
 

 
 

 
        Opole, dnia 27 lutego 2009 r. 

NKO-401-25/08  

 

 

Pani 

Róża Koźlik 

Burmistrz Dobrodzienia 
 

 

 

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 20 października 2008 r. do 17 grudnia 

2008 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2007 r. 

i I półrocze 2008 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 wyegzekwowania od 

podatników złożenia deklaracji podatkowych. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 22.12.2008 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: 

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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Urząd Miasta i Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości, w tym rachunkowości 

podatkowej oraz przepisów wewnętrznych polegające na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu kont 

ksiąg pomocniczych oraz jednoznacznych zasad wyceny aktywów i pasywów i sposobu 

prowadzenia dzienników częściowych (protokół kontroli str. 6-8); 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz; 

− prowadzeniu ewidencji analitycznej na kontach o symbolach 101, 221, 201-1/43 i 201-

1/86 niezgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont (protokół kontroli 

str. 7, 12, 20); 

− niedokonywaniu przypisu podatku od nieruchomości podmiotom zwolnionym na 

mocy uchwały Rady Miejskiej (protokół kontroli str. 54); 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy i p.o. Kierownika Referatu Finansowo-

Budżetowego oraz Skarbnik. 

2. Niesporządzenie sprawozdań jednostkowych Rb-27S w zakresie dotacji celowych i 

subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych z funduszy 

celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,  

(protokół kontroli str. 30). 

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik oraz Burmistrz. 

3. Niedokonywanie czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w 

deklaracjach podatkowych oraz zaniechanie dokumentowania tych czynności, 

(protokół kontroli str. 38, 42). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy w Referacie Finansowo-Budżetowym oraz 

Burmistrz. 

4. Nieprawidłowe stosowanie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 

ustawy o podatku rolnym polegające m.in. na: 

− nieobjęciu obowiązkiem podatkowym podmiotów korzystających z mienia 

komunalnego, które w rozumieniu przepisów wyżej wymienionych ustaw były 

podatnikami oraz nieopodatkowanie budowli związanej z działalnością gospodarczą, 

której właścicielem była osoba fizyczna (protokół kontroli str. 38, 44-45, 45-46, 47-

48, 52), 
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− obciążeniu podatkiem od nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, który jako administrator nieruchomości nie był podatnikiem 

zobowiązanym do jego zapłaty oraz podatnika dzierżawiącego od Skarbu Państwa 

grunt, który objęty był zwolnieniem ustawowym (protokół kontroli str. 47-48, 49), 

− opodatkowaniu nieruchomości niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków oraz wykazanymi w informacjach składanych przez podatników, 

jak również z zastosowaniem nieprawidłowych stawek podatkowych (protokół 

kontroli str. 35-38, 42-43, 46-47), 

− niedokonaniu zapłaty podatku od nieruchomości należnego od Gminy, za 

nieruchomości komunalne podlegające opodatkowaniu (protokół kontroli str. 51), 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy w Referacie Finansowo-Budżetowym oraz 

Burmistrz. 

5. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych polegające na przyjęciu niekompletnego wniosku, podaniu w zezwoleniu 

błędnego adresu punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz nieodnotowaniu dat 

wpływu na oświadczeniach o wysokości sprzedaży w roku poprzednim, składanych przez 

przedsiębiorców, 

(protokół kontroli str. 62-63). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy zajmujący się wymienioną dokumentacją. 

6. Niepobieranie opłaty targowej w przypadku dokonywania sprzedaży na festynach i 

imprezach organizowanych na terenie Gminy,  

(protokół kontroli str. 58-60). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inkasent opłaty targowej oraz Burmistrz. 

7. Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości zaniżonej o 

kwotę 539,70 zł, 

(protokół kontroli str.67-68). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

8. Naruszenie przepisów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, polegające na: 

− nieokreśleniu w decyzjach dotyczących zwrotu podatku kwoty limitu pozostałej do 

wykorzystania w ciągu roku (protokół kontroli str. 108-110), 
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− przyjmowaniu niekompletnych wniosków, a w konsekwencji wypłaceniu zwrotu 

podatku osobom będącym współposiadaczami gruntów bez pisemnej zgody 

pozostałych współposiadaczy gruntów na zwrot podatku tej osobie (protokół kontroli 

str. 108-112).  

