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Pan 

        Marek Leja  

        Wójt Gminy Dąbrowa 

 

 

 

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 10.03.2010 r. do 10.05.2010 r. 

w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za rok 2009 i 

wybranych zagadnień za 2010 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 nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte. Dotyczy to wyegzekwowania od Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 

Sportowych w Dąbrowie złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania 

publicznego, sporządzenia dowodu OT na kwotę 11 981,82 zł dotyczącego prac dodatkowych 

przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej – Żelazna ul. Opolska 37”, 

zmiany od dnia 1.01.2010 r. sposobu ewidencjonowania zobowiązań polegającej na 
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ewidencjonowaniu wszystkich zaciągniętych zobowiązań na koncie 201-rozrachunki z 

dostawcami i odbiorcami. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 8 lipca 2010 r. 

        

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

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe ( ewidencja syntetyczna i analityczna), wersji 

wykorzystywanego oprogramowania oraz zasad klasyfikacji zdarzeń na koncie 908 – 

Wydatki z funduszy pomocowych (protokół kontroli str. 6 – 7, 62); 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy; 

  prowadzeniu ewidencji rozrachunków z inkasentami na kontach pozabilansowych 

(protokół kontroli str. 7). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy, 

 sporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych nieobemujących obrotów 

wszystkich prowadzonych dzienników (protokół kontroli str. 9 - 10) 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy 

 nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności Urzędu Gminy Dąbrowa na 

koniec 2009 roku  (protokół kontroli str. 19) 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor referatu planowania i finansów oraz inspektor ds. 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 w zakresie opłat z tytułu korzystania z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez podziału na poszczególnych 

przedsiębiorców (protokół kontroli str. 50); 

Odpowiedzialność ponosi: Z-ca Głównego Księgowego, 

 ewidencyjnym zaniżeniu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego o kwotę 590,00zł 

(protokół kontroli str. 115).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy. 

 

2. W zakresie sprawozdawczości:  

 brak zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S za 2009 r. z 

wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 28-29), 
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Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ust. 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

 wykazanie w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S za 2009 r. danych niewynikających ze 

sprawozdań jednostkowych (protokół kontroli str. 30), 

 nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP za 2009 r. zwolnień w podatku od 

nieruchomości wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, co spowodowało zawyżenie 

skutków udzielonych ulg na mocy uchwał Rady Gminy o kwotę 6 851,89 zł przy 

jednoczesnym zaniżeniu o kwotę 95 969,99 zł (protokół kontroli str. 52), 

Odpowiedzialność ponoszą: inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, Z-ca Głównego 

Księgowego, Skarbnik oraz Wójt Gminy, 

 nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego danych dotyczących średniorocznej liczby 

etatów na skutek zastosowania niewłaściwego sposobu obliczania ww. wielkości 

(protokół kontroli str. 136-137). 

Odpowiedzialność ponoszą: specjalista ds. płac w GZEASiP, Dyrektor GZEASiP w 

Dąbrowie. 

 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy w łącznej kwocie 40.981,90 zł  

(protokół kontroli str. 21 - 22). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. budownictwa oraz samodzielny referent ds. 

pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy. 

 

4. W zakresie dochodów podatkowych: 

 nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na 

niegzekwowaniu obowiązku składania informacji i deklaracji podatkowych oraz braku 

czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w deklaracjach podatkowych 

a także niepodejmowanie przez organ podatkowy czynności mających na celu dokładne 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy, niezachowaniu zasady pisemności przy 

załatwianiu spraw podatkowych, (protokół kontroli str. 35, 36, 37, 42, 43-44 ), 

 opodatkowanie powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności 

polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych preferencyjną stawką jak również 
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opodatkowanie gruntów związanych z tą działalnością wg stawek jak dla gruntów 

pozostałych, co skutkowało zaniżeniem wpływów do budżetu z tytułu podatku od 

nieruchomości za 2009 r. o kwotę łączną  2 055,30 zł, (protokół kontroli str. 35 - 36), 

 bezpodstawnym objęciu zwolnieniami nieruchomości (grunty i budynki) stanowiących 

świetlice wiejskie i place zabaw, nieruchomości będących w posiadaniu Jednostek OSP, 

nieruchomości będących w posiadaniu OPS, powierzchni zajmowanych przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną pomimo, iż uchwała Rady Gminy nie przewidywała takich 

możliwości, co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia dochodów w 2009 r. na 

kwotę łączną 10 243,44 zł, (protokół kontroli str. 38 – 40), 

 niezachowanie zasady powszechności opodatkowania w stosunku do: powierzchni biurowych 

usytuowanych w budynku Urzędu Gminy użytkowanych przez jednostki organizacyjne, 

powierzchni gruntu i budynku związanej z prowadzeniem działalności w zakresie 

świadczenia usług zdrowotnych, powierzchni budynku wynajmowanej w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej czego skutkiem było zaniżenie dochodów w 2009 r. 

o kwotę 453,56 zł, (protokół kontroli str. 36-37). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy ds. podatków i opłat lokalnych oraz Skarbnik Gminy. 

