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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 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 28.12.2010 r. do 28.02.2011 r. w 

tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Łambinowice za 

2010 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2006 - 2009. 

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 usunięte w trakcie kontroli. Dotyczy to: 

 skorygowania bilansu za 2009 r. w zakresie nieprawidłowo wykazanych danych 

dotyczących należności i zobowiązań krótkoterminowych, 

 sporządzenia: sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w 

rolnictwie lub rybołówstwie za I, II, III, IV kwartał 2010 r., sprawozdania o udzielonej 

pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za miesiące: maj, listopad, grudzień 

2010 r., informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za 
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miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i 

październik 2010 r., 

 wystawienia tytułów wykonawczych podatnikom posiadającym zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za 

2010 r., 

 skorygowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których 

Gmina Łambinowice jest organem prowadzącym za 2009 r. w zakresie kwoty różnicy 

między wydatkami minimalnymi jakie Gmina powinna ponieść na wynagrodzenia 

nauczycieli stażystów a faktycznymi wydatkami poniesionymi na ten cel, 

 wypłaty prawidłowych kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom 

stażystom, którym zaniżono dodatek należny za 2009 r. oraz zwrotu nadpłaconych kwot 

dodatku uzupełniającego przez nauczycieli, którym zawyżono dodatek za 2009 r., 

 korekty nieprawidłowo naliczonego umorzenia środków trwałych za 2010 r. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 28.02.2011 r.  

I. Ustalenia kontroli.  

 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki o kwotę 13.953,13 zł na dzień 

21.09.2010 r. oraz o kwotę 16.298,51 zł na dzień 11.10.2010 r. (protokół kontroli str. 18-

20), 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość 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 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

2. Nieprawidłowe ustalanie podatku rolnego, co spowodowało zaniżenie dochodów gminy o 

kwotę 140,00 zł oraz zawyżenie dochodów gminy o kwotę 56,00 zł (protokół kontroli str. 

43 – 45), 

Odpowiedzialność ponoszą specjalista ds. wymiaru podatków oraz były inspektor ds. 

księgowości podatkowej. 
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3. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewysyłaniu upomnień oraz niewystawianiu tytułów wykonawczych 

(protokół kontroli str. 63-66), 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor w Referacie Finansowym oraz Wójt Gminy 

Łambinowice. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych polegające na:  

‒ ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia  z przekroczeniem sześciomiesięcznego 

terminu od dnia ustalenia tej wartości do dnia wszczęcia postępowania (protokół 

kontroli str. 101, 107), 

‒ niezamieszczeniu w zawiadomieniu o wynikach postępowania informacji o terminie, 

po upływie którego może być zawarta umowa dotycząca realizacji zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 102, 108),  

Odpowiedzialność za powyższe ponosi referent na samodzielnym stanowisku d.s. 

zamówień publicznych i inwestycji 

 

I I .  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. Wdrożyć procedury nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują 

nieprawidłowości polegające na zaciąganiu zobowiązań pieniężnych, powodujących 

przekroczenie granic kwot wydatków określonych w planie finansowym jednostki. 

Przestrzegać zakresu upoważnienia określonego art. 261 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

2. Wzruszyć we właściwym trybie, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr  8, poz. 60 ze zm.). 

wadliwe decyzje wymiarowe w sprawie ustalenia podatku rolnego. Na podstawie ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
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podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr  136, poz. 969 ze zm.) określić 

prawidłowe zobowiązania w podatku rolnym. 

3.  Podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych 

z niewysyłaniem upomnień i niewystawianiem tytułów wykonawczych. Działania 

windykacyjne podejmować w terminach i 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 ze zm.). 

4.  Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Stosować w tym zakresie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 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 Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 

 


