
  

 
 

 

Opole, dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

NKO-401-9/09 

 

Pan 

Ryszard Zembaczyński 

Prezydent Miasta Opola 
 

 

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 21 sierpnia 2009 r. do  

6 listopada 2009 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Miasta za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2003 do 2008 oraz  I półrocze 2009 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 Miasta będące konsekwencją  nieprzestrzegania przepisów 

prawa oraz braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Kontrola wykazała powtórzenie się nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej 

kontroli kompleksowej dotyczących nieopodatkowania posiadaczy komunalnych lokali 

użytkowych oraz niepełne wykonanie wniosku pokontrolnego zmierzającego do ich 

wyeliminowania, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków z dnia 14 marca 2006 r. nie 

powinno mieć miejsca. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone 

przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte, dotyczy to między innymi: 

 uzupełnienia i zaktualizowania uregulowań zawartych w przepisach wewnętrznych 

Urzędu w zakresie przyjętych zasad rachunkowości, gospodarki drukami ścisłego 

zarachowania, 
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 zaewidencjonowania operacji kasowych w porządku chronologicznym w raportach 

kasowych, 

 dokonania zwrotu z rachunku sum depozytowych wykonawcom wniesionych 

zabezpieczeń należytego wykonania umów w wysokości 35.018,94zł, 

 doprowadzania do zgodności w 2009 r. ewidencji konta 101 – „kasa” z zapisami raportów 

kasowych, 

 wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wyznaczenie organu 

podatkowego właściwego do załatwiania spraw podatkowych w 2009 rok dla Prezydenta 

Miasta Opola, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta oraz ich małżonków i zstępnych, 

 korekty deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 r. i 2009 r., 

 zaprowadzenia za I półrocze 2009 r. ewidencji analitycznej w podziałkach klasyfikacji 

budżetowej do konta 130- „rachunek bieżący jednostki budżetowej”, 

 korekty zawyżonych rozliczeń z tytułu podróży służbowej poza granice kraju oraz 

zawyżonych diet dla radnych, 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu 9 grudnia 2009 r. W dniu 

14 grudnia 2009 r. odmówił Pan podpisania protokołu kontroli i złożył Pan wyjaśnienie co do 

przyczyn tej odmowy. Dotyczyły one ustaleń związanych z inwentaryzacją budynków  

i budowli, z występowaniem roszczeń i niedoborów, rozliczeniem delegacji służbowych  

i depozytu, niezłożeniem oświadczenia przez członka komisji przetargowej. Złożone w tej 

sprawie wyjaśnienie zostało wykorzystane przy ostatecznym formułowaniu wniosków 

pokontrolnych. Do błędnych zapisów w protokole związanych z występowaniem roszczeń  

i niedoborów oraz z rozliczeniem depozytu inspektor przesłał sprostowanie. 

I .  U s t a l e n i a  k o n t r o l i  

Urząd Miasta 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzeprowadzenie wymaganej przepisami kontroli gospodarki finansowej  

w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest 

podmiotem sprawującym nadzór, bądź przeprowadzenie kontroli w niepełnym zakresie,  

(protokół kontroli str. 15-17). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Prezydenta Miasta sprawujący nadzór nad Wydziałem 

Polityki Społecznej. 
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2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieterminowym ewidencjonowaniu obrotu gotówkowego w raportach kasowych  

i ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 22-24, 29–30, 43); 

 Odpowiedzialność ponoszą kasjerzy, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Kierownik 

Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych; 

 braku powiązania zapisów dokonanych w księgach rachunkowych  

z poszczególnymi dowodami źródłowymi dokumentującymi obrót kasowy 

stanowiącymi podstawę dokonania tych zapisów (protokół kontroli str. 32-34); 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych. 

 nieujęciu w księgach rachunkowych 2001 r. zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ 

przy ul. Budowlanych w Opolu w wysokości 109.562,10zł, co spowodowało zapłatę 

w 2008 r. odsetek od nieterminowo uregulowanych składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w wysokości 136.789,80zł (protokół kontroli str. 

