
 
 

 

Opole, dnia 19 sierpnia  2011 r. 

NKO-401-15/2/11 

 

 

 

       Pan 

       Paweł Smolarek 

       Wójt Gminy Komprachcice 

 

 

 

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 09.03.2011 r. do 22.06.2011 r. w 

tamtejszym urzędzie gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Komprachcice za 2010 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2008 - 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.  

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały usunięte w trakcie 

kontroli. Dotyczy to: 

− dokonania stosownych przeksięgowań na kontach 221 i 240 i ustalenia prawidłowych sald 

tych kont oraz skorygowania bilansu Urzędu Gminy za 2010 r. w zakresie należności i 

zobowiązań, 

− sporządzenia przez Gminę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2010 r. dotyczącej 

nieruchomości będących własnością Gminy Komprachcice, 
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− wystawienia decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości podatnikowi, który 

zadeklarował nieprawidłowo ustalony podatek, 

− złożenia przez podatnika deklaracji na podatek rolny za 2010 r. oraz dokonania zapłaty 

należnego podatku oraz skorygowania przez podatników deklaracji na podatek rolny za 

2010 r.  

 skorygowania sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2010 r.  

 rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w toku inwentaryzacji środków 

trwałych, 

 wyegzekwowania nadpłaconego przedsiębiorcy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

 wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Komprachcicach polegających na ustaleniu dodatku funkcyjnego Głównemu 

Księgowemu. 

Wyniki kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach wskazują, że nadzór i 

kontrola w zakresie gospodarki finansowej tej jednostki organizacyjnej Gminy były 

niedostateczne, w związku z czym w trakcie trwania kontroli Wójt Gminy Komprachcice 

wydał zarządzenie nr 12/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli obrotu 

gotówkowego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Ponadto, z powodu 

stwierdzenia dużej liczby nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, w trakcie trwania kontroli Wójt Gminy Komprachcice 

wydał zarządzenie nr 13/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie obrotu gotówkowego 

realizowanego przez OSiR w Komprachcicach, na mocy którego od dnia 1 lipca 2011 r. 

funkcję kasy OSiR przejmuje kasa Urzędu Gminy. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 22.06.2011 r.  

 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Gminy.  

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na:  

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady 

rachunkowości roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych (protokół kontroli str. 6-7), 
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 niezachowaniu wymogu chronologii zapisów dziennika oraz wymogu kolejności 

numeracji zapisów w dzienniku (protokół kontroli str. 10-12), 

 dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania zapisu (protokół 

kontroli str. 13), 

 niezachowaniu terminu przeprowadzenia inwentaryzacji należności oraz 

nierozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych w zakresie nieruchomości gruntowych w 

księgach rachunkowych roku, na który przypadał termin inwentaryzacji (protokół 

kontroli str. 24-25, 126-129), 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 

pkt 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.). 

 łącznym prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych oraz poszczególnych szkół i przedszkoli (protokół kontroli str. 35), 

 ewidencjonowaniu wydatków inwestycyjnych na niewłaściwym koncie (protokół 

kontroli str. 109-111). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. księgowości, inspektor ds. księgowości, 

Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

2. Dokonanie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Komprachcice 

bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (protokół 

kontroli str. 16-18). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 1 

pkt 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.). 

3. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki o kwotę 2.300,00 zł na dzień 

29.04.2010 r. oraz o kwotę 4.800,00 zł na dzień 10.05.2010 r. (protokół kontroli str. 25-

27). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt 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 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 
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4. Dokonanie wydatków z przekroczeniem terminów wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań (protokół kontroli str. 28-30). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

5. Nieopracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (protokół 

kontroli str. 31-32).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

6. Niesporządzenie jednostkowych sprawozdań miesięcznych oraz sprawozdań rocznych 

Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 r. przez niżej wymienione 

jednostki organizacyjne Gminy prowadzące działalność w formie jednostek budżetowych: 

 Urząd Gminy, 

 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, 

 Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach, 

 Przedszkole Publiczne w Komprachcicach, 

 Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi, 

 Przedszkole Publiczne w Chmielowicach, 

 Przedszkole Publiczne w Ochodzach, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Domecku, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Wawelnie, 

(protokół kontroli str. 33-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Zespołu Obsługi 

Placówek Oświatowych w Komprachcicach, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach oraz Dyrektorzy wszystkich ww. szkół i przedszkoli. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych 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.). 

