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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 29.10.2010 r. do 20.12.2010 r. 

w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za rok 2009 i 

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. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte. Dotyczy to: wprowadzenia w 2010 r. oddzielnego dziennika dla budżetu gminy i 

jednostki urzędu, skorygowania: sprawozdania Rb-28S za okres od 01.01.2009 r. do 

31.12.2009 r., bilansu jednostkowego (Urzędu) za 2009 r., rocznego sprawozdania Rb-ST o 

stanie środków na rachunkach bankowych sporządzonego za 2009 r. i przesłania ich do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, złożenia korekt deklaracji na podatek od 

nieruchomości przez część podatników objętych kontrolą. 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
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E-mail: rio@rio.opole.pl 
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Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30.12.2010 r. 

        

I.  U s  ta l e n i a k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych oraz 

określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół kontroli 

str. 5–6); 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy, 

 niezachowaniu w dzienniku obrotów chronologii zapisów (protokół kontroli str. 10-11). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji należności nieprawidłową metodą  (protokół kontroli str. 

38), 

Odpowiedzialność ponosi były Zastępca Skarbnika, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy,  

 nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności (protokół kontroli str. 39),  

Odpowiedzialność ponosi były Zastępca Skarbnika, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy, 

 ustalenie w zakładowym planie kont nieprawidłowych zasad dokonywania księgowań na 

koncie 901 (protokół kontroli str. 47-48), 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

2. W zakresie sprawozdawczości polegające na:  

 braku zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S za 2009 r. z 

danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ust. 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), 

 niesporządzaniu miesięcznych i kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2009 r. 

oraz kwartalnych sprawozdań Rb-N i Rb-Z za 2009 r. przez poszczególne szkoły, 

przedszkola oraz Gminny Zarząd Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Turawie 

(protokół kontroli str. 140-141). 
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Odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli oraz Dyrektor i Główna Księgowa 

GZEAS. 

 nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP za 2009 r. skutków zwolnień w 

podatku od nieruchomości wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, co spowodowało 

zawyżenie skutków udzielonych ulg na mocy uchwał Rady Gminy o kwotę 1 724,00 zł 

przy jednoczesnym zaniżeniu o kwotę 3 835,70 zł oraz braku zgodności danych 

wykazanych w tym sprawozdaniu w zakresie zastosowanych wobec podatników ulg 

uznaniowych w podatkach w stosunku do danych wynikających z rejestru przypisów i 

decyzji organu (protokół kontroli str. 75, 77-78, 81). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Planowania i Finansów, Skarbnik Gminy 

oraz Wójt Gminy. 

 

3. Niedokonanie zwrotu oraz nieterminowe dokonywanie zwrotu przyjętych depozytów z 

tytułu wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów wykonawcom robót 

(protokół kontroli str.27-34). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zamówień publicznych i Skarbnik Gminy.  

 

4. W zakresie dochodów podatkowych: 

 nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na 

nieegzekwowaniu obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz braku weryfikacji 

danych wykazywanych w deklaracjach podatkowych, niepodejmowaniu przez organ 

podatkowy czynności mających na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

załatwienie sprawy, a także wydawanie przez organ podatkowy decyzji niezawierających 

uzasadnienia prawnego bądź faktycznego (protokół kontroli str. 54-61,79-80, 81-82),  

 opodatkowanie powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności 

polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych preferencyjną stawką, jak również 

naliczenie podatku od nieprawidłowo ustalonych powierzchni, czego skutkiem było 

zawyżenie wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. o kwotę łączną 

157,00 zł, a jednocześnie zaniżenie o kwotę 951,00 zł (protokół kontroli str. 62). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Planowania i Finansów oraz Skarbnik 

Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 
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 ustaleniu i wypłaceniu pracownikowi wynagrodzenia zawyżonego o kwotę 1296 zł 

(protokół kontroli str. 93-97).  

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Wójta i Wójt Gminy. 

 nieprawidłowym ustaleniu terminów nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i 

nieterminowej wypłacie tych nagród (protokół kontroli str. 98).  

Odpowiedzialność ponoszą: Zastępca Wójta i Wójt Gminy. 

 

6. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków odpowiednio: w 

rozdziale 75647 § 4610 o kwotę 76,54zł, w rozdziale 85154 § 4610 o kwotę 306 zł 

(protokół kontroli str.100-102).  

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy i Wójt Gminy. 

 

7. Nieuchwalenie w latach 2008-2010 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

(protokół kontroli str. 102).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt  Gminy. 

 

8. Naruszenie procedur związanych z rozliczaniem dotacji udzielonej z budżetu gminy 

polegające na: 

 przyjęciu do rozliczenia dotacji kosztów zwróconych wcześniej beneficjentowi przez 

pracowników z tytułu refundacji prywatnych rozmów telefonicznych na kwotę 120,57zł 

(protokół kontroli str. 111-112), 

 przyjęciu nierzetelnego rozliczenia kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego 

Stacji Opieki Caritas w Kotorzu Małym (protokół kontroli str. 109-111),  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Turystyki i Promocji oraz Wójt. 

 

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. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Podjąć skuteczne 

działania w celu wdrożenia procedur mających zapewnić dokonywanie zapisów w 

dzienniku w porządku chronologicznym oraz przestrzeganie obowiązku terminowego 

przeprowadzania inwentaryzacji należności przy zastosowaniu prawidłowej metody. W 

powyższym zakresie przestrzegać zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z późn. 

zm.). 

 

2. Dokonać korekty sprawozdań Rb-27S, Rb-PDP. Egzekwować od kierowników jednostek 

oświatowych i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół sporządzanie 

miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych. W zakresie sprawozdawczości 

bezwzględnie przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 

2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz. 247) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, 

poz. 103).  

 

3. Podjąć niezbędne działania celem doprowadzenia do zwrotu pobranych od wykonawców 

robót zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz terminowego zwracania depozytów, 

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 46 i 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.). Wdrożyć procedury i mechanizmy, które zapewnią bieżącą i systematyczną analizę 

przyjętych depozytów i terminowy ich zwrot.  

 

4. Doprowadzić do realizacji obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz ich korekt w 

trybie przewidzianym przepisami art. 274a 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Podjąć 

działania mające na celu zapewnienie dokonywania wymiaru podatku od nieruchomości 
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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.). 

 

5. Podjąć czynności mające na celu rozliczenie nadpłaconego radcy prawnemu 

wynagrodzenia. Zapewnić przestrzeganie terminów ustalania i wypłacania nagród 

jubileuszowych i odpraw emerytalnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 

50, poz. 398 z późn. zm.). 

 

6. Wzmocnić nadzór nad dokonywaniem wydatków w celu uniknięcia przypadków 

dokonywania wydatków przekraczających wysokości określone w planie finansowym 

jednostki. Bezwzględnie przestrzegać zasad gospodarki finansowej określonej w art. 44 

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

późn. zm.). 

 

7. Opracować i przedstawić Radzie Gminy do akceptacji program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

 

8. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z rozliczaniem sprawozdań składanych 

przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu 

osiągnięcia zysku, którym zlecono realizację zadania publicznego, w celu rzetelnego 

ustalenia prawidłowości wykorzystania przez nie środków budżetowych. 

 

 

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 nie wykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 
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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 

                                                                                                               /--/ 
 