175 – 180), 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik Miasta i były Prezydent Miasta; 

 nieterminowym rozliczaniu i przyjmowaniu na stan środków trwałych zakończonych 

inwestycji (protokół kontroli str. 233, 244 - 245, 255); 

Odpowiedzialność ponosi były Zastępca Dyrektora MOSiR obecnie główny 

specjalista ds. inwestycji MOSiR, inspektor Referatu Przygotowania i Rozliczania 

Inwestycji oraz Naczelnik Wydziału Budżetu; 

 nieuwzględnieniu na koncie 080 – Inwestycje, wszystkich kosztów realizowanego 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych 

Szeregów”, co spowodowało zaniżenie wartości ewidencyjnej zadania o kwotę 

111.026,10 zł (protokół kontroli str. 258); 

Odpowiedzialność ponosi była księgowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

3. Naruszenie zasad prowadzenia gospodarki kasowej polegające na: 

 dokonywaniu wypłat z pogotowia depozytowego świadczeń rodzinnych na dowodach 

kasowych sporządzonych przez kasjera z pominięciem list wypłat (protokół kontroli 

str. 34); 

Odpowiedzialność ponosi kasjer, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Kierownik 

Referatu Rozliczeń Budżetowych; 

 niepodawaniu przy nazwisku osoby pobierającej gotówkę z kasy daty wypłaty gotówki 

oraz numeru tożsamości osoby pobierającej gotówkę (protokół kontroli str. 35-36); 
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Odpowiedzialność ponoszą kasjerzy, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Kierownik 

Referatu Rozliczeń Budżetowych. 

4. W zakresie depozytów: 

 nieterminowe dokonywanie zwrotu przyjętych depozytów z tytułu wpłaty 

zabezpieczenia należytego wykonania umów przez wykonawców robót (protokół 

kontroli str. 59 – 69); 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno – 

Gospodarczego, Kierownik Referatu Uzbrojenia Technicznego, Naczelnik Wydziału 

Lokalowego; 

 nieprzekazanie na dochody budżetu kwoty 3.773,34 zł stanowiącej zabezpieczenie  

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w związku z nieusunięciem przez wykonawcę 

usterek (protokół kontroli str. 69-70); 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Lokalowego. 

5. W zakresie inwentaryzacji: 

 nieudokumentowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji depozytów (protokół 

kontroli str. 73-76); 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych, 

a z tytułu niewłaściwego nadzoru Kierownik Referatu Księgowości Wydatków 

Budżetowych oraz Zastępca Skarbnika Miasta Opola; 

 niezgodne z ustawą o rachunkowości ustalenia w  „Instrukcji wewnętrznej w sprawie 

inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Opola” dotyczące 

przeprowadzenia inwentaryzacji budynków i budowli wyłącznie metodą weryfikacji 

(protokół kontroli str. 293-296); 

Odpowiedzialność ponosi Prezydent Miasta Opola; 

 nieujęcie wyników inwentaryzacji  środków trwałych w roku obrotowym, na który 

przypadał termin jej przeprowadzenia (protokół kontroli str. 296-298); 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Miasta. 

6. Nieustalenie w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania poszczególnych kont  

w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, 

(protokół kontroli str. 93-94). 

Odpowiedzialność ponoszą Prezydent Miasta Opola, Skarbnik Miasta Opola, Zastępca 

Skarbnika Miasta oraz Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.  
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7. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości polegające na braku  

w niej danych dotyczących identyfikatorów działek ewidencyjnych i numeru księgi 

wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwy sądu, w którym jest prowadzona księga 

wieczysta lub zbiór dokumentów,  

(protokół kontroli str. 98-99). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Wymiaru Podatków, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Naczelnik Wydziału Budżetu, Zastępca Skarbnika Miasta oraz 

Skarbnik Miasta Opola. 

8. Naruszenie przez organ podatkowy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa polegające na: 

 zaniechaniu czynności sprawdzających złożonych przez podatników deklaracji na 

podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach (protokół kontroli str. 

