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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 grudnia 2009 r. do 10 

lutego 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za rok 2008 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2007 i 2009. 

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. Dotyczyło to między innymi sporządzenia brakujących 

sprawozdań jednostkowych Rb-27S, Rb-Z i Rb-N, zwrotu wykonawcom zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na ogólną kwotę 13.057,33 zł oraz przekazania na dochody 

budżetu gminy kwoty 47.126,58 zł, powołania zgodnej z przepisami prawa komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych oraz 

wezwania podatników do złożenia informacji o posiadanych nieruchomościach. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16 marca 2010 r. 
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I.  Ustalenia kontroli  

Urząd Miejski  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprowadzenie audytu wewnętrznego w IV kwartale 2007 r. oraz w latach 2008-2009, 

(protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Niepodjęcie skutecznych działań mających na celu terminowe egzekwowanie od spółki 

zarządzającej nieruchomościami komunalnymi dochodów budżetowych uzyskiwanych z 

tytułu pobieranych przez nią czynszów, w tym zaniechanie naliczania kar umownych za 

zwłokę w przekazywaniu wymienionych dochodów do budżetu gminy, 

(protokół kontroli str. 19-24). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy.  

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

- prowadzeniu ewidencji syntetycznej na kontach 226 i 234 oraz ewidencji szczegółowej 

do kont 901, 222 i 221 niezgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont, 

(protokół kontroli str. 25-26, 35, 50-51, 71), 

- dokonywaniu niekompletnych zapisów w ewidencji analitycznej do konta 226 oraz 

dokonywaniu zapisów w ewidencji konta 130 z przywołaniem nieprawidłowych 

numerów identyfikacyjnych dowodów księgowych, (protokół kontroli str. 26, 51), 

- nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do kont 224 i 234 oraz do konta 011 w zakresie 

gruntów, (protokół kontroli str. 34, 102, 141), 

- zaewidencjonowaniu zobowiązania z tytułu realizacji wieloletniej umowy o świadczenie 

usługi oświetleniowej na terenie Gminy na niewłaściwym koncie oraz klasyfikowaniu i 

księgowaniu zobowiązań, kosztów, wydatków i zaangażowania wydatków z tego tytułu 

w niewłaściwej podziałce klasyfikacji budżetowej, (protokół kontroli str. 45-47), 

- nieujęciu w ewidencji księgowej należności w wysokości 4.289,84 zł z tytułu 

przysługującego Gminie zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego, (protokół kontroli str. 81-82), 

- ujęciu z opóźnieniem bądź nieujęciu w księgach rachunkowych zmian w stanie środków 

trwałych, w tym środków trwałych przekazanych w drodze aportu na rzecz spółki 

gminnej oraz udziałów tej spółki objętych przez Gminę, (protokół kontroli str. 143-145),  
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Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, Kierownik Wydziału Finansowego, 

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, oraz specjalista, inspektor i 

młodszy referent ds. podatków i opłat, były inspektor ds. budżetu i księgowości, 

pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

4. Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji sald kont 240-04, 240-08 i 226 oraz 

gruntów, (protokół kontroli str. 29-31, 36-37, 146-150), 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Skarbnik, Kierownik Wydziału Finansowego, 

Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Kierownik Wydziału 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, inspektor ds. budżetu i księgowości i specjaliści ds. 

podatków i opłat. 

5. W zakresie dochodów podatkowych Gminy: 

- wydawanie decyzji w sprawie umorzenia podatków z naruszeniem terminów do ich 

wydania oraz przywoływanie w ich uzasadnieniu nieaktualnych przepisów prawa, 

(protokół kontroli str. 62-64), 

- przypisanie zobowiązań podatkowych podatnikom będącym osobami fizycznymi, 

pomimo niedokonania skutecznego doręczenia decyzji ustalających wysokość 

zobowiązań podatkowych, (protokół kontroli str. 67-68). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Kierownik Wydziału Finansowego oraz młodszy 

referent, specjalista i inspektor ds. podatków i opłat.  

6. Naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych polegające na 

niezamieszczaniu wymaganych informacji w wykazach nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości i w protokołach z 

przetargów, (protokół kontroli str. 77-78). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, 

młodszy referent i inspektor ds. obrotu nieruchomościami oraz Przewodniczący Komisji 

Przetargowej. 

7. Przyjmowanie od przedsiębiorców niekompletnych wniosków o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, (protokół kontroli str. 71). 

Odpowiedzialność ponosi pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
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8. Nierespektowanie postanowień uchwały Rady Miejskiej przy wyposażania samorządowej 

instytucji kultury w nieruchomości gminne poprzez oddanie w użyczenie nieruchomości 

wskazanych przez Radę Miejską w uchwale, zamiast przeniesienia ich prawa własności na 

rzecz instytucji kultury, (protokół kontroli str. 180-183). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

9. Nieuprawnione przyznanie i wypłacenie Dyrektorowi i Głównej Księgowej Ośrodka 

Kultury i Rekreacji nagród z zakładowego funduszu nagród tej instytucji kultury oraz 

nieokreślenie wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i 

trybu przyznawania tej nagrody, (protokół kontroli str. 188-189). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Dyrektor Ośrodka. 

