu kierowcy i mechanikom OSP wynagrodzenia z naruszeniem 

obowiązujących przepisów prawa (protokół kontroli str. 48-52); 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Burmistrz; 

− niewyłączeniu z podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracownikom wynagrodzenia w łącznej kwocie 2.359,23 zł za czas usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy (protokół kontroli str. 129, 130), 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

5. Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalenia w Regulaminie ZFŚS w zakresie 

udzielania ze środków funduszu zaliczek na poczet wynagrodzeń oraz nieterminowe 

naliczenie za 2007 r. odpisu na rachunek funduszu w kwocie 24.770,07 zł,  

(protokół kontroli str. 56-57, 131-132). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. kadr, Skarbnik i Burmistrz.  

6. Naruszenie zasad prowadzenia gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania oraz 

procedur kontroli finansowej, polegające m.in. na:  

− dokonaniu wypłaty zaliczki w kwocie 69.608,10zł na podstawie wniosku o zaliczkę 

niezatwierdzonego do wypłaty przez osoby upoważnione (protokół kontroli str. 55-58), 

− wypłaceniu zaliczkobiorcom kolejnych zaliczek pomimo, nierozliczenia się z 

poprzednich zaliczek (protokół kontroli str. 55-56), 

− niewłaściwym poprawianiu błędnych zapisów w raportach kasowych oraz w księgach 

druków ścisłego zarachowania poprzez skreślenia bez wskazania daty dokonania tej 

czynności, przerabianie poprawianie pojedynczych cyfr (protokół kontroli str. 22, 42), 

− braku uregulowań w przepisach wewnętrznych w zakresie maksymalnej kwoty 

udzielanych zaliczek (protokół kontroli str. 34-40). 

− zaniechaniu stosowania procedur kontroli finansowej w zakresie gromadzenia 

dochodów z zasobu mienia przekazanego w zarządzanie oraz wydatków związanych z 

tym zasobem (protokół kontroli str. 34-40). 
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Odpowiedzialność ponoszą kasjer, osoby zatwierdzające wnioski o zaliczkę, podinspektor 

i inspektor Referatu Finansowego, Z-ca Skarbnika i Skarbnik oraz były Z-ca Burmistrza 

i Burmistrz.  

7. Niewydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

przypadku nieterminowego uiszczania opłaty za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń, 

(protokół kontroli str. 105-107). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

8. Naruszenie zasad przy udzielaniu i  rozliczaniu dotacji  podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych polegające na: 

− niezachowaniu trzydziestodniowego wyprzedzenia przy ogłaszaniu otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania (protokół kontroli str. 141), 

− przekazaniu dotacji w kwocie 2.000 zł przed terminem zawarcia umowy (protokół 

kontroli str. 142), 

− przyjęciu do rozliczenia z dotacji kosztów w kwocie 4.845,91 zł poniesionych 

w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (protokół kontroli str.146-147). 

Odpowiedzialność ponosi p.o. Kierownika Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji 

i Rozwoju i Burmistrz. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w art. 8 

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.).  

9. Brak kontrasygnaty Skarbnika na zawartych umowach skutkujących zaciągnięciem 

zobowiązań pieniężnych, 

(protokół kontroli str. 151, 152). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego, były Zastępca Burmistrza i 

Burmistrz. 

10. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

− nieokreśleniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienie sposobu zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wysokości kwoty pozostawionej 

na zabezpieczenie roszczeń (protokół kontroli str. 158), 

− nieokreśleniu w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ceny 

zamówienia (protokół kontroli str. 160), 
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− braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie udzielonej gwarancji i 

rękojmi (protokół kontroli str. 160-163). 

Odpowiedzialność ponosi p.o. Kierownika Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i 

Rozwoju  oraz Burmistrz.   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) polegające na nieopracowaniu procedur kontroli 

finansowej jednostki oraz nieprzeprowadzaniu kontroli finansowych w jednostce, 

(protokół kontroli str. 192). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor.  

2. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 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, polegające na: 

− oznaczeniu ksiąg rachunkowych w sposób nieprawidłowy, tj. nazwą Urzędu 

Miejskiego, a nie jednostki której dotyczą (protokół str. 192), 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego, Dyrektor 

PSzP i Burmistrz; 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach: 130, 231 i 234 niezgodnie z 

zasadami funkcjonowania tych kont  (protokół kontroli str. 202-204). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor i Kierownik Referatu Oświaty Urzędu 

Miejskiego. 

 

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: 
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Urząd Miejski  

1. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegać 

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

rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), 

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). Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, stosownie 

do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a i b  cyt. ustawy. Wprowadzić na stan majątku 

Gminy nieruchomość przejętą w zamian za długi. 

2. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania w każdym roku budżetowym kontroli 

finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych stosownie do wymogów 

określonych w art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

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

3. Wdrożyć rozwiązania nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują 

nieprawidłowości w zakresie regulowania zobowiązań. Dokonywać wydatków 

publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z 

art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

4. Zaprzestać wydatkowania środków budżetowych na zatrudnianie kierowców i 

mechaników OSP na podstawie umów o pracę. Zadania gminy w zakresie  finansowania 

OSP realizować zgodnie z przepisami art. 26, 28 i 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie pożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).  

Rozliczyć kwoty nieprawidłowo naliczonego wynagrodzenia rocznego pracownikom za 

2006 i 2007 rok. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczać zgodnie z przepisami art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) w zw. z § 6 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie 

szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalenia i wypłacania 

wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14). 

5. Doprowadzić do zgodności z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335z późn. zm.) ustalenia Regulaminu 

ZFŚS w zakresie udzielania pomocy finansowej pracownikom oraz przestrzegać zasad 
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terminowego przekazywania odpisu na rachunek Funduszu stosownie do przepisu art. 6 

ust. 2 cyt. ustawy. 

6. Wdrożyć rozwiązania, które wyeliminują nieprawidłowości w zakresie gospodarki 

kasowej i drukami ścisłego zarachowania. Przestrzegać regulacji zawartych w Instrukcji 

kasowej i Instrukcji obiegu kontroli i archiwowania dokumentów księgowych. Uzupełnić 

procedury kontroli finansowej w zakresie udzielanych zaliczek. Ściśle przestrzegać 

procedur kontroli w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zasobów mienia 

przekazanego w zarządzanie.  

7. W przypadku nieuiszczenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wydawać decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia, zgodnie z art. 18 

ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teksy jednolity z 2002r. Dz.U. nr 147, poz. 1231 z późn. 

zm.). 

8. Wyegzekwować od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwoty 

dotacji wydatkowane w okresach nieprzewidzianych w umowach na realizację zleconych 

zadań publicznych. Przestrzegać zasad przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji wynikających 

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

(Dz.U. nr 96, poz. 873). 

9. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika na umowach skutkujących zaciąganiem  

zobowiązań pieniężnych stosownie do przepisu art. 46 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

10. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością  

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2007 r. nr 223, 

poz. 1655 z późn. zm.). 

Publiczna Szkoła  Podstawowa w Byczynie 

1. Opracować i wdrożyć procedury kontroli finansowej stosownie do przepisów art.47 ust.3 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 

późn. zm.). 

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Oznaczyć księgi 

rachunkowe nazwą jednostki, której dotyczą stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 ustawy 
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z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. 

zm.). Przestrzegać zasad księgowania operacji gospodarczych wynikających z przepisów 

cyt. ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. 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).  

 

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 Byczynie 

 
Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


