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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 15 stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Walce za 2018 rok oraz