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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 20 sierpnia 2010 r. do 14 

października 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy za 2009 rok 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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzednich kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gminy w zakresie 

nieprowadzenia zestawienia obrotów dzienników częściowych, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych nie powinno mieć miejsca.  

Na uwagę zasługuje fakt, że stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie 

nieprzekazania na rachunek dochodów sum depozytowych pochodzących z opłat za 

rezerwację i wynajem stoisk wystawowych podczas trwania Targów Przedsiębiorczości w 
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kwocie 3.768,30 zł oraz z darowizn na zorganizowanie dożynek w miejscowości Klisino w 

kwocie 2.100,00 zł zostały w trakcie kontroli usunięte.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 28 października 

2010 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

- niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych za okresy sprawozdawcze 

(protokół kontroli str. 12). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika i Skarbnik Gminy, 

- prowadzeniu ewidencji niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 231 oraz 

nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 240 z tytułu przyjętych depozytów 

(protokół kontroli str. 17-19). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, Zastępca 

Skarbnika i Skarbnik Gminy, 

- nieterminowym ujmowaniu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych w zakresie 

depozytów (protokół kontroli str. 23-25). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, Zastępca 

Skarbnika oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa. 

- niezgodności sald ewidencji syntetycznej z saldami ewidencji analitycznej w zakresie 

konta 201. Wykazaniu w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego innych 

sald konta 201, niż na dzień ich zamknięcia w roku poprzednim (protokół kontroli str. 

29-31, 56-57). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego i Zastępca 

Skarbnika, 

- wykazaniu w bilansie Urzędu Miejskiego za 2008 i 2009 rok danych niezgodnych z 

ewidencją księgową (protokół kontroli str. 42-46 i 167-168). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, Zastępca 

Skarbnika, Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 



 3 

- nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 w zakresie rozliczenia 

poszczególnych inkasentów oraz ujmowaniu w księgach rachunkowych wpłat 

podatkowych pod datą rozliczenia inkasenta z pobranych wcześniej podatków (protokół 

kontroli str. 89-90). 

- nieprowadzenie ewidencji pozabilansowej konta 980 oraz prowadzenie ewidencji konta 

992 w nieprawidłowy sposób (protokół kontroli str. 143-144). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika i Skarbnik Gminy. 

Nieprawidłowość polegająca na niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników 

częściowych powtórzyła się w dwóch poprzednich kontrolach kompleksowych pomimo 

stwierdzeń Burmistrza w informacjach o realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w 

pismach nr WFB-0911/1/03 z dnia 4.04.2003 r., nr WFB-0911/2/03 z dnia 16.05.2003 r. 

oraz nr WFB-0910-2/06 z dnia 26.10.2006 r., że nieprawidłowość usunięto. Świadczy to, iż 

podejmowane przez Burmistrza działania w tym zakresie okazały się całkowicie 

nieskuteczne. 

2. Naruszeniu przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

- niesporządzeniu sprawozdań Rb-Z i Rb-N za I i II kwartał 2010 r. przez poszczególne 

Szkoły, Przedszkola, Placówki Oświatowe Gminy, Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w 

Głubczycach oraz Miejski Ośrodek Kultury. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu sporządzał 

jedynie sprawozdania zbiorcze obejmujące łącznie wszystkie wymienione podmioty 

(protokół kontroli str. 14-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownicy Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych, 

Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach, 

- wykazywaniu w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych i 

Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych za 2009 r. oraz Rb-28S i Rb-Z za I 

półrocze 2010 r. danych niezgodnych z ewidencją księgową (protokół kontroli str. 39-42, 

54). 

- wykazaniu w zbiorczym sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2009 r. danych 

niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w zakresie wydatków 

niewygasających o kwotę 66.000 zł (protokół kontroli str. 137-139). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika, Skarbnik oraz Burmistrz Głubczyc.  

Powyższe nieprawidłowości mogą 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.), 
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- nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP za 2009 r. danych w zakresie 

skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa (protokół kontroli str. 97-99). 

Odpowiedzialność ponoszą: Kierownik Referatu Podatków i Opłat, Skarbnik oraz Burmistrz. 

3. Zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot wydatków 

określonych w planie finansowym jednostki budżetowej o kwotę 32.321,43 zł (protokół 

kontroli str. 47-51).  

