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Opole, dnia 20 kwietnia 2009 r. 

 
NKO-401-26/08  
 
 

Pan 

Sylwester Lewicki 

Burmistrz Olesna 

 

 

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 20.11.2008r. do 10.02.2009r. 

w Urzędzie Miejskim kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Olesno za rok 

2007 i I półrocze 2008r. 

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. 

Kontrola wykazała do powtórzenia się nieprawidłowości dotyczących braku kontroli 

podległych jednostek oraz sprawozdawczości budŜetowej, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 11 kwietnia 2004 r. nie powinno mieć miejsca. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 26 lutego 2009r.  

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zastrzeŜeń nie wniesiono.   

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. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia za rok 2006 w 18 podległych jednostkach a 

za rok 2007 w 9 podległych jednostkach kontroli przestrzegania procedur w zakresie 
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celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie co 

najmniej 5% wydatków tych jednostek, 

(protokół kontroli str. 11-15). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz, Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji i 

kontroli i Burmistrz.  

PowyŜsza nieprawidłowość wystąpiła ponownie pomimo poinformowania w odpowiedzi 

na wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr II-3021/3/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r., 

iŜ dla realizacji tego zadania Burmistrz powołał zespół kontrolny i będzie przestrzegał 

ustanowioną normę prawną. Z powyŜszego wynika, iŜ podjęte przez Burmistrza działania 

nie przyniosły efektów, a w wymienionym zakresie postępuje się niezgodnie z przepisami. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

− nieustaleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zasad 

powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej oraz  nieokreśleniu 

wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe (protokół kontroli str. 8-10); 

Odpowiedzialność ponosi  Burmistrz; 

− ewidencjonowaniu w raportach kasowych wypłat gotówki w innym dniu niŜ zostały 

faktycznie dokonane oraz ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w księgach 

rachunkowych w okresie sprawozdawczym innym niŜ ten, w którym miały miejsce 

(protokół kontroli str. 19-22, 175-177); 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 030 - „długoterminowe aktywa 

finansowe” (protokół kontroli str.178), 

− nieprowadzeniu zestawienia dzienników częściowych (protokół kontroli str. 96-97), 

− niebieŜącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 119-121), 

− niesprawdzalnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, (protokół kontroli str. 19-22, 36-

37, 145, 146, 156, 167, 170), 

− ewidencjonowaniu dowodów księgowych niespełniających wymogów ustawy o 

rachunkowości, tj. niesprawdzonych pod względem merytorycznym i rachunkowym 

nieoznaczonych numerem identyfikacyjnym (protokół kontroli str. 19-22, 31-36, 125-, 

127, 129, 134, 136, 145, 146, 156, 167, 170), 

− nieujęciu w zakładowym planie kont i nieprowadzeniu ewidencji księgowej do konta o 

symbolu 310-„materiały” pomimo występowania operacji gospodarczych 

przewidzianych do ewidencjonowania na tym koncie  (protokół kontroli str. 179). 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi Kasjer,  Inspektor ds. księgowości budŜetowej 

Skarbnik i Burmistrz.  
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3. Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji środków zgromadzonych na rachunkach 

bankowych, nieprzeprowadzenie inwentaryzacji zobowiązań drogą porównania danych 

ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych 

składników oraz nieprzeprowadzenie inwentaryzacji paliwa znajdującego się w pojazdach 

OSP i StraŜy Miejskiej na koniec roku 2007, 

(protokół kontroli str. 27-28, 44-45, 181-182). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budŜetowej, Skarbnik i Burmistrz. 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ust.1 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.); 

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, 

(protokół kontroli str. 37-39).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 

5. Naruszenie zasad prowadzenia gospodarki kasowej oraz obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych polegające na: 

− potwierdzaniu odbioru gotówki w kasie z pominięciem wskazania daty dokonanej 

wypłaty   (protokół kontroli str. 19-21), 

− udzielaniu zaliczek osobom niebędącym pracownikami Urzędu Miejskiego (protokół 

kontroli str. 39-43), 

− nieustalaniu daty rozliczenia się osób pobierających zaliczki (protokół kontroli str.39-41). 

Odpowiedzialność ponosi Kasjer, Skarbnik i Burmistrz. 

6. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r., o finansach publicznych i ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

polegające na: 

− dokonaniu wydatku z budŜetu Gminy, wypłaconego za pomocą zaliczek na łączną 

kwotę 11.500 zł podmiotom spoza sektora finansów publicznych, z pominięciem 

procedury konkursowej (protokół kontroli str. 39-44); 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz. 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 11 

ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.); 

− niezamieszczaniu  ogłoszeń o konkursie ofert w prasie lokalnej (protokół str. 195); 

− rozliczeniu udzielonej dotacji z pominięciem wymaganego przepisami sprawozdania 

(protokół kontroli str. 197-198). 
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Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. kultury, sportu i promocji gminy, podinspektor 

ds. księgowości budŜetowej oraz Skarbnik Gminy. 

7. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie sprawozdawczości 

budŜetowej polegające na: 

− wykazaniu w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP sporządzonych na koniec 2007 roku 

oraz na I półrocze 2008 r. skutków udzielonych umorzeń podatkowych w podatku 

rolnym i w podatku od nieruchomości w nieprawidłowych wielkościach (protokół 

kontroli str. 67-70), 

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S danych niezgodnych z ewidencją (protokół 

kontroli str. 93-96). 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ust.2 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz.  

Nieprawidłowości w powyŜszym zakresie powtórzyły się pomimo stwierdzenia 

Burmistrza w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych nr II-3021/3/05 z dnia 11 

kwietnia 2005 r., iŜ wznowiono nadzór nad sprawozdawczością budŜetową oraz 

przeprowadzono rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za sprawozdawczość. Jak 

wynika z ustaleń kontroli podjęte działania przez Burmistrza okazały się nieskuteczne.  

8. Nieprzeprowadzenie w 2007 i I półroczu 2008 roku kontroli podatkowych, 

(protokół kontroli str. 53). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

9. Wypłacenie wynagrodzenia inkasentowi opłaty targowej w kwocie wyŜszej o 7.364,04 zł, 

(protokół kontroli str. 65-67). 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi Skarbnik oraz Gminy Burmistrz. 

10. Naruszenie przepisów prawa w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników 

polegające na: 

− zatrudnieniu i wynagradzaniu pracownika na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza ds. 

organizacji i kontroli, które nie występuje w wykazie stanowisk określonych w  

rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 2 sierpnia 2005r. „w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych…” (protokół kontroli str. 107-110), 
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− nieprzyznaniu dodatku funkcyjnego  pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku p.o. 

Komendanta StraŜy Miejskiej (protokół kontroli str. 111-112). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. kadr, Sekretarz i Burmistrz. 

11. Brak kontrasygnaty Skarbnika na zawieranych umowach skutkujących zaciągnięciem 

zobowiązań pienięŜnych, 

(protokół kontroli str. 142, 147, 154, 155, 160, 162). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Zastępca Burmistrza. 

12. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

− naruszeniu obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu treści zapytania 

do SIWZ wraz z wyjaśnieniem (protokół kontroli str. 152), 

− nieprawidłowym sporządzeniu protokołu  postępowania – brak ceny (protokół kontroli 

str.154, 158, 165 i 169). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. zamówień publicznych i Burmistrz. 

13. Nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem komunalnym Gminy polegające na: 

− ustaleniu nieprawidłowej reprezentacji osób do składania oświadczeń woli w zakresie 

dysponowania saldem rachunku bankowego Gminy Olesno (protokół  kontroli  str. 

131-133), 

− róŜnicy danych w zakresie wielkości pobranych dochodów i wykonanych wydatków 

wykazanych przez zarządcę nieruchomości w sprawozdaniach a danymi 

wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych „organu Gminy” (protokół kontroli str. 133-

134), 

− dokonywaniu wypłaty wynagrodzenia dla zarządcy nieruchomości z naruszeniem 

zasad wynikających z zawartej umowy (protokół kontroli str.135-137). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budŜetowej, Skarbnik i Burmistrz. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie 

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

1994 r. o rachunkowości polegające na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zasad 

klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania 

z kontami księgi głównej (protokół kontroli str. 202-203). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Główny księgowy oraz p.o. Kierownika ZWiK. 
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2. Nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych, polegające na dokonaniu zmiany umowy niekorzystnej dla 

zamawiającego, 

(protokół kontroli str. 211-213). 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust.6 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.) 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi p.o. Kierownika ZWiK. 

