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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 28 kwietnia 2010 r. do 13 

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

za rok 2009 r. 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi zwrotu wykonawcom 

odsetek od złożonych zabezpieczeń należytego wykonania umów, przyjęcia na stan 

majątkowy środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej w 

2006 r., skorygowania błędnych danych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP za 2009 r., 

wyegzekwowania od podatników złożenia deklaracji bądź informacji o gruntach i budynkach 

i wszczęcia postępowania podatkowego oraz rozliczenia błędnie naliczonych i wypłaconych 

kwot z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani dnia 26 sierpnia 2010 r. 
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I. Ustalenia kontroli. 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:  

Urząd Miejski.  

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieterminowym ujęciu w ewidencji księgowej wierzytelności dotyczących kary 

umownej za nieterminowe wykonanie umowy oraz należności gminy z tytułu opłaty 

planistycznej (protokół kontroli str. 30-31, 105-106). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor i Zastępca Naczelnika Wydziału 

Finansowego oraz obecny i byli Naczelnicy Wydziału Architektury, Urbanistyki i 

Geodezji. 

 prowadzeniu ewidencji na koncie 130 w zakresie dochodów z naruszeniem zasady 

rzetelności i bezbłędności ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 43-45). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Burmistrz. 

 niezgodności ewidencji syntetycznej konta 130 w zakresie wydatków z ewidencją 

analityczną wynikającą z kart wydatków (protokół kontroli str. 81-83). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 

 niesprawdzeniu dowodów księgowych pod względem merytorycznym przed 

zatwierdzeniem ich do zapłaty i ujęciem w księgach rachunkowych (protokół kontroli 

str. 148-149). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego, 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej dla niektórych nieruchomości gruntowych 

(protokół kontroli str. 107, 178-179). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Burmistrz oraz były i obecny Skarbnik. 

 nieujęciu na stanie środków trwałych działek nabytych pod drogi publiczne (protokół 

kontroli str. 107). 

Odpowiedzialność ponoszą obecny i byli Naczelnicy Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Gruntami. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie inwentaryzacji polegające na:  

 nieujęciu w księgach rachunkowych 2006 r. różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych 

podczas inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, 

przeprowadzonej wg stanu na dzień 31.12.2006 r. (protokół kontroli str. 190-191,193-

194). 
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Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowego, Skarbnik i 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 nieprawidłowym poprawianiu błędów na arkuszach spisowych z przeprowadzonej 

inwentaryzacji środków trwałych, braku oświadczeń osób odpowiedzialnych 

materialnie za inwentaryzowane mienie oraz niesporządzeniu sprawozdania z 

przebiegu spisu z natury (protokół kontroli str. 197). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów spisowych i Przewodniczący 

Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 niedotrzymaniu terminu zakończenia inwentaryzacji środków trwałych wg stanu na 

31.12.2006 r. (protokół kontroli str. 195-196). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

3. Niesporządzanie sprawozdań budżetowych na koniec okresów sprawozdawczych przez 

poszczególne jednostki oświatowe. Gminny Zarząd Oświaty w Nysie prowadzący 

kompleksową obsługę księgową tych jednostek sporządzał jedynie sprawozdania 

zbiorcze obejmujące wszystkie jednostki oświatowe łącznie z Gminnym Zarządem 

Oświaty (protokół kontroli str. 14-17). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych oraz 

Dyrektor i Główny księgowy Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. 

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.). 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na: 

 zaniechaniu przeprowadzenia w 2009 roku kontroli podatkowych celem sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 46-47). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Burmistrz. 

 zaniechaniu wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie 

organu właściwego do załatwienia spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub 

innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego dla osób wymienionych 

w przepisie art. 132 ustawy Ordynacja podatkowa (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 wystawianiu decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w terminach 

uniemożliwiających zapłatę pierwszej raty podatku w ustawowym terminie (protokół 
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kontroli str. 52-53). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor i inspektorzy Wydziału Finansowego 

sporządzający decyzje, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 

5. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na:  

 niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargach i w protokołach z przetargów 

informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość oraz 

niezamieszczaniu w protokołach dat ich sporządzenia (protokół kontroli str. 65).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Zamówień 

Publicznych, Burmistrz bądź Zastępca Burmistrza oraz przewodniczący komisji 

przetargowych. 

 zaniechanie obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o 

wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

(protokół kontroli str. 72-73). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik i specjaliści Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Gruntami oraz Zastępca Burmistrza. 