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Burmistrza, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 

Powyższe 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.). 

4. Nieprzekazanie bądź nieterminowe przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu uchwał Rady Miejskiej w Głubczycach i zarządzeń Burmistrza Głubczyc (protokół 

kontroli str. 70-72). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. obsługi sesji Rady Miejskiej oraz podinspektor ds. 

kancelaryjnych i Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.  

5. Naruszenie przepisów w zakresie dochodów podatkowych polegające na: 

- nieegzekwowaniu obowiązku składania informacji podatkowych, a także niepodejmowaniu 

przez organ podatkowy czynności mających na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz niezachowaniu zasady pisemności przy załatwianiu spraw podatkowych (protokół 

kontroli str. 77, 78, 79, 81, 82-83), 

- niesporządzeniu deklaracji Gminy na podatek od nieruchomości obejmującej nieruchomości 

stanowiące mienie komunalne, które nie zostały oddane w posiadanie zależne, co w 

konsekwencji skutkowało niedokonaniem zapłaty podatku (protokół kontroli str. 84-85), 

- dokonaniu wymiaru podatku od nieruchomości z zastosowaniem danych niezgodnych z 

wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, co spowodowało zaniżenie wpływów z 

tytułu tegoż podatku o kwotę 135,16 zł, (protokół kontroli str. 81-82), 

- bezpodstawnym objęciu zwolnieniem gruntów rolnych będących w posiadaniu podatnika 

oznaczonego nr 90110128, co skutkowało w 2009 r. zaniżeniem wpływów do budżetu o 

kwotę 16 zł (protokół kontroli str.78-79), 
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- nieprawidłowym opodatkowaniu gruntów pod budynkiem szkoły, w której w części 

prowadzona jest działalność gospodarcza, skutkiem czego zawyżono w 2009 r. dochody 

z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 31 zł (protokół kontroli str. 83). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektorzy i Kierownik Referatu Podatków i Opłat, 

Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

6. W zakresie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

- wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 

niekompletnych wniosków, w których nie było wszystkich wymaganych informacji lub 

kompletu załączników (protokół kontroli str. 94-95), 

- ustalanie opłat w nieprawidłowej wysokości, co skutkowało w 2009 r. zawyżeniem ich 

łącznej wielkości o kwotę 202,85 zł z jednoczesnym ich zaniżeniem o kwotę 31,19 zł 

(protokół kontroli str. 95-96). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. działalności gospodarczej oraz Naczelnik 

Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa. 

7. Niepodjęcie przez organ podatkowy czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych oraz niezabezpieczenie zaległości podatkowej poprzez dokonanie wpisu na 

hipotekę, co w konsekwencji doprowadziło do przedawnienia tych należności w łącznej 

kwocie 10.409,90 zł (protokół kontroli str.103-104). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor i inspektor Referatu Podatków i Opłat oraz 

Skarbnik i Burmistrz. 

8. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami poprzez podanie w 

wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieprawidłowej ceny lokalu 

mieszkalnego oraz niezachowanie terminów zawiadomienia osób ustalonych jako 

nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umów sprzedaży (protokół 

kontroli str. 113-114, 123-126). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa 

oraz Burmistrz. 

9. Przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków o kwotę łączną 991,50 zł 

(protokół kontroli str. 144-145). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Sekretarz Gminy. 
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10. Nieprawidłowości w zakresie udzielenia i realizacji zamówień publicznych odnoszących 

się do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości i inwentaryzacji pomiarowych 

nieruchomości, polegające na: 

- zamieszczeniu w druku ogłoszenia skierowanym do Biuletynu Zamówień Publicznych 

nieprawidłowej ceny wybranej oferty (protokół kontroli str. 156-157), 

- dopuszczeniu do nieterminowej realizacji zleceń cząstkowych na wycenę nieruchomości 

(protokół kontroli str.158-160), 

- braku kontrasygnaty Skarbnika na zawartej umowie cywilnoprawnej (protokół kontroli 

str. 162). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Burmistrz. 

