
 
 

 

Opole, dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

NKO-401-18/10 

 

Pan 

Alojzy Parys 

Wójt Gminy Cisek 

 

 

 

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 11 sierpnia 2010 r. do 12 

października 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy za 2009 rok oraz wybranych zagadnień za rok 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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy w zakresie 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych przepisami prawa 

załączników, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 

26.02.2007 r. nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi: 

- dostosowania zapisów Zakładowego Planu Kont w zakresie zasad funkcjonowania konta 

201-„ Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” do obowiązujących przepisów prawa,  
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- dokonania zwrotu z rachunku sum depozytowych wykonawcy robót budowlanych 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1.823,76 zł, w związku z 

upływem okresu rękojmi i gwarancji, 

- skorygowania nieprawidłowo ustalonego wymiaru podatku od nieruchomości w kwocie 

łącznej 1.456,00 zł oraz podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 227,00 zł. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 27 października 

2010 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niezapewnienie efektywnego i skutecznego przepływu informacji w Urzędzie Gminy w 

ramach kontroli zarządczej, co skutkowało wystąpieniem nieprawidłowości polegających 

na nieterminowym regulowaniu zobowiązań oraz nieprzekazaniu na dochody budżetu 

Gminy zabezpieczenia należytego wykonania umowy utraconego przez wykonawcę w 

związku z nieusunięciem wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji (protokół kontroli 

str. 15-16, 19-22). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Skarbnik oraz inspektorzy ds. inwestycji, 

gospodarki komunalnej i referatu finansowego. 

2. Nieterminowe przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał Rady Gminy 

dotyczących budżetu Gminy i zmian w budżecie (protokół kontroli str. 28). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Urzędu Gminy oraz Wójt. 

3. Nieprawidłowe ewidencjonowanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy i 

dokonanych wydatków budżetu Gminy w ramach kont 901 - dochody budżetu” oraz 902 

- „wydatki budżetu” (protokół kontroli str. 30-32, 60-61). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Urzędu oraz Skarbnik Gminy. 

4. Naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej polegające na: 

- niezawiadomieniu na piśmie podatników o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowych 

(protokół kontroli str. 34), 

- niezamieszczeniu w protokołach z przeprowadzonych kontroli podatkowych 

wymaganych elementów (protokół kontroli str. 34), 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy przeprowadzający kontrole podatkowe oraz Wójt 

Gminy, 
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- niezwracaniu się do podatników o dokonanie korekty niekompletnych deklaracji na 

podatek od środków transportowych (protokół kontroli str. 43-45).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

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

spowodowało jego pobranie w 2009 roku w wysokości zaniżonej o kwotę 1.415,00 zł, a w 

2010 roku o kwotę 2.745,00 zł (protokół kontroli str. 35-37). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i Wójt Gminy. 

6. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na wystawianiu z opóźnieniem upomnień i tytułów wykonawczych (protokół 

kontroli str. 46-49).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor Urzędu oraz Skarbnik i Wójt Gminy. 

7. Wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 

niekompletnych wniosków, w których nie było wymaganych informacji lub kompletu 

załączników (protokół kontroli str. 50-53), 

Odpowiedzialność ponosi inspektor tut. Urzędu oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości w tym zakresie zostały stwierdzone także podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, co w świetle informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych nr SG.0911-1/2007 z dnia 26.02.2007 r. świadczy o 

nieskuteczności działań podejmowanych przez Wójta Gminy w celu doprowadzenia do 

przestrzegania przepisów w wymienionym zakresie. 

8. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na 

niepodawaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w 

ogłoszeniach o przetargach ustnych nieograniczonych niektórych wymaganych 

informacji (protokół kontroli str. 55-57), 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Urzędu oraz Wójt Gminy. 

9. Dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym (protokół kontroli str. 62-65). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

Powyższe może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 11 ust. 1 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.). 
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10. Nieuchwalenie na 2009 i 2010 r. rocznych programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (protokół kontroli str. 76-77).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

11. Ustalenie jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli 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. 82-85).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. płac oraz Skarbnik Gminy. 