 

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: 

1. Podjąć działania, które zapewnią przeprowadzenie w roku bieŜącym a następnie w 

kaŜdym roku budŜetowym kontroli finansowych we wszystkich podległych jednostkach 

organizacyjnych stosownie do wymogów określonych w art. 187 ust 2 ustawy z dnia 30 

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

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegać 

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

rachunkowości (tj: Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości 

oraz planu kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.), 

a w szczególności w zakresie prowadzenia rzetelnie, bezbłędnie i sprawdzalnie  ksiąg 

rachunkowych, powiązania zapisów ksiąg rachunkowych z źródłowymi dowodami 

księgowymi. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, w tym 

zakładowy plan kont, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. 

3. Ściśle przestrzegać zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków 

pienięŜnych i materiałów na ostatni dzień roku, stosownie do postanowień art. 26 i 27 

ustawy o rachunkowości oraz obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych. 
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4. WdroŜyć rozwiązania nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują 

nieprawidłowości w zakresie regulowania zobowiązań jednostki. Dokonywać wydatków 

ze środków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, zgodnie z art. 35 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych. 

5. Uzupełnić procedury udzielania i kontroli finansowej w zakresie udzielania zaliczek. 

Przestrzegać regulacji zawartych w Instrukcji kasowej i Instrukcji w sprawie obiegu i 

kontroli dokumentów księgowych w zakresie obrotu gotówkowego realizowanych 

wydatków.  

6. Zaprzestać finansowania bezpośrednio z budŜetu gminy wydatków na rzecz podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zadania własne gminy zlecone tym 

podmiotom finansować w formie dotacji po przeprowadzeniu procedury konkursowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności poŜytku 

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

7. Opracować i wdroŜyć procedury, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w 

zakresie sprawozdawczości budŜetowej. Ściśle przestrzegać zasad sporządzania 

sprawozdań budŜetowych stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. nr 115 poz. 781 

z pózn. zm.).  

Skorygować i przesłać do tut. Izby sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP i Rb-28S za 2007 r. i I 

półrocze 2008 r.  

8. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych celem sprawdzenia czy 

podatnicy wywiązują się z przepisów prawa podatkowego stosownie do dyspozycji art. 

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

2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).  

9. Wyegzekwować od inkasenta opłaty targowej nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie 

za inkaso w kwocie 7.364,04zł. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej naliczać i 

wypłacać zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLVI/374/06 z dnia 27 

września 2006 roku. 

10. Powierzać pracownikom stanowiska pracy i ustalać wynagrodzenie zgodnie z 

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

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U z 2005r. nr 146, poz. 
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1223 z późn.zm.). Ustalić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Pełnomocnika 

Burmistrza ds. organizacji i kontroli stanowisko i wynagrodzenie zgodnie z wymogami 

cyt. rozporządzenia. Przyznać pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku p.o. 

Komendanta StraŜy Miejskiej dodatek funkcyjny. 

11. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty na umowach skutkujących zaciąganiem 

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

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

12. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych. 

Zamieszczać na stronie internetowej treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz 

ujmować w protokole z postępowania wszystkie wymagane informacje, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) 

13. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące zarządzania mieniem komunalnym Gminy.  

Ustalić prawidłową reprezentację osób do składania oświadczeń woli i dysponowania 

saldem rachunku bankowego Gminy Olesno, stosownie do przepisów art. 46 ustawy z 

dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.). 

WdroŜyć procedury kontroli finansowej w zakresie rozliczeń dotyczących pozyskiwanych 

dochodów i dokonywanych wydatków przez zarządcę nieruchomości stosownie do 

przepisów art. 47 ustawy o finansach publicznych. 

Przestrzegać zasad wypłaty wynagrodzenia dla zarządcy nieruchomości określonych w § 

6 umowy nr 342/31/06 o zarządzaniu budynkami.  

14. Wyciągnąć konsekwencje słuŜbowe w stosunku do osób winnych ponownego wystąpienia 

tych samych nieprawidłowości. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie 

1. Dostosować ewidencje księgową do potrzeb jednostki i wymogów wynikających z art. 13 

ust. 4 pkt 1, i ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( j. t. Dz.U. z 

2002 r. nr 76, poz. 694 z pózn. zm.). 

2. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych. Przestrzegać zasad 

dopuszczalności zmiany zawartych umów określonych w przepisach art. 144 ustawy  z 

dnia 24 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z 

późn. zm). 

 



9 
 

             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 nie wykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art.27 ww. ustawy zagroŜone 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 zastrzeŜeń do 

Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeŜeń moŜe być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Oleśnie 

  Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

/--/ 
 


