
 
 

 

 Opole, dnia 7 września 2010 r. 

 

NKO-401-3/10 

 

Pan 

Jarosław Nosal 

Wójt Gminy Pakosławice 

 

 

 

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 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 01.04.2010 r. do 01.06.2010 r. w 

tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 2009 r. oraz 

wybranych zagadnień za lata 2007, 2008 i 2010. 

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 oraz braku 

nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa.  

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to skorygowania sprawozdania 

Rb-PDP i Rb-27S w zakresie skutków wynikających z decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wystawienia decyzji w sprawie 

zmiany wysokości nieprawidłowo ustalonego podatku od nieruchomości za 2009 r., 
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I. Ustalenia kontroli.  

 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 dokonywaniu zapisów księgowych nie zawierających dat dokonania tych zapisów oraz 

dokonywaniu zapisów w raportach kasowych bez określenia numerów 

identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących podstawę zapisów (protokół 

kontroli str. 8, 10). 

 ujęciu w ewidencji księgowej konta 011, środka trwałego w zaniżonej o 12.200,00 zł 

wartości (protokół kontroli str. 83-84). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Wójt Gminy oraz kasjer. 

2. Wykazanie w bilansie Urzędu Gminy za 2009 r. wartości w zakresie środków 

pieniężnych, należności krótkoterminowych, należności długoterminowych oraz 

zobowiązań krótkoterminowych niezgodnych z ewidencją księgową (protokół kontroli str. 

13, 18), 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

3. Zaniechanie w 2009 r. przeprowadzenia kontroli podatkowych celem sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 25). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

4. Udzielenie zwolnienia w podatku rolnym w kwocie zawyżonej o 322,70 zł, w skutek 

ustalenia błędnego okresu zastosowania zwolnienia (protokół kontroli str. 32). 

Odpowiedzialność ponoszą referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz księgowości 

budżetowej oraz Wójt Gminy. 

5.  Dokonywanie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych z naruszeniem 

przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 nieprawidłowym ustaleniu terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (protokół kontroli str. 46-47), 

 niezachowaniu wymogów w zakresie terminów podawania do publicznej wiadomości 

ogłoszeń o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości (protokół kontroli str. 

47), 
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 wyznaczeniu nieprawidłowych terminów wniesienia wadium (protokół kontroli str. 

47-48), 

 niezawarciu informacji o cenie wywoławczej w protokołach z przetargów dotyczących 

sprzedaży nieruchomości (protokół kontroli str. 48), 

 nieprawidłowym sporządzeniu informacji o wynikach przetargów (protokół kontroli 

str. 49), 

 nieprzestrzeganiu obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o 

wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy 

(protokół kontroli str. 50, 51). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. planowania przestrzennego oraz Wójt 

Gminy. 

6. Zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot wydatków 

określonych w planie finansowym jednostki budżetowej (protokół kontroli str. 76-78). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

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.). 

7. Niezgodne ze stanem faktycznym potwierdzenie wykorzystania materiałów budowlanych 

zakupionych na rozbudowę remizy OSP Pakosławice, w protokole zużycia sporządzonym 

w dniu 30.12.2008 r. (protokół kontroli str. 79-82). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz członkowie komisji, która sporządziła 

protokół zużycia materiałów z dnia 30.12.2008 r. 

8. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 zawarciu w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych zamieszczonych w siedzibie 

zamawiającego innych danych niż w ogłoszeniach zamieszczonych w Biuletynie 

Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 85, 90), 

 nieprawidłowym sporządzeniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 87, 91), 

 nieterminowym zwrocie wykonawcy 70% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania warunków umowy (protokół kontroli str. 88). 

Odpowiedzialności ponoszą referent ds. inwestycji, zamówień publicznych, 

gospodarki komunalnej i drogowej, promocji oraz funduszy unijnych oraz Skarbnik 

Gminy. 
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9. Nie naliczenie umorzenia za 2009 r. od 2 środków trwałych w łącznej wysokości 3.514,99 

zł (protokół kontroli str. 95-96). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

10. Sfinansowanie w 2002 r. przez Gminę Pakosławice zakupu samochodu pożarniczego 

marki Mercedes Benz L409 na własność OSP w Pakosławicach z rażącym naruszeniem 

uchwały budżetowej (protokół kontroli str. 96-97). 

Odpowiedzialność ponoszą były Skarbnik Gminy oraz były Wójt Gminy Pakosławice. 

 

I I .  Wnioski pokontrolne. 

 

     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 dokonywanie prawidłowych i kompletnych zapisów 

księgowych, stosownie do dyspozycji art. 23 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). 

Skorygować błędnie ujętą w ewidencji księgowej wartość środka trwałego celem 

rzetelnego odzwierciedlenia wartości majątku Gminy, stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 

i 2 oraz art. 24 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości.  

2. Skorygować nieprawidłowo sporządzony bilans Urzędu Gminy za 2009 r. Podjąć 

działania nadzorcze celem zapewnienia prawidłowego sporządzania bilansów, zgodnie z 

zasadami określonymi w rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U nr 128, 

poz. 861).  

3. Przeprowadzać kontrole podatkowe celem sprawdzenia wywiązywania się podatników 

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, stosownie do przepisów 
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zawartych w art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

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

4. Podjąć działania celem skorygowania błędnej kwoty zwolnienia w podatku rolnym 

udzielonego z tytułu kupna gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa 

rolnego lub powiększenie już istniejącego. Ustalając okres stosowania zwolnień w 

podatku rolnym kierować się zasadami określonymi w art. 13d ust. 3 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze 

zm.). 

5. Wdrożyć działania nadzorcze i kontrolne w zakresie gospodarowania nieruchomościami 

celem niedopuszczenia do zaniedbań i braku staranności przy sprzedaży oraz oddawaniu 

w najem i dzierżawę nieruchomości gminnych. Zapewnić respektowanie przez 

pracowników przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz 

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 ze zm.). 

6. Zapewnić respektowanie zasady zaciągania zobowiązań pieniężnych do wysokości kwot 

wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, stosownie do 

przepisów art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

7. Wzmocnić nadzór i kontrolę w zakresie rozliczania i dokumentowania zużycia 

materiałów. W tym zakresie kierować się zasadą szczególnej staranności i dbałości o 

interes publiczny wyrażoną w treści art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).  

8. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). W szczególności zapewnić 

prawidłowe sporządzanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz protokołów z 

postępowań o ich udzielenie, stosownie do przepisów art. 40 ust. 6 pkt 2 cyt. ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 

października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego (Dz. U. nr 188, poz. 1154) jak również terminowy zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych.  

9. Naliczyć umorzenie za 2009 r. od środków trwałych, od których nie dokonano umorzenia. 

Stosownie do przepisu zawartego w art. 16h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) 

odpisów amortyzacyjnych dokonywać od wartości początkowej środków trwałych 

począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek 

wprowadzono do ewidencji. 

10. Wydatki budżetowe realizować zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, a w 

szczególności zgodnie z określonym klasyfikacją budżetową charakterem wydatku. 

Stosować w tym zakresie przepis art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze 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. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosku pokontrolnego 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 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 

 