99-102), 

 dokonaniu przypisu podatku od nieruchomości na 2009 rok na koncie podatkowym 

podatników pomimo braku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego (protokół kontroli str. 114-115), 

 dokonywaniu rozliczeń pobranej opłaty targowej przez inkasenta w terminach 

późniejszych niż wynikających z ustawy, co wynikało z wadliwej umowy zawartej 

pomiędzy inkasentem opłaty a Miastem Opole (protokół kontroli str. 130-131). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy w Referacie Wymiaru Podatków, Kierownik 

Referatu Wymiaru Podatków, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej, Naczelnik 

Wydziału Budżetu, Zastępca Skarbnika Miasta, Skarbnik Miasta, były Zastępca 

Prezydenta i były Prezydent Miasta, Prezydent Miasta. 

9. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych 

polegające na: 

 dokonaniu nieprawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości poprzez przyjęcie za 

podstawę opodatkowania powierzchni budynków niezgodnych z wykazem złożonym 

przez podatnika oraz powierzchni gruntów niezgodnych z ewidencją gruntów  

i budynków, co spowodowało zaniżenie podatku w latach 2005-2008 łącznie o kwotę 

677,77 zł (protokół kontroli str. 105-107); 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Referatu Wymiaru Podatków, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Kierownik Referatu Wymiaru Podatków i Naczelnik 

Wydziału Budżetu; 
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 nieustaleniu podatku od nieruchomości osobom fizycznym będącym posiadaczami 

komunalnych lokali użytkowych oraz nieokreślenie wysokości zobowiązania z tego 

tytułu osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom 

nieposiadającym osobowości prawnej w latach 2007-2009 w łącznej kwocie 

214.670,00 zł (protokół kontroli str. 107-114); 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Referatu Wymiaru Podatków, Kierownik 

Referatu Wymiaru Podatków, Naczelnik Wydziału Lokalowego, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Naczelnik Wydziału Budżetu oraz Zastępca Prezydenta 

Miasta Opola nadzorujący Wydział Lokalowy. 

Opisana nieprawidłowość wystąpiła ponownie, a ponadto w odniesieniu do 60 

komunalnych lokali użytkowych oddanych w posiadanie zależne nie wykonano 

zalecenia pokontrolnego wbrew informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

przesłanej pismem Nr B-0114/1365/06 z dnia 14.03.2006 r. tj. nie wydano decyzji 

podatkowych wszystkim posiadaczom komunalnych lokali użytkowych.  

W wymienionym piśmie Prezydent Miasta poinformował, iż „w celu wydania decyzji 

podatkowych podjęto działania związane z wszczynaniem postępowań podatkowych.  

W miarę ich kończenia, po otrzymaniu informacji od osób fizycznych oraz złożeniu 

deklaracji podatkowych przez osoby prawne będą wydawane decyzje ustalające 

podatek od nieruchomości i decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej 

[...] Według założonego harmonogramu planujemy wydać decyzje podatkowe  

w omawianym zakresie do końca pierwszego półrocza bieżącego roku.”  

Jak wykazała kontrola podjęte przez Prezydenta Miasta działania okazały się 

nieskuteczne, bowiem w dalszym ciągu zadania związane z ustaleniem podatku od 

nieruchomości posiadaczom komunalnych lokali użytkowych nie są prawidłowo 

realizowane. 

10. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów 

podatkowych i Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, polegające na: 

 wykazaniu w sprawozdaniach za I półrocze 2008 r. skutków udzielonych ulg, 

odroczeń, umorzeń i zwolnień w wysokości zaniżonej o 52.226,79 zł, 

 wykazaniu w sprawozdaniach za 2008 r. skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 

i zwolnień w wysokości zawyżonej o kwotę 147.180,04 zł, 
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 wykazaniu w sprawozdaniach za I półrocze 2009 r. skutków udzielonych ulg, 

odroczeń, umorzeń i zwolnień w wysokości zaniżonej o kwotę 144.090,53 zł, 

(protokół kontroli str. 120-123).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Wymiaru Podatków, Naczelnik Wydziału 

Budżetu, Zastępca Skarbnika i Skarbnik Miasta Opola oraz Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola. 