 

5. Zawarcie umów najmu mienia komunalnego na czas nieoznaczony bez uzyskania zgody 

Rady Gminy oraz odstąpienie od trybu przetargowego przy zawieraniu tych umów 

(protokół kontroli str. 57-58). 

Odpowiedzialność ponosi Z-ca Wójta Gminy. 

 

6. Naruszenie przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

 niedostosowaniu regulaminu wynagradzania do przepisów prawa (protokół kontroli str. 69-71).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Organizacyjnego, z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Sekretarz Gminy oraz Wójt Gminy, 

 przyznaniu i wypłaceniu nagrody jubileuszowej 23 dni przed rzeczywistym terminem 

nabycia prawa do nagrody oraz wypłacie nagród z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 17 

dni (protokół kontroli str. 73-74).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Organizacyjnego, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Sekretarz Gminy.  

7. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom 

niezliczonym do sektora finansów publicznych  polegające na: 
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 potwierdzeniu prawidłowości pod względem formalnym złożonych ofert, pomimo że nie 

zawierały one wymaganych dokumentów (protokół kontroli str. 80-81, 85-86). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

 ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert bez uzasadnienia wyboru ofert (protokół 

kontroli str. 82, 86-87). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 zawarciu umowy na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w kwocie wyższej o 25.000,00zł od kwoty wynikającej z ogłoszenia 

(protokół kontroli str. 82-84). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

8. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych polegającym m.in. na nieodrzuceniu ofert niezgodnych ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 117-121). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 

4 cyt. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e   

 

1. Podjąć skuteczne działania w celu uzupełnienia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości, sporządzania zestawień obrotów wszystkich dzienników częściowych 

oraz prowadzenia ewidencji rozrachunków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przestrzegać obowiązku terminowego przeprowadzania inwentaryzacji należności. W 

powyższym zakresie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy 

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

1223 z poźn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów konta dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 

128, poz. 861) 
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2. Dokonać korekty sprawozdań Rb-27S, Rb-PDP oraz sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie danych dotyczących 

średniorocznej liczby etatów sporządzonych za 2009 r. w zakresie błędnie wykazanych 

danych i przesłać do RIO w Opolu. Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem sprawozdań w 

celu doprowadzenia do właściwego ich sporządzania, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz 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 z 2010 r. Nr 6, 

poz. 35). 

 

3. Wzmocnić nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w jednostce celem 

niedopuszczenia do przypadków dokonywania wydatków po upływie terminów 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań stosownie do przepisów art. 44 ust. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.). 

 

4. Doprowadzić do realizacji obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz ich korekt w 

trybie przewidzianym przepisami art. 274a z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Przedkładane przez podatników 

deklaracje podatkowe poddawać czynnościom sprawdzającym w przypadkach i na zasadach 

określonych w art. 272 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

Prawidłowo dokumentować dokonanie tych czynności. 

Przeprowadzić analizę i weryfikację w zakresie poprawności dokonanych wymiarów i 

poboru podatków rolnego i od nieruchomości za 2010r. w celu wyeliminowania 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz doprowadzenia do objęcia obowiązkiem 

podatkowym wszystkich zobowiązanych podatników i wszystkich nieruchomości 

podlegających opodatkowaniu. Wymiaru podatków rolnego i od nieruchomości 

dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 696 z późn. zm.) oraz 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.). 
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5. Wzmocnić procedury kontrolne mające na celu zapewnienia prawidłowego postępowania 

przy oddawaniu w najem składników mienia komunalnego. Oddawać nieruchomości w 

najem w trybie bezprzetargowym, na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony 

wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Gminy, tj. stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 

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

1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

 

6. Doprowadzić regulamin wynagradzania pracowników do zgodności z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U Nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Nagrody jubileuszowe 

wypłacać zgodnie z przepisami cyt. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych.  

 

7. W przypadku udzielania dotacji przestrzegać zasad określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 

2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Przestrzegać aby złożona oferta była kompletna, tj. 

zawierała wszystkie wymagane załączniki. Umowy na realizację zadania zawierać z 

uwzględnieniem kwot wynikających z ogłoszeń. Przy ogłoszeniu wyników otwartego 

konkursu ofert podawać uzasadnienie wyboru oferty. 

 

8.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością z 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Odrzucać oferty 

niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

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 nie wykonania. 
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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 Gminy 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 

 