 

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 działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

1. Doprowadzić do sporządzania zestawień obrotów dzienników częściowych zgodnie z 

dyspozycją art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zaprowadzić prawidłową 

ewidencję kont 980 i 992 oraz ewidencję analityczną do konta 240, a ewidencję 

prowadzoną na koncie 231 doprowadzić do zgodności z zasadami jego funkcjonowania 

określonymi w zakładowym planie kont oraz rozporządzeniu 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). Ewidencję analityczną konta 221 w zakresie rozliczeń z 

inkasentami doprowadzić do zgodności z przepisem art. 23 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości. W odniesieniu do konta 201 zapewnić respektowanie przepisów art. 16 
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ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez wdrożenie procedur 

zapewniających uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej z analityczną oraz wykazywanie 

na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych w następnym roku obrotowym tych samych 

wartości, co na dzień ich zamknięcia w roku poprzednim. Zapewnić przestrzeganie 

dyspozycji art. 20 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie terminowego dokonywania 

zapisów w księgach rachunkowych. Doprowadzić do zgodności dane wykazane w 

bilansach Urzędu Miejskiego za lata 2008 i 2009 z danymi wynikającymi z prawidłowo 

prowadzonej ewidencji księgowej. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad prowadzeniem 

rachunkowości celem wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie oraz 

zapewnienia przestrzegania zasad rachunkowości wynikających z wymienionych 

przepisów prawa.  

2. Doprowadzić do wykonywania obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań 

budżetowych Rb-Z i Rb-N przez każdą jednostkę oświatową, Zarząd Oświaty Kultury i 

Sportu w Głubczycach oraz Miejski Ośrodek Kultury. Przestrzegać w tym zakresie 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 

U. nr 43 poz. 247). Dokonać korekty błędnych sprawozdań Rb-28S, Rb-Z, Rb-ST, Rb-

PDP stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). Wzmocnić nadzór nad 

sporządzaniem sprawozdań w celu doprowadzenia do właściwego ich sporządzania, 

zgodnie z wymogami powołanych wyżej rozporządzeń Ministra Finansów. 

3. Wdrożyć procedury nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości 

polegające na zaciąganiu zobowiązań finansowych, powodujących przekroczenie kwot 

określonych w planie finansowym jednostki. W przedmiotowym zakresie stosować zasady 

określone w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 

157, poz. 1240 z późn. zm.). 

4. Zapewnić przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał i zarządzeń 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.). 
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5. Doprowadzić do realizacji obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz ich korekt w 

trybie przewidzianym przepisami art. 274a ustawy 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 Ordynacja podatkowa. Prawidłowo 

dokumentować dokonanie tych czynności. Sporządzić deklaracje w zakresie podatku od 

nieruchomości obejmujące nieruchomości komunalne. Przeprowadzić analizę i weryfikację 

w zakresie dokonanego wymiaru i poboru podatków 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 2010 r. nr 95, 

poz. 613 z późn. zm.). 

6. Wdrożyć procedury zapewniające przyjmowanie jedynie kompletnych wniosków o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stosownie do przepisu art. 18 ust. 

5 i 6 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.). Skorygować błędnie naliczone opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

7. Zapewnić kontrolę i wzmocnić nadzór w zakresie terminowości podejmowania działań 

windykacyjnych celem niedopuszczenia do przedawnienia zaległości podatkowych. 

Stosować w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 

2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.). 

8. Doprowadzić do respektowania wymogu podawania prawidłowej ceny nieruchomości w 

wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie art. 35 ust 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Zapewnić terminowe zawiadamianie osób ustalonych jako 

nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości 

stosownie do przepisu art. 41 ust 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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9. Wdrożyć procedury zapewniające przestrzeganie zasady dokonywania wydatków w 

granicach kwot określonych w planie finansowym, stosownie do przepisu art. 254 pkt 3 

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

zm.). 

10. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych oraz prawidłowym 

zawieraniem i realizacją umów w sprawie udzielonych zamówień. W szczególności 

zapewnić podawanie w ogłoszeniach o udzielonym zamówieniu prawidłowej ceny w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 

1050 z późn. zm.), respektować postanowienia umów w zakresie terminowości realizacji 

zamówień oraz zapewnić kontrasygnatę skarbnika na umowach powodujących powstanie 

zobowiązań pieniężnych stosownie do postanowień art. 46. ust 3 ustawy z dnia 8 marca 

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

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 Miejska 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                               /--/ 