Odpowiedzialność ponoszą: pracownicy prowadzący sprawy związane ze zwrotem 

podatku oraz Burmistrz. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu 

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób niezapewniający sumowania w sposób ciągły 

obrotów na kolejnych stronach wydruków komputerowych zestawienia obrotów i sald 

oraz księgi głównej, 

(protokół kontroli str. 123). 

Odpowiedzialność ponosi Główny księgowy ZGKiM w Dobrodzieniu. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych, polegające na: 

− nieuzasadnionym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

spowodowanym naruszeniem przepisów określających przesłanki upoważniające do 

unieważnienia postępowania (protokół kontroli str. 132-137);  

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 

ust.3 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.); 

− nieprawidłowym przechowywaniu protokołów z postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych tj. w sposób nie gwarantujący ich nienaruszalności oraz bez załączników 

(protokół kontroli str. 147-150). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Dyrektor ZGKiM w Dobrodzieniu. 

 

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: 
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Urząd Miasta i Gminy 

1. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegać 

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 planu kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont 

w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761). 

Sposób prowadzenia ewidencji księgowej dostosować do wymienionych przepisów i 

zakładowego planu kont. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 

12 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia z dnia 28 lipca 2006 r. 

2. Doprowadzić do realizacji obowiązku sporządzania wszystkich wymaganych jednostkowych 

sprawozdań budżetowych Rb-27S, stosownie do przepisów § 2 ust. 1 Instrukcji sporządzania 

sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

stanowiącej załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. 

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

3. Przedkładane przez podatników deklaracje podatkowe poddawać czynnościom 

sprawdzającym w przypadkach i na zasadach określonych w art. 272 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 

zm.). Prawidłowo dokumentować dokonanie tych czynności. 

4. Przeprowadzić analizę i weryfikację w zakresie dokonanego wymiaru i poboru podatków 

w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz doprowadzenia do objęcia 

obowiązkiem podatkowym wszystkich zobowiązanych podatników i wszystkich 

nieruchomości podlegających opodatkowaniu. Wymiaru podatków rolnego i od 

nieruchomości dokonywać 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 

należnego od Gminy.  
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5. Wzmocnić nadzór w zakresie dokumentacji dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z 

naruszeniem przepisów 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.). 

6. Egzekwować opłatę targową od podmiotów prowadzących sprzedaż na imprezach 

organizowanych w gminie 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. 844 z późn. 

zm.) oraz postanowieniami uchwał Rady Miejskiej nr V/27/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. 

zmienionej uchwałą nr XII/85/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.  

7. Podjąć czynności zmierzające do zweryfikowania i prawidłowego naliczenia bonifikaty 

od ceny sprzedanego lokalu mieszkalnego, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady 

Miejskiej nr VI/44/99 z dnia 05.03.1999 r. i nr XV/103/2008 z dnia 17.03.2008 r.  

8. W wydawanych decyzjach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

paliwa określać kwotę limitu pozostałego do wykorzystania zgodnie z przepisem art. 5 

ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
(Dz. U. nr 52, poz. 379). 

Kontrolować kompletność składanych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, a wypłaty 

zwrotu podatku osobom będącym współposiadaczami gruntów dokonywać po 

przedstawieniu przez nie pisemnej zgody pozostałych współposiadaczy, zgodnie z 

przepisem art. 3 ust. 4 cyt. ustawy. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu 

1. Dostosować ewidencję księgową do wymogów wynikających z art. 13 ust. 5 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 

z późn. zm.). 

2. Podjąć działania, które wyeliminują nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień 

publicznych. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą 

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

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

Dołożyć należytej staranności przy tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji 

przetargowej. 
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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 stanowi wykroczenie. 

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 w Dobrodzieniu. 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