7. Nieustalenie podatku od nieruchomości osobom będącym posiadaczami gruntu 

stanowiącego własność gminy, co spowodowało, że na rachunek gminy w latach 2008-
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2010 nie wpłynęły środki finansowe w łącznej kwocie 220,00 zł oraz nieprawidłowe 

ustalenie podatku od nieruchomości polegające na nieuwzlędnieniu w wymiarze podatku 

posiadanych przez podatnika budynków mieszkalnych i gospodarczych, co spowodowało, 

że na rachunek gminy w latach 2008-2010 nie wpłynęły środki finansowe w łącznej 

kwocie 233,00 zł (protokół kontroli str. 43-46, 46-47).  

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. podatków, referent ds. podatków oraz 

Skarbnik Gminy. 

8. Niezawarcie uzasadnienia faktycznego w decyzjach wydawanych w sprawie udzielenia 

ulg podatkowych (protokół kontroli str. 63-64). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. podatków, referent ds. podatków oraz Wójt 

Gminy. 

9. Nieterminowe przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: 

− rocznej informacji za 2010 r. o nieudzieleniu pomocy publicznej innej niż pomoc 

publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie, 

 sprawozdania o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

dotyczące rolnictwa za miesiące XI i XII 2010 r., 

 miesięcznych informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i 

rybołówstwie dotyczące rybołówstwa za miesiące od I do XII 2010 r.,  

 miesięcznych informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub 

rybołówstwie dotyczące rolnictwa za miesiące od I do X 2010 r.  

(protokół kontroli str. 64-66). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. podatków, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

10. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach 

świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2010 r. polegające na 

nieujęciu w sprawozdaniu zaległych zobowiązań z tytułu zajęcia pasa drogowego na 

kwotę 12.420,00 zł oraz odsetek na kwotę 407,00 zł (protokół kontroli str. 66-67). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

11. Nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji należności podatkowych, w zakresie 

wysyłania upomnień oraz wystawiania tytułów wykonawczych (protokół kontroli str. 67-

71).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości podatkowej, Skarbnik Gminy oraz 

Wójt Gminy. 
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12. Dokonywanie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych z naruszeniem 

przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niezawarciu w ogłoszeniach o II przetargu na sprzedaż nieruchomości informacji o 

terminach poprzednich przetargów (protokół kontroli str. 72), 

 niezawarciu w protokołach z przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości 

informacji dotyczącej ceny wywoławczej nieruchomości oraz uzasadnienia 

rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową (protokół kontroli str. 73), 

 nieprzestrzeganiu obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy (protokół kontroli str. 

74-76). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, 

przewodniczący komisji przetargowej oraz Wójt Gminy. 

13. Nieprawidłowe ustalenie kwot jednorazowych dodatków uzupełniających za 2010 r. dla 

nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Komprachcicach (protokół kontroli str. 89-91). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych w Komprachcicach. 

14. Zawarcie 18 umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 92-95). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

15. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy 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. 112-113), 

− niezamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym na roboty budowlane (protokół kontroli str. 113-

115), 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 

ust. 1 pkt 2b 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.). 

− nieterminowym zwrocie wykonawcy wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

warunków umowy (protokół kontroli str. 117-118). 
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Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. budowlanych, Kierownik Referatu 

Budownictwa, Gospodarki i Rolnictwa, inspektor ds. zamówień publicznych oraz Wójt 

Gminy. 

16. Nieterminowe wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (protokół kontroli str. 134). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. podatków, podinspektor ds. podatków, referent 

ds. podatków oraz Zastępca Wójta Gminy. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości oraz klasyfikacji budżetowej 

polegające na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady 

rachunkowości okresów sprawozdawczych oraz metod wyceny aktywów i pasywów 

(protokół kontroli str. 141-142), 

− nieoznaczeniu dowodów księgowych numerami identyfikacyjnymi (protokół kontroli 

str. 143), 

− dokonywaniu zapisów księgowych na podstawie dowodów księgowych 

niezawierających stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w 

księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w 

księgach rachunkowych (protokół kontroli str. 143-144), 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 130 polegającym na 

nieklasyfikowaniu poniesionych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej (protokół kontroli str. 145-146), 

− nieprawidłowym oznaczaniu paragrafów klasyfikacji budżetowej polegające na 

stosowaniu oznaczeń 3-cyfrowych zamiast 4-cyfrowych (protokół kontroli str. 145-

146), 

− ewidencjonowaniu rozrachunków z dostawcami na niewłaściwym koncie (protokół 

kontroli str. 161-162), 

− nieprawidłowym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących 

rozrachunków z dostawcami, co było przyczyną powstania nierealnych sald w 

zakresie należności i zobowiązań jednostki (protokół kontroli str. 162-163). 