11. Dokonanie przypisu na koncie kontrahenta z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych pomimo braku wniesienia opłaty i nieodebrania 

zezwoleń przez wnioskodawcę rozpoczynającego działalność w zakresie sprzedaży 

napojów alkoholowych, 

(protokół kontroli str. 127-129).  

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Wydziale Gospodarki i Promocji Miasta oraz 

Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej. 

12. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości polegające na: 

 umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 

nieruchomości, pomimo braku opinii rzeczoznawcy majątkowego w tym zakresie 

(protokół kontroli str. 131-132); 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 

Geodezji i Kartografii oraz Zastępca Prezydenta Miasta; 

 bezpodstawnym ustaleniu w przepisach wewnętrznych przesłanek odstąpienia od  

wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 

nieruchomości (protokół kontroli str. 132-134); 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

Geodezji i Kartografii; 

 nieujmowaniu w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości informacji  

o obciążeniach nieruchomości oraz o zobowiązaniach, których przedmiotem jest 

nieruchomość (protokół kontroli str. 139-140, 143-144); 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista oraz Zastępca Prezydenta Miasta; 

 nieujmowaniu w protokołach z przetargów na zbycie nieruchomości informacji  

o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz  

z uzasadnieniem oraz informacji o obciążeniach nieruchomości i o zobowiązaniach, 

których przedmiotem jest nieruchomość (protokół kontroli str. 140-141, 144-145); 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji Przetargowej; 
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13. Nieprawidłowe rozliczenie kosztów podróży służbowych pracownikom Urzędu,    

(protokół kontroli str. 163-165).  

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy rozliczający delegację oraz pracownicy Wydziału 

Budżetu sprawdzający delegację pod względem formalno – rachunkowym. 

14. Nieterminowe wydawanie decyzji  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz nieterminowe dokonywanie zwrotu 

tego podatku, 

(protokół kontroli str. 304-306). 

Odpowiedzialność ponosi samodzielny referent i inspektor Referatu Wymiaru Podatków  

a z tytułu niewłaściwego nadzoru Kierownik Referatu Wymiaru Podatków i Naczelnik 

Wydziału Budżetu. 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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: 

 ujęciu w ewidencji konta 249 – „Rozrachunki pozostałe” należności 

przeterminowanych (protokół kontroli str. 321-322), 

 nieprowadzeniu ewidencji szczegółowej do konta 221 dla należności z tytułu opłaty 

dodatkowej w podziale na poszczególnych dłużników (protokół kontroli str. 336-337). 

Odpowiedzialność ponosi Gł. Księgowy MZD. 

2. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty 

dodatkowej polegające na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych ze znacznym 

opóźnieniem, 

(protokół kontroli str. 340-342).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Strefy Płatnego Parkowania oraz Dyrektor MZD. 
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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: 

Urząd Miasta 

1. Przeprowadzać co roku kontrolę gospodarki finansowej w samodzielnych publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej, dla których gmina jest podmiotem sprawującym nadzór  

w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), stosownie do przepisów § 7 w 

związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami 

opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94, poz. 1097). 

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 

1223 z późn. zm.) Zapewnić zgodność numerów identyfikacyjnych  dowodów źródłowych 

dokumentujących obrót kasowy z zapisami dokonywanymi w księgach rachunkowych  

stosownie do przepisów art.24 ust.4 pkt 1 cyt. ustawy. Terminowo rozliczać i przyjmować 

na stan środków trwałych zakończone zadania inwestycyjne. Skorygować zaniżoną 

wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. 

Szarych Szeregów” 

3. Wzmocnić nadzór nad gospodarką kasową Urzędu Miasta. Ściśle przestrzegać 

uregulowań w zakresie wypłat środków pieniężnych z kasy, określonych w przepisach 

wewnętrznych obowiązujących w jednostce.  

4. Podjąć niezbędne działania celem doprowadzenia do zwrotu pobranych od wykonawców 

robót zabezpieczeń należytego wykonania umów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym  

z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wdrożyć procedury i  mechanizmy, które 

zapewnią bieżącą i systematyczną analizę przyjętych depozytów i terminowy ich zwrot. 
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Przekazać na dochody budżetu kwotę w wysokości 3.773,34zł. zgodnie z dyspozycją art. 

