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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 27.09.2010 r. do 29.11.2010 r. w 

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

oraz wybranych zagadnień za lata 2007, 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. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

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

należnych odsetek od wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na ogólną 

kwotę 66,09 zł, sporządzenia sprawozdań jednostkowych Rb-N dla GFOŚiGW oraz 

skorygowania sprawozdań zbiorczych Rb-N Gminy Niemodlin za 2009 r. oraz sprawozdań 

Rb-27S i Rb-PDP za 2009 r., podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zasad i 

warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z 
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tymi zwierzętami, wypłacenia zaległej diety dla radnego w kwocie 587,79 zł. Podczas 

kontroli uregulowano również zaległe zobowiązanie w kwocie 242,44 zł wobec pracowników 

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu dnia 17 grudnia 2010 r. 

 

I. Ustalenia kontroli. 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Miejski.  

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na nieprowadzeniu ewidencji 

analitycznej konta 902 i konta 130 według szczegółowości podziałek klasyfikacji 

budżetowej oraz konta 221 w zakresie należności z tytułu dochodów za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 44, 57, 74-75). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Burmistrz i Naczelnik Wydziału 

Finansowego. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na:  

 zaniechaniu przeprowadzenia w 2009 r. kontroli podatkowych celem sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 46-47).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Burmistrz. 

 niedokonywaniu przez organ podatkowy czynności sprawdzających mających na celu 

ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z 

przedstawionymi przez podatników dokumentami oraz wydawaniu decyzji w sprawie 

ulg w spłacie zobowiązań podatkowych bez podjęcia działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, bądź bez właściwego udokumentowania 

prowadzonego postępowania (protokół kontroli str. 47-48, 66, 51-52). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor, inspektor i Naczelnik Wydziału 

Finansowego oraz Burmistrz. 

 wydawaniu decyzji dotyczących udzielania ulg w zapłacie podatków bez 

uzasadnienia faktycznego i prawnego (protokół kontroli str. 51). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Finansowego oraz Burmistrz. 
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3. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na wystawianiu z opóźnieniem upomnień i tytułów wykonawczych (protokół 

kontroli str. 70-72).  

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań (protokół kontroli str. 19-21, 39-42, 113-114, 149-

150). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Skarbnik, zastępca Skarbnika oraz Naczelnik 

Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich. 

5. Dokonywanie nieterminowych zwrotów pobranych wadiów i zabezpieczeń należytego 

wykonania umów (protokół kontroli str. 22-25). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz 

Skarbnik i Zastępca Skarbnika. 

6. Nieterminowe rozliczenie dotacji celowej na realizację wypłat producentom rolnym 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 

produkcji rolnej za okres od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2009 r. oraz za 2009 rok. 

(protokół kontroli str. 170-172). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 9 ust. 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.). 

7. Dokonanie nieprawidłowej weryfikacji rzetelności dokumentacji potwierdzającej 

wykonanie pracy, przedkładanej przez wykonawcę zimowego utrzymania dróg gminnych 

i dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina w 2009 r. i w 

2010 r. w wyniku czego dopuszczono do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia 

zawyżonego co najmniej o kwotę 8.900 zł (protokół kontroli str. 116-119, 130-133). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor i Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy 

Europejskich, Zastępca Burmistrza oraz Kierownik Działu Komunalno-Mieszkaniowego 

i były Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości, polegające na:  



 4 

 niezachowaniu zgodności ewidencji syntetycznej konta 131/2 z ewidencją analityczną 

(kartami wydatków), 

 prowadzeniu ewidencji kont 011, 020 i 013 w sposób niezgodny ze wskazanym w 

dokumentacji określającej przyjęte zasady rachunkowości, 

 nieprawidłowym oznaczeniu w zakładowym planie kont i w księgach rachunkowych 

nazwy i symbolu konta 130 - rachunek bieżący jednostki, służącego do ewidencji stanu 

środków z tytułu wydatków i dochodów budżetowych, 

 dokonywaniu mylnych księgowań w zakresie dochodów budżetowych, 

 prowadzeniu ewidencji kaucji mieszkaniowych na niewłaściwym koncie, 

 wykazywaniu w księgach rachunkowych zespołu 2 sald nie odzwierciedlających 

rzeczywistego stanu należności i zobowiązań,  

(protokół kontroli str.179, 180-183, 186, 187-195, 208-209). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Dyrektor ZGKiM oraz Główny Księgowy. 

2. Nierozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom Zakładu w 2008 i w 2009 roku na 

kwotę łączną 839,72 zł (protokół kontroli str. 189-192). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy ZGKiM. 

3. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego-bilansu za 2009 r. polegające na 

wykazaniu w nim nierealnych sald wynikających z kont zespołu 2, w tym wykazywaniu 

ich jako persalda, czyli różnicy pomiędzy saldem strony Wn i Ma. Niesporządzeniu 

informacji dodatkowej będącej elementem sprawozdania finansowego (protokół kontroli 

str. 195-200). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor ZGKiM oraz Główny Księgowy. 

4. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 

31.12.2009 r. polegające na: 

 wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S danych niezgodnych z ewidencją księgową konta 

130 oraz konta 201, 

 niewykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S oraz w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań w 

kwocie 253,66 zł wynikających z ewidencji konta 234, 

 wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N danych niezgodnych z danymi wynikającymi z 

ewidencji księgowej, 

(protokół kontroli str. 181-186). 

Odpowiedzialność ponoszą były Dyrektor i Główny Księgowy ZGKiM. 
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Powyższe nieprawidłowości mogą wyczerpywać znamiona czynu określonego w art.18 

ust. 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.). 

5. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji sald należności podlegających 

inwentaryzacji na dzień 31.12.2009 r. w drodze uzyskania od kontrahentów potwierdzeń 

prawidłowości sald wykazanych w księgach rachunkowych jednostki (protokół kontroli 

str. 206-207). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor ZGKiM. 