 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości, polegające na: 

- nieokreśleniu w przyjętych zasadach rachunkowości metody ustalania wyniku 

finansowego, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 

informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań 

oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania 

danych, opisu systemu informatycznego, wraz z opisem algorytmów i parametrów, 

(protokół kontroli str. 161-162).  

- nieewidencjonowaniu wpłat i wypłat gotówką w tym samym dniu, w którym zostały 

dokonane, (protokół kontroli str. 170-171).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor OKiR, kasjerka i Główna księgowa. 

2. Zawarcie w Regulaminie wynagradzania pracowników OKiR ustaleń w zakresie 

przyznawania nagród jubileuszowych oraz kwot jednorazowych odpraw emerytalnych i 

rentowych niezgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących 

w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, (protokół kontroli str. 

183-185). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor OKiR. 

3. Nieprawidłowe ustalenie terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i w 

konsekwencji nieterminowe wypłacenie tej nagrody Dyrektorowi i pracownikowi 

Ośrodka, (protokół kontroli str. 190-191). 
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Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego i 

Burmistrz oraz Kierownik Administracyjny oraz Dyrektor OKiR. 

 

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 Miejski 

1. Wprowadzić audyt wewnętrzny stosownie do przepisu art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

2. Wdrożyć skuteczne działania kontrolne w zakresie terminowości egzekwowania od spółki 

zarządzającej nieruchomościami komunalnymi dochodów uzyskiwanych z czynszów, w 

celu zapewnienia respektowania wymogu zachowania szczególnej staranności przy 

zarządzaniu mieniem gminy określonego w przepisie art. 50 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.). 

3. Zaprowadzić brakującą ewidencję analityczną stosownie do przepisów art. 17 ust. 1 ustawy 

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

1223 z późn. zm.) a ewidencję prowadzoną nieprawidłowo doprowadzić do zgodności z 

zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości i 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 w zakładowym planie kont. 

Uzupełnić niekompletne zapisy w ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami art. 23 ust. 

2 cyt. ustawy o rachunkowości i skorygować zapisy nieprawidłowe. Prawidłowo 

zaklasyfikować i zaksięgować zobowiązanie z tytułu realizacji wieloletniej umowy o 

świadczenie usługi oświetleniowej oraz należność z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Ewidencję środków trwałych prowadzić w sposób 

zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, stosownie 
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do przepisów art. 4 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. Zapewnić przestrzeganie zasad 

rachunkowości wynikających z wymienionych powyżej przepisów prawa oraz przepisów 

wewnętrznych. 

4. Poprawić skuteczność nadzoru nad pracownikami przeprowadzającymi inwentaryzację w 

celu wyeliminowania nieprawidłowości i zapewnienia przestrzegania zasad jej 

przeprowadzania, określonych w art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz 

Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i 

zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.  

5. Wprowadzić procedury kontrolne zapewniające terminowe wydawanie decyzji 

podatkowych, w których uzasadnieniu powoływane będą prawidłowe przepisy, stosownie 

do postanowień art. 139 i art. 210 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 8 poz. 60 z późn. zm.). W przypadku 

podatników będących osobami fizycznymi przypisu podatków dokonywać po doręczeniu 

decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego stosownie do przepisów art. 21 

§1 pkt 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa w związku z § 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).  

6. Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem dokumentów związanych ze sprzedażą 

nieruchomości celem zapewnienia przestrzegania wymogów w tym zakresie określonych 

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 

U. z 2004 r. nr 261, poz. 2063 z późn.) oraz rozporządzeniu 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.).  

7.  Wdrożyć procedury kontrolne, które doprowadzą do przyjmowania wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających wszystkie wymagane 

informacje określone w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. 

Dz. U. nr 70 poz. 473 z późn. zm.).  

8. Doprowadzić do wykonania postanowień uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia 

samorządowej instytucji kultury w nieruchomości gminne celem prawidłowego 
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wyposażenia Ośrodka Kultury i Rekreacji w nieruchomości niezbędne do prowadzenia 

działalności, stosownie do przepisów art. 51 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 

z późn. zm.). 

9. Zaprzestać przyznawania i wypłacania Dyrektorowi i Głównej Księgowej OKiR nagród z 

zakładowego funduszu nagród tej jednostki. Osobom tym, stosownie do przepisów art. 5 

ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) może być 

przyznana nagroda roczna. Określić wzór wniosku o przyznanie nagrody oraz 

szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej, zgodnie z art. 10 ust. 8 cyt. 

ustawy. 

 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy, 

stosownie do przepisów art.10 ust.1 pkt 2 oraz pkt 3b i 3c ustawy o rachunkowości. 

Zapewnić terminowe ujmowanie obrotu gotówką w ewidencji księgowej, stosownie do 

wymogów art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości. 

2. Doprowadzić do zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 

23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w 

instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie 

upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.) zapisy Regulaminu 

wynagradzania pracowników OKiR w zakresie nagród jubileuszowych oraz 

jednorazowych odpraw emerytalnych i rentowych. 

3. Zapewnić prawidłowe ustalanie terminów wypłat nagród jubileuszowych zgodnie z 

postanowieniami § 15 ust. 3 Regulaminu wynagradzania, tj. niezwłocznie po nabyciu 

przez pracowników prawa do tych nagród. 

 

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 Miejska 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 