 

Dom Dziennego Pobytu w Nysie.  

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości, polegające na:  

 nieprawidłowym wykazywaniu na koncie 221 jednostronnego salda stanowiącego 

różnicę sald strony Wn i strony Ma „persaldo” zamiast salda dwustronnego (protokół 

kontroli str. 215, 218), 

 niezgodności ewidencji syntetycznej konta 130 z ewidencją analityczną wynikającą z 

kart wydatków (protokół kontroli str. 225-226), 

 nieprawidłowe poprawianie błędów na dowodach PK-polecenie księgowania (protokół 

kontroli str. 227). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik oraz Główny Księgowy Domu Dziennego Pobytu. 

 

II. 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 
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działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków:  

 

Urząd Miejski. 

1. Podjąć działania, które zapewnią bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, 

zgodnie z dyspozycją art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Doprowadzić do zgodności 

ewidencję syntetyczną w zakresie konta 130 z ewidencją analityczną wynikającą z kart 

wydatków stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt.3 lit. a. cyt. 

ustawy o rachunkowości. Zapewnić bezbłędne i rzetelne prowadzenie konta 130, zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Wdrożyć 

mechanizmy kontrolne, które zapewnią sprawdzenie pod względem merytorycznym 

każdego dowodu księgowego przed zatwierdzeniem go do zapłaty stosownie do przepisu 

art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości oraz do przepisów wewnętrznych, które 

jednoznacznie formułują obowiązki w tym zakresie. Zaprowadzić brakującą ewidencję 

analityczną gruntów stosownie do przepisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i ująć w niej wszystkie grunty komunalne, w tym nabyte pod 

drogi publiczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 011 określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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). Wzmocnić 

nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad rachunkowości 

wynikających z wymienionych powyżej przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych. 

2. Poprawić skuteczność nadzoru nad pracownikami przeprowadzającymi inwentaryzację w 

celu zapewnienia jej terminowej realizacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz 

prawidłowego udokumentowania, stosownie do przepisów art. 26 i art. 27 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 inwentaryzacyjnej.  

3. Doprowadzić do respektowania obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań 

budżetowych przez każdą jednostkę oświatową i Gminny Zarząd Oświaty. Przestrzegać w 
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tym zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 

4. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych, stosownie do dyspozycji 

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 z późn. zm.). Wystąpić do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego o wyznaczenie właściwego organu podatkowego do załatwiania spraw 

dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa 

podatkowego osób wymienionych w art. 132 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. Zapewnić 

wystawianie i doręczanie decyzji wymiarowych w terminach umożliwiających zapłatę I 

raty podatku od nieruchomości w terminie określonym przepisami art. 6 ust. 7 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z art. 47 § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.  

5. Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem i podawaniem do publicznej wiadomości 

dokumentów związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych oraz oddawaniem ich 

w dzierżawę celem zapewnienia przestrzegania procedur wynikających z przepisów 

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

2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. 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 z późn. zm.).  

 

Dzienny Dom Pobytu w Nysie.  

1. Doprowadzić do zgodności ewidencję syntetyczną w zakresie konta 130 z ewidencją 

analityczną wynikającą z kart wydatków stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 w zw. z art. 

10 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Podjąć działania, które wyeliminują 

nieprawidłowości w zakresie wykazywania na koncie 221 „persalda” jako różnicy między 

saldami strony Wn i Ma. Przestrzegać zasad prowadzenia ewidencji konta 221 

określonych w przepisach 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). Wdrożyć rozwiązania zapewniające prawidłowe poprawianie błędów w 
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wewnętrznych dowodach księgowych stosownie do przepisu art. 22 ust. 3 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

 

 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 Miejska  

Prezes  

Janusz Gałkiewicz  

/--/ 


