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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 16 lutego 2010 r. do 16 

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

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

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.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie 

nieogłaszania w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, co w świetle informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych z dnia 24.05.2006 r. nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi skorygowania nieprawidłowo 

ustalonego wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie łącznej 

3.546,00 zł, doprowadzenia do skorygowania przez podatnika deklaracji na podatek od 
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nieruchomości w zakresie ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy oraz 

skorygowania sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP za 2009 r. w zakresie skutków ulg i zwolnień 

udzielonych na podstawie uchwały Rady Gminy. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 6 maja 2010 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

- nieterminowym ujmowaniu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych w 

zakresie depozytów (protokół kontroli str. 17-18, 19-21), 

- nieujmowaniu wszystkich dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki 

budżetowe na koncie 901 – „dochody budżetu” (protokół kontroli str. 25-26), 

- zaniechaniu ewidencjonowania przypisów należności z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych na koncie 221 – „należności z tytułu dochodów 

budżetowych” (protokół kontroli str. 46-47). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor oraz były i obecny Skarbnik Gminy. 

2. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki  

samorządu terytorialnego za 2009 rok danych niezgodnych z danymi wynikającymi z 

ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 24-27). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy.  

Powyższe może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 2 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.). 

3. Nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osoby prawnej, co 

spowodowało jego pobranie w 2009 roku w wysokości zawyżonej o kwotę 38.033,00 zł 

(protokół kontroli str. 32-36). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor i Wójt Gminy. 

4. Niewystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wyznaczenie 

organu podatkowego właściwego do załatwiania spraw podatkowych Zastępcy Wójta 

Gminy i wstępnych Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 39). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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5. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na nieterminowym wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych, co 

spowodowało przedawnienie należności na kwotę 1.139,50 zł (protokół kontroli str. 44-

45).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor oraz Skarbnik Gminy. 

6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

- niezamieszczaniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 51, 53, 54, 

56, 61-64). 

Nieprawidłowość powyższa stwierdzona została także podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej gminy, co w świetle informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych nr ORG.0911-1/06 z dnia 24.05.2006 r. nie powinno mieć 

miejsca. 

- niepodawaniu w ogłoszeniach o przetargach ograniczonych zamieszczanych w 

siedzibie Urzędu, w Internecie oraz w prasie lokalnej niektórych wymaganych 

informacji (protokół kontroli str. 57-58), 

- dopuszczeniu do powstania rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszeń o przetargach 

wywieszonych w siedzibie Urzędu a treścią ogłoszeń opublikowanych w prasie, w 

zakresie terminu wpłaty wadium (protokół kontroli str. 58-59), 

- zaniechaniu zawiadamiania na piśmie nabywców nieruchomości o miejscu i terminie 

zawarcia umowy sprzedaży (protokół kontroli str. 64), 

- niezamieszczaniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 

miesięcy (protokół kontroli str. 65-66). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor, Zastępca Wójta oraz Wójt Gminy.  

7.  Ustalenie jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli stażystów w 

sposób niezgodny z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (protokół kontroli str. 73-76). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. oświaty oraz inspektor ds. płac. 
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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: 

1. 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 2009 r. nr 152, poz. 

1223 z późn. zm.) oraz 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.). Przypisy należności 

budżetowych ujmować na koncie 221 – „należności z tytułu dochodów budżetowych”, a 

realizowane dochody na koncie 901 – „dochody budżetu”. Zapewnić respektowanie 

przepisów art. 6 i art. 20 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie terminowego 

dokonywania zapisów w księgach rachunkowych. 

2. Przestrzegać obowiązku wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych zgodnych 

z ewidencją księgową zgodnie z dyspozycją § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). 

3. Skorygować błędnie ustalony wymiar podatku od nieruchomości od osoby prawnej za 

2009 rok. Wymiaru podatku dokonywać 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.). 

4. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wyznaczenie 

właściwego organu do załatwiania spraw podatkowych Zastępcy Wójta oraz wstępnych 

Skarbnika Gminy stosownie do przepisów art. 132 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

5.  Wdrożyć skuteczne działania zapewniające terminowe wystawianie upomnień i tytułów 

wykonawczych. Postępowanie windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
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wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

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

6. Wprowadzić skuteczne procedury nadzorcze i kontrolne w zakresie sporządzania i 

podawania do publicznej wiadomości dokumentów związanych ze sprzedażą i 

oddawaniem nieruchomości w dzierżawę, celem zapewnienia przestrzegania wymogów 

w tym zakresie, określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

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

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.) oraz w uregulowaniach wewnętrznych. 

7. Dokonać korekty naliczenia i wypłacenia jednorazowych dodatków wyrównawczych dla 

nauczycieli stażystów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie 

sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35). 

 

 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 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 Gminy 

 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                              /--/ 