Powyższe może wyczerpywać znamiona czynu określonego w art. 18 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.). 

6. Zarządzanie przez ZGKiM funkcjonujący w formie jednostki budżetowej 

nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych niezgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa (protokół kontroli str. 214-216). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Dyrektor ZGKiM. 

7. Niesporządzenie i niepodanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do oddania w najem oraz zaniechanie sprawdzenia czy oferent biorący 

udział w przetargu na najem tego lokalu spełnił wymogi określone uchwałą Rady 

Miejskiej w zakresie nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz 

stałego miejsca zamieszania na terenie Gminy Niemodlin (protokół kontroli str. 63, 65-

66).  

Odpowiedzialność ponosi specjalista w ZGKiM, Kierownik Działu Komunalno-

Mieszkaniowego, były Dyrektor oraz członkowie komisji przetargowej. 

 

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:  
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Urząd Miejski. 

1. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną do kont 130, 221 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) z uwzględnieniem zasad określonych w zakładowym planie kont. 

2. Wypełnić obowiązek 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.). Zapewnić dokonywanie czynności sprawdzających 

mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia 

zgodności z przedstawionymi przez podatników dokumentami, stosownie do dyspozycji 

art. 272 pkt 3 cyt. ustawy. Przed wydaniem decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych podejmować działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, 

zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy, właściwie 

udokumentować prowadzone postępowanie, stosownie do przepisów art. 122, 126, 187, 

191 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. Zamieszczać uzasadnienie faktyczne i prawne we 

wszystkich decyzjach, na podstawie których przyznawane są ulgi w zapłacie podatków, 

zgodnie z przepisami art. 210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa. 

3. Wdrożyć skuteczne działania zapewniające wystawianie upomnień i tytułów 

wykonawczych bez zbędnej zwłoki. Postępowanie windykacyjne podejmować na 

zasadach określonych w rozporządzeniu 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.).  

4. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających terminowe regulowanie 

zobowiązań stosownie do przepisów określonych w art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.). 

5. Wdrożyć procedury zapewniające zwrot wniesionych wadiów i zabezpieczeń należytego 

wykonania umów na zasadach i w terminach określonych w przepisach art. 46 ust. 1 i 2 

oraz art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
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6. Zapewnić rozliczanie dotacji celowych na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 

rolnej w terminach określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na 

postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. nr 160, poz. 

1132 z późn. zm.). 

7. Przeprowadzić pełną analizę rozliczeń w zakresie rzeczywistego wykonania zimowego 

utrzymania dróg gminnych oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 

Niemodlin w 2009 r. i 2010 r. Wyegzekwować nadpłacone kwoty wynagrodzenia od 

wykonawcy tego zadania. Poprzez wzmocnienie nadzoru i kontroli w tym zakresie 

zapewnić rzetelne weryfikowanie przedkładanych przez wykonawców dokumentów 

rozliczeniowych celem niedopuszczenia wypłaty wynagrodzeń w nadmiernej wysokości.  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

1. Doprowadzić do zgodności ewidencję syntetyczną w zakresie konta 130/2 z ewidencją 

analityczną wynikającą z kart wydatków zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 1 

w związku 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.). Sposób prowadzenia kont 

011, 020 i 013 doprowadzić do zgodności z określonym w polityce rachunkowości. 

Prawidłowo oznaczyć nazwę i symbol konta służącego do ewidencji stanu środków z 

tytułu dochodów i wydatków budżetowych, stosownie do przepisów 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 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861). Skorygować mylne księgowania w 

zakresie dochodów budżetowych. Założyć prawidłową ewidencję kaucji mieszkaniowych. 

Doprowadzić do prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie rozrachunków w sposób 

zgodny z zasadami określonymi w art. 24 ust.2 cyt. ustawy o rachunkowości tj. 

odzwierciedlający rzeczywisty stan należności i zobowiązań jednostki. Wzmocnić nadzór 

i kontrolę w zakresie rachunkowości celem niedopuszczenia do powstawania 

nieprawidłowości w tej dziedzinie gospodarki finansowej. 
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2. Bezzwłocznie rozliczyć zaliczki udzielone pracownikom Zakładu w latach 2008-2009. 

Zapewnić przestrzeganie rozliczania zaliczek w terminach określonych we wnioskach o 

ich udzielenie.  

3. Skorygować i uzupełnić sprawozdanie finansowe za 2009 r. Sprawozdania finansowe 

sporządzać w sposób kompletny, rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i 

formalno-rachunkowym, na podstawie ksiąg rachunkowych stosownie do przepisów art. 

45 i art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

4. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania budżetowe. Wzmocnić nadzór w zakresie 

sprawozdawczości celem wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie. 

Sprawozdania budżetowe sporządzać rzetelnie, wykazując w nich dane zgodne z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej, przestrzegając w tym zakresie przepisów 

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

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

5. Zapewnić inwentaryzowanie należności podlegających inwentaryzacji na koniec roku 

obrotowego zgodnie z uregulowaniami określonymi w 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.) 

oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną. 

6. Podjąć działania celem powierzenia czynności w zakresie zarządzania nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych zarządcy posiadającemu licencję zawodową na ich 

wykonywanie, zgodnie z uregulowaniami określonymi w art.184. ust.1 i ust.2 ustawy z 

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

nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

7. Zapewnić sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do najmu stosownie do wymogów art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 

z późn. zm.). Każdorazowo weryfikować spełnienie wymagań określonych stosowną 

uchwałą Rady Miejskiej przez oferentów przystępujących do przetargu na najem 

nieruchomości gminnych. 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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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 

                                                                                                               /--/ 
 


