
 
 

 

Opole, dnia 8 października 2010 r. 

NKO-401-15/10 

 

 

 

Pan 

Zdzisław Martyna 

Burmistrz Korfantowa 

 

 

 

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 15.06.2010 r. do 30.07.2010 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2009 r. oraz 

wybranych zagadnień za lata 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 ze strony kierownictwa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczy to sporządzenia noty korygującej do 

nieprawidłowo wystawionych faktur i wyegzekwowania zapłaty należnego podatku od 

środków transportowych za 2009 r.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 04.08.2010 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 niezawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej lub daty dokumentu, gdy różniła się ona od daty operacji (protokół 

kontroli str. 10), 

 dokonywaniu korekt błędnych zapisów na dowodach źródłowych dołączonych do 

raportów kasowych w nieprawidłowy sposób (protokół kontroli str. 15-16),  

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej konta 902 – „wydatki budżetu” oraz 

nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 901 – „dochody budżetu” 

(protokół kontroli str. 25-26, 58). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Burmistrz, osoby dokonujące poprawek w 

dowodach księgowych, kasjer oraz podinspektor ds. księgowości budżetowej. 

2. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości polegające na 

niezawarciu w niej danych dotyczących osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej (protokół kontroli str. 28-29). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. wymiaru podatku, Skarbnik Gminy oraz 

Burmistrz. 

3. Nieustalenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym będącym posiadaczami 

komunalnych lokali użytkowych oraz nieokreślenie wysokości zobowiązania 

podatkowego z tego tytułu osobom prawnym w latach 2008-2009 w łącznej kwocie 

17.333,00 zł (protokół kontroli str. 29-31). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

4. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewysyłaniu upomnień oraz niewystawianiu tytułów wykonawczych 

(protokół kontroli str. 45-46). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. księgowości podatkowej, Skarbnik Gminy 

oraz Burmistrz. 

5. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-PDP za I półrocze 2009 r. oraz za 2009 r. skutków 

finansowych wynikających z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 
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ustawy Ordynacja podatkowa w kwotach zawyżonych odpowiednio o 516,00 zł oraz o 

37.622,50 zł. (protokół kontroli str. 42-43). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. wymiaru podatków, Skarbnik i Burmistrz. 

6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niesporządzeniu wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonej w najem (protokół 

kontroli str.54-55), 

 niepobraniu kaucji w wysokości 2.000,00 zł na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

Gminy z powodu zniszczeń w wynajętym lokalu komunalnym, pomimo obowiązku 

określonego w regulaminie przetargu (protokół kontroli str. 55-56), 

 nieprzestrzeganiu obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o 

wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (protokół 

kontroli str. 57), 

 niezachowaniu wymogu przetargowego trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości 

(protokół kontroli str. 57). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inspektor ds. 

gospodarki, Sekretarz Gminy, Dyrektor ZGKiM, oraz Burmistrz. 

7. Zawarcie umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 66-67). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i 

Nieruchomości, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Naczelnik 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 

8. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych polegające na:  

 niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu informacji o dniu publikacji w Biuletynie 

Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 81), 

 zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych bez zachowania zasady niezwłoczności jego publikacji po 

zawarciu umowy (protokół kontroli str. 82, 87), 

 zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń oraz w internecie przed 

publikacją ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 86), 

 zamieszczeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w internecie przed 

publikacją ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 87). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
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9. Nieprawidłowe naliczenie umorzenia środków trwałych (protokół kontroli str. 92-93). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwentaryzacji majątku gminy oraz Skarbnik 

Gminy. 

 

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 w celu zapewnienia dokonywania prawidłowych zapisów księgowych 

oraz prawidłowych korekt błędnych zapisów w dowodach księgowych stosownie do 

przepisów art. 23 ust. 2 oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

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

prawidłową ewidencję analityczną do kont 901 i 902 zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów 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 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861). 

2. Uzupełnić ewidencję podatkową nieruchomości o brakujące elementy. Stosować w tym 

zakresie przepisy zawarte w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. 

U. nr 107, poz. 1138). 

3. Naliczyć i pobrać podatek od nieruchomości od wszystkich posiadaczy komunalnych 

lokali użytkowych zarówno za rok bieżący, jak i lata ubiegłe stosownie do przepisów 

zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). 

4. Wzmocnić nadzór w zakresie windykacji zaległości podatkowych. Działania 

windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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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 ze zm.). 

5. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania Rb-PDP za 2009 r. Sporządzając 

sprawozdania budżetowe przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

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

6. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z gospodarowaniem 

nieruchomościami. Zapewnić przestrzeganie w tym zakresie przepisów określonych w 

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

z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz przepisu 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.), 

zobowiązującego do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu 

mieniem komunalnym. Podjąć działania w celu wyegzekwowania kaucji w wysokości 

2.000,00 zł tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Gminy z tytułu zniszczeń w 

wynajętym lokalu komunalnym, stosownie do postanowień zawartych w regulaminie 

przetargu na najem lokalu użytkowego.  

7. Wdrożyć w życie procedury w zakresie obiegu informacji i dokumentów pomiędzy 

komórkami organizacyjnymi Urzędu, które zapewnią terminowe przedkładanie 

Skarbnikowi Gminy do kontrasygnaty umów powodujących powstanie zobowiązań 

pieniężnych, stosownie do przepisów art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

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

8. Wzmocnić nadzór w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości 

dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzać 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). 

9. Skorygować nieprawidłowo naliczone umorzenie środków trwałych. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonywać z zastosowaniem prawidłowych stawek określonych w 

wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. nr 

54, poz. 654 ze zm.). 
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 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 Miejska 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 

 