Odpowiedzialność ponoszą Gł. Księgowy i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach. 
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2. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 

2010 r. danych niezgodnych z ewidencją księgową w zakresie wykonanych wydatków 

(protokół kontroli str. 146-148). 

Odpowiedzialność ponoszą Gł. Księgowy oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach. 

Powyższa nieprawidłowość może 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.). 

3. Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki kasowej polegające na: 

− nieprowadzeniu ewidencji czeków oraz dowodów KP i KW, które stanowią druki 

ścisłego zarachowania (protokół kontroli str. 149-150), 

− niezachowaniu wymogów w zakresie zabezpieczenia pomieszczenia kasy (protokół 

kontroli str. 150), 

− niezachowaniu wymogu oddzielenia dyspozycji środkami pieniężnymi od kasowego 

wykonania tych dyspozycji, poprzez powierzenie prowadzenia gospodarki kasowej 

pracownikowi, który pełni jednocześnie funkcję głównego księgowego (protokół 

kontroli str. 150-151), 

− niezłożeniu przez pracownika, któremu powierzono wartości pieniężne, wymaganego 

oświadczenia o odpowiedzialności za powierzoną gotówkę i inne walory oraz za 

właściwą ochronę wartości pieniężnych w czasie przechowywania i transportu 

(protokół kontroli str. 150-151), 

− nieudokumentowaniu przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie 

oraz okresowych kontroli kasy (protokół kontroli str. 151-152), 

− sporządzaniu raportów kasowych za okresy miesięczne, co jest niezgodne z 

obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz dokonaniu zapisów w raporcie 

kasowym w innym dniu niż faktyczna data operacji gospodarczej (protokół kontroli 

str. 152-153), 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Gł. księgowy oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Komprachcicach. 

4. Nieodprowadzenie na rachunek dochodów własnych środków pieniężnych wpłaconych do 

kasy i przeznaczenie ich bezpośrednio na wydatki (protokół kontroli str. 154-155).  

Odpowiedzialność ponoszą Gł. Księgowy i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach. 
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5. Zaksięgowanie wydatku w kwocie 1.000 zł, która została uprzednio pobrana z rachunku 

bankowego przy użyciu czeku gotówkowego, bez jakiegokolwiek udokumentowania 

wiarygodnymi dowodami źródłowymi (protokół kontroli str. 156-158).  

Odpowiedzialność ponoszą Gł. Księgowy i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach. 

6. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji należności na koniec 2010 r. (protokół kontroli str. 

159-161).  

Odpowiedzialność ponoszą Gł. Księgowy i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Komprachcicach. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 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.). 

7. Dokonanie wydatków z przekroczeniem terminów wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań (protokół kontroli str. 163-166).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. 

 

 

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: 

 

Urząd Gminy.  

1. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i z 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 
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Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861). Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości o brakujące elementy, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy 

o rachunkowości. Zapewnić przestrzeganie zasady chronologii i kolejności zapisów w 

dzienniku, stosownie do przepisów art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, jak 

również umieszczania daty zapisów księgowych, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy. 

Objąć szczególnym nadzorem zagadnienia związane z inwentaryzacją należności i 

środków trwałych, aby zapewnić przestrzeganie dyspozycji art. 26 i 27 ustawy o 

rachunkowości. Wydatki inwestycyjne ewidencjonować na właściwym koncie stosownie 

do zasad określonych w cyt. rozporządzeniu. Zaprzestać ewidencjonowania w księgach 

rachunkowych prowadzonych dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zdarzeń 

gospodarczych dotyczących jednostek oświatowych.  