4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 88, poz 539). 

5. Doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości zapisy w Instrukcji 

Wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta 

Opola w zakresie metody inwentaryzacji budynków i budowli. Wyniki inwentaryzacji 

każdorazowo dokumentować i ujmować w księgach rachunkowych roku obrotowego, na 

który przypadał termin inwentaryzacji zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 i 2 cyt. ustawy. 

6. Określić w zakładowym planie kont zasady funkcjonowania kont w zakresie ewidencji 

podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, stosownie do przepisów 

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).  

7. Uzupełnić ewidencję podatkową nieruchomości o brakujące dane stosownie do przepisów 

§ 5 ust 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.  

w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138). 

8. Poddawać czynnościom sprawdzającym złożone przez podatników deklaracje podatkowe 

stosownie do wymogów 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.). W przypadku podatników 

będących osobami fizycznymi przypisu podatku od nieruchomości dokonywać po 

doręczeniu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego z tego tytułu, 

stosownie do przepisu § 4 ust. 2 pkt 2 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) oraz przepisu 

art. 21 §1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.  

Uchylić postanowienia umowy zawartej z inkasentem opłaty targowej ustalające termin 

wpłaty na rachunek Miasta pobranej opłaty targowej niezgodnie z przepisem art. 47 § 4a 

ustawy Ordynacja podatkowa . 

9. Zapewnić skuteczny nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z ustaleniem podatku 

od nieruchomości. Wzruszyć we właściwym trybie wydane z naruszeniem prawa decyzje 

w sprawie podatku od nieruchomości na lata 2005 - 2008. Prawidłowo określić wysokość 
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zobowiązania podatkowego stosując w tym zakresie przepisy 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.). Wydać decyzje ustalające podatek od nieruchomości wszystkim osobom 

fizycznym będącym posiadaczami komunalnych lokali użytkowych oraz określić w 

drodze decyzji wysokość zobowiązania podatkowego osobom prawnym, jednostkom 

organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, stosownie do 

przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 7 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych ponownego 

wystąpienia tych samych nieprawidłowości oraz niewykonania zalecenia pokontrolnego. 

10. Skorygować i przysłać do tut. RIO sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S za I półrocze 2008 r., 

za 2008 r. oraz za I półrocze 2009 r. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

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

11. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie 

sprzedaży napojów alkoholowych przypisu z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na 

koncie kontrahenta dokonywać z chwilą wniesienia opłaty. Stosować w tym zakresie 

przepis art. 11
1
 ust. 2 i 3 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.). 

12. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarowania nieruchomościami.  

W przypadku postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej ustalać czy nastąpił wzrost 

wartości nieruchomości na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z 

dyspozycją art. 146 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

Uchylić przepisy załącznika Nr 9 do zarządzenia wewnętrznego nr GNGiK.0147-1/2006 

Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii z dnia 12 

czerwca 2006 r. dotyczące przypadków decyzji podziałowych, które nie powodują 

wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.  

Przy sprzedaży nieruchomości ściśle przestrzegać przepisów dotyczących sporządzania 

ogłoszeń o przetargach oraz protokołów z przetargów na zbycie nieruchomości 

wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

(Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). 
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13. Dokonać korekty rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych na obszarze kraju nr 534/08 

oraz nr 535/08. Przy rozliczaniu podróży służbowych przestrzegać zasad określonych  

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r.  

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). 

14. Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wydawać  

w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku  

stosownie do przepisu a 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 

379). Przy dokonywaniu zwrotu podatku przestrzegać terminów określonych w art. 7 ust. 

1 pkt 1 cyt. ustawy. 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu 

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 z późn. zm.). Wyksięgować z ewidencji konta 249 należności przeterminowane. 

Ewidencję szczegółową dla konta 221 w zakresie należności z tytułu opłaty dodatkowej 

prowadzić w podziale na poszczególnych dłużników. 

2. Prowadzić systematyczną kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań przez dłużników 

opłaty dodatkowej oraz podejmować działania windykacyjne w terminach i na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). 

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. 
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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 Miasta Opola  
 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 
 