12. Niezgodne z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalenie w 

instrukcji inwentaryzacyjnej zasad przeprowadzenia inwentaryzacji budynków i budowli 

metodą weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz 

przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich środków trwałych grupy 1 i 2 w 2009 r. w 

drodze weryfikacji. Błędne określenie w wymienionej instrukcji częstotliwości 

inwentaryzacji materiałów znajdujących się na terenie strzeżonym (protokół kontroli str. 

109-111). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

13. Przyjęcie do ustalenia kwoty zwrotu producentowi rolnemu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego, faktury stanowiącej dowód zakupu oleju 

napędowego z okresu innego niż okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku, co spowodowało zawyżenie wypłaconego zwrotu podatku o kwotę 17,21 zł 

(protokół kontroli str. 117-118). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy i Inspektor Urzędu Gminy.  

 

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 
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podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

1. Wdrożyć skuteczne procedury w zakresie kontroli zarządczej, które zapewnią efektywny 

i skuteczny przepływ informacji w Urzędzie Gminy stosownie do dyspozycji art. 68 ust. 

2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 

1240 z późn. zm.), w szczególności dotyczących przestrzegania obowiązku terminowego 

regulowania zobowiązań, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 3 cyt. 

ustawy o finansach publicznych oraz prawidłowego realizowania dochodów Gminy. 

Przekazać na dochody budżetu Gminy kwotę w wysokości 6.443,47 zł, zgodnie z 

dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.). 

2. Zapewnić przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał objętych jej 

zakresem nadzoru, w terminie określonym w przepisach art. 90 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.).  

3. Zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie zrealizowanych dochodów i wykonanych 

wydatków na kontach 901 – „dochody budżetu” i 902 – „wydatki budżetu” zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych 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) oraz z postanowieniami zakładowego planu kont. 

4. Doprowadzić do respektowania obowiązku powiadamiania na piśmie podatników o 

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, zgodnie z dyspozycją art. 282 b ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z 

późn. zm.) oraz zamieszczania w protokołach z przeprowadzonych kontroli podatkowych 

wszystkich elementów określonych w art. 290 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. W 

przypadku składania przez podatników niekompletnych deklaracji na podatek od 

środków transportowych zapewnić przestrzeganie obowiązku ich skorygowania, 

stosownie do przepisów art. 274 Ordynacji podatkowej. 
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5. Skorygować błędnie ustalony wymiar podatku od nieruchomości od osoby prawnej za 

2009 i 2010 rok. Wymiaru podatku dokonywać zgodnie z przepisami 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.). 

6. Wdrożyć skuteczne działania kontrolne i nadzorcze w zakresie terminowości 

podejmowania działań windykacyjnych. Stosować w tym zakresie przepisy 

rozporządzenia 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 z późn. zm.). 

7. Wdrożyć procedury zapewniające przyjmowanie jedynie kompletnych wniosków o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do przepisów art. 18 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).  

8. Zapewnić sporządzanie prawidłowych i kompletnych dokumentów związanych ze 

sprzedażą mienia komunalnego. Przestrzegać w tym zakresie wymogów określonych w 

przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i 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.). 

9. Wdrożyć procedury nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują 

nieprawidłowości polegające na dokonywaniu wydatków przekraczających granice kwot 

określonych w planie finansowym. Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z 

późn. zm.). 

10. Doprowadzić do uchwalania corocznie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, stosownie do przepisów art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

11.  Dokonać korekty naliczenia i wypłacenia jednorazowych dodatków wyrównawczych dla 

nauczycieli 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 
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poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

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

12. Doprowadzić do zgodności z przepisem art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

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

instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie metody inwentaryzacji budynków i budowli oraz 

częstotliwości inwentaryzacji materiałów znajdujących się na terenie strzeżonym. 

13. Podjąć działania celem skorygowania błędnej kwoty zwrotu producentowi rolnemu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. Przestrzegać w powyższym zakresie przepisów ustawy z dnia 10 marca 

2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52 poz. 379).  

 

 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 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 


