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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 26 października 2011 r. do 

23 grudnia 2011 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy za 2010 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009 i 2011. 

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 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, w 

zakresie niezgodnego z przepisami postępowania dotyczącego windykacji zaległości 

podatkowych, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartej w 

piśmie nr Fn 0911-1/2007 z dnia 3.08.2007 r. nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m.in. skorygowania sprawozdań Rb-PDP, Rb-

27S, Rb-ST i Rb-N za 2010 rok, zaprowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej konta 101 i 
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skorygowania zapisów na koncie 225 oraz zwrotu wykonawcom wniesionych zabezpieczeń 

należytego wykonania umów. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 23 grudnia 2011 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji depozytów z tytułu przyjętych od 

wykonawców zabezpieczeń należytego wykonania umów (protokół kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowo-Budżetowego oraz Skarbnik 

Gminy. 

2. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-ST i Rb-N sporządzonych na dzień 

31.12.2010 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 

(protokół kontroli str. 34-36, 41-42). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz Skarbnik. 

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. 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

3. Nieprzeprowadzenie w 2010 r. i w I półroczu 2011 r. kontroli podatkowych u podatników 

(protokół kontroli str. 43-44).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

4. Nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osoby fizycznej (konto 

wymiarowe nr 30102), co spowodowało jego pobranie w 2010 r. w wysokości zaniżonej o 

kwotę 161,40 zł, a w 2011 r. o kwotę 166,78 zł (protokół kontroli str. 46-47).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowo-Budżetowego.  

5. Wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 

wniosków, w których nie było niektórych wymaganych informacji (protokół kontroli str. 

51-52).  

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Referatu Spraw Obywatelskich. 

6. Nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji zaległości podatkowych w zakresie 

terminowości wysyłania upomnień oraz wystawiania tytułów wykonawczych (protokół 

kontroli str. 65-67). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Finansowo-Budżetowego i Skarbnik. 



Nieprawidłowości w tym zakresie zostały stwierdzone także podczas poprzedniej kontroli 

gospodarki finansowej Gminy, co w świetle informacji poprzedniego Burmistrza o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartej w piśmie nr Fn 0911-1/2007 z dnia 

03.08.2007 r. świadczy o nieskuteczności podejmowanych działań mających na celu 

wyeliminowanie nieprawidłowości i doprowadzenie do przestrzegania przepisów w 

wymienionym zakresie. 

7. Dokonanie wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym o 

łączną kwotę 1.437,20 zł (protokół kontroli str. 69-72). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Inspektor 

Referatu Finansowo-Budżetowego.  

8. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na nieprawidłowym 

ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia (protokół kontroli str. 95-96, 99-100). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej, Kierownik 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Inspektor ds. zamówień publicznych.  

 

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 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

1. Zapewnić przeprowadzanie inwentaryzacji depozytów w sposób zgodny z dyspozycją 

art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), tj. drogą porównania danych ujętych w 

księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych 

składników. 

2. Zapewnić przestrzeganie zasady zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z 

danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, stosownie do przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 w 

związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20 poz. 103) i zapisów instrukcji sporządzania 

sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 



stanowiącej załącznik nr 39 do wymienionego rozporządzenia oraz § 2 ust. 2 

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) i zapisów instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 do 

rozporządzenia. 

3. Zapewnić przestrzeganie obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych u 

podatników, celem sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 281 ustawy 

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

poz. 60 z późn. zm.). 

4. Skorygować błędnie ustalony wymiar podatku od nieruchomości od osoby fizycznej za 

2010 i 2011 rok. Wymiaru podatku dokonywać zgodne 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. Zapewnić przyjmowanie kompletnych wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, stosownie do przepisów art. 18 ust. 5 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.). 

6. Wdrożyć skuteczne działania organizacyjne, które zapewnią prawidłową windykację 

zaległości podatkowych. Działania windykacyjne podejmować bez zbędnej zwłoki, 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.). 

7. Wzmocnić nadzór w zakresie wydatków w celu niedopuszczenia do dokonywania 

wydatków przekraczających wysokość kwot określonych w planie finansowym. 

Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).  

8. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zapewnić 

przestrzeganie przepisu art. 32 ust. 1 cyt. ustawy przy ustalaniu wartości zamówień 

publicznych. 

 



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 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                                                                                                                
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