2. Dokonać wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Gminy na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) stosownie do przepisu art. 264 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

3. Wdrożyć procedury 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. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

4. Zapewnić dokonywanie wydatków w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, stosownie do przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

5. Podjąć działania, które zapewnią opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami zgodnie z przepisami art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

6. Sporządzać wymagane jednostkowe sprawozdania miesięczne oraz roczne Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych Urzędu Gminy oraz skutecznie egzekwować 

składanie tych sprawozdań przez jednostki organizacyjne gminy prowadzące działalność 

w formie jednostek budżetowych. W zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych 



 11 

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

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). 

7. Ustalić podatek od nieruchomości za lata 2008-2010 wszystkim osobom fizycznym 

będącym posiadaczami gruntu stanowiącego własność gminy oraz skorygować 

zobowiązanie podatkowe za lata 2008-2010 podatnikowi o numerze konta 70874 w 

zakresie nieopodatkowanych powierzchni budynków mieszkalnych i gospodarczych 

stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4, art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, 

poz. 613 ze zm.).  

8. Zapewnić zawieranie w wydawanych decyzjach w sprawie ulg podatkowych uzasadnienia 

faktycznego, stosownie do przepisów zawartych w art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 

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

zm.). 

9. Wzmocnić nadzór w zakresie terminowego przekazywania podmiotom uprawnionym 

informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub 

rybołówstwie, sprawozdań o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub 

rybołówstwie. Stosować w tym zakresie przepisy zawarte w § 8 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów 

publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 952 ze zm.) oraz w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w 

rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. nr 174, poz. 

1081 ze zm.). 

10. Zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we 

wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, zgodnie z 

instrukcją stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu 

takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń 

należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 952 ze zm.). 
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11.  Wzmocnić nadzór w zakresie windykacji zaległości podatkowych. 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.). 

12.  Zapewnić prawidłowe sporządzanie i upublicznianie dokumentów związanych ze 

sprzedażą oraz oddaniem w najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych. Przestrzegać 

w tym zakresie przepisów określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w 

rozporządzeniu 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 ze zm.). 

13. Skorygować jednorazowe dodatki uzupełniające za 2010 r. dla nauczycieli kontraktowych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Komprachcice stosownie do 

przepisów art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 

2006 r. Dz. U. nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz 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 (Dz. U. nr 6, poz. 35). 

14. Wdrożyć procedury, które wyeliminują przypadki zawierania umów powodujących 

powstanie zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy. Respektować w 

tym zakresie przepisy art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.). 

15. 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.). 

16. Podjąć działania celem zapewnienia terminowego wydawania decyzji w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. W tym zakresie stosować przepis art. 5 ust. 4 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 ze zm.). 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. 

1. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i z 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). Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości o brakujące elementy, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cyt. 

ustawy o rachunkowości. Zapewnić oznaczanie wszystkich dowodów numerami 

identyfikacyjnymi oraz wskazanie na nich miesiąca i sposobu ujęcia w księgach 

rachunkowych, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt i pkt 6 ustawy o rachunkowości. 

Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną konta 130 zgodnie z zasadami 

określonymi w cyt. rozporządzeniu. Stosować prawidłowe oznaczenia podziałek 

klasyfikacji budżetowej, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 

38, poz. 207ze zm.). Zaprowadzić prawidłową ewidencję rozrachunków z dostawcami i 

skorygować błędne księgowania tym zakresie. Prowadząc ewidencję tych wymienionych 

rozrachunków stosować art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zasady 

funkcjonowania odpowiednich kont określone w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 5 lipca 2010 r. 

2. Wzmocnić kontrolę w zakresie sporządzania sprawozdań, w tym sprawozdania Rb-28 S. 

Dane w zakresie wykonanych wydatków wykazywać w sprawozdaniach na podstawie 

ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego. Stosować w tym zakresie przepisy 

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

budżetowej (Dz. U. z 2010 r. nr 20, poz. 103). 

3. Zapewnić przestrzeganie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych 

określonych w art. 11 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

4. Wyjaśnić kwestię wydatkowania kwoty 1.000 zł bez wiarygodnego udokumentowania 

tego wydatku i doprowadzić do prawidłowego rozliczenia tej kwoty. 
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5. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadzać inwentaryzację należności. 

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji odpowiednio udokumentować i powiązać z 

zapisami ksiąg rachunkowych. Stosować w tym zakresie przepisy art. 26 i 27 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 

1223 ze zm.). 

6. Wdrożyć procedury zapewniające dokonywanie wydatków w terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z 

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

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                              /--/ 


