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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 4 marca 2009 r. do 30 

kwietnia 2009 r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2008 r.  oraz wybranych zagadnień za 2007 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 nieznajomości przepisów prawa oraz braku 

nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa.  

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte w trakcie kontroli, tj.: 

−       zmieniono nieprawidłowe decyzje ustalające podatek od nieruchomości na 2008 r., 

−        ustalono podatek od nieruchomości najemcy lokalu uŜytkowego stanowiącego mienie 

gminne,   

−        wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy podatnikowi, w stosunku do którego nie 

podjęto czynności windykacyjnych, 
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− ustalono i wypłacono naleŜne wynagrodzenie inkasentowi opłaty targowej, 

− dokonano korekty nieprawidłowo rozliczonego polecenia wyjazdu słuŜbowego na 

obszarze kraju. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 13 maja 2009 r.  

I. Ustalenia kontroli  

Urząd Miejski 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

jednostki organizacyjne gminy realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej w 

kaŜdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek, 

(protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Białej. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

− niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 9); 

− wykazywaniu nieprawidłowych sald kont 201 – „rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami” oraz 221 – „naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych”, tj. w formie 

„persalda” zamiast sald dwustronnych (protokół kontroli str. 18-22). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Białej. 

3. Zaniechanie ustalenia podatku rolnego podatnikom, którym udzielono ulgi w podatku 

rolnym z tytułu kupna gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa 

rolnego lub powiększenie juŜ istniejącego, za okres między zdarzeniem powodującym 

powstanie obowiązku podatkowego a złoŜeniem stosownego wniosku o udzielenie ulgi, 

co spowodowało zaniŜenie naleŜnego podatku rolnego i kwotę 65,90 zł oraz nienaleŜne 

pobranie podatku rolnego w wymienionej kwocie od podatników, którzy zbyli grunty, 

(protokół kontroli str. 45, 46); 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. podatków, inspektor ds. podatków oraz 

Burmistrz Białej. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaŜy i wynajmowaniu nieruchomości polegające na:  

− niezamieszczeniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy (protokół kontroli str. 69-70); 
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− zbyciu lokalu uŜytkowego najemcy z naruszeniem uregulowań dotyczących 

pierwszeństwa w nabywaniu lokali uŜytkowych określonych w uchwale nr XI/133/07 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r.  (protokół kontroli str. 72-73); 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponoszą Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki 

Nieruchomościami i Informatyki oraz Burmistrz Białej; 

− niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem (protokół kontroli str. 76-77); 

− niezachowaniu wymogu przetargowego trybu oddania w najem nieruchomości 

(protokół kontroli str. 76-78); 

− niezawarciu w umowach najmu postanowień umoŜliwiających aktualizację czynszów 

najmu (protokół kontroli str. 77-78); 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponoszą inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i 

drogownictwa, Kierownik Referatu InŜynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej 

oraz Burmistrz. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 

Zakładowego Planu Kont Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej polegające na: 

− nieoznaczeniu wydruków dziennika oraz ewidencji syntetycznej nazwą programu 

przetwarzania (protokół kontroli str. 123), 

− braku sumowania obrotów na kaŜdej stronie wydruku ewidencji syntetycznej (protokół 

kontroli str. 124), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 998-zaangaŜowanie 

wydatków roku bieŜącego (protokół kontroli str. 124). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Białej. 

 

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 
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oraz o podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych 

nieprawidłowości, a w szczególności o realizację następujących wniosków: 

Urząd Miejski 

1. Przeprowadzić w roku bieŜącym, a następnie w kaŜdym roku budŜetowym we wszystkich 

podległych jednostkach organizacyjnych gminy kontrolę przestrzegania realizacji 

procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 

wydatków obejmujące co najmniej 5 % wydatków tych jednostek, stosownie do 

wymogów określonych w art. 187 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

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

2. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących rachunkowości. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami ustawy 

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

694 z późn. zm.). 

3. Ustalić podatek rolny podatnikom, którym udzielono ulgi w podatku rolnym z tytułu 

kupna gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie juŜ istniejącego, za okres między zdarzeniem powodującym powstanie 

obowiązku podatkowego a złoŜeniem wniosku przez podatnika o udzielenie ulgi, 

stosownie do przepisów art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i ustawę z dnia 29 sierpnia 

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

W stosunku do podatników, którzy zbyli przedmiotowe nieruchomości wszcząć i 

przeprowadzić postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku rolnym w trybie 

art. 72 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

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

4. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z gospodarowaniem 

nieruchomościami. Zapewnić przestrzeganie przepisów określonych w art. 35 ust. 1, art. 

37 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm), w art. 50 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

oraz postanowień uchwały nr XI/133/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 

2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciąŜania nieruchomości gruntowych 

oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

1. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości dotyczących prowadzonych ksiąg 

rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

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

zm.) oraz zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z Zakładowego Planu Kont Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej. 

 

       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 wniosku pokontrolnego 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 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                                    /--/ 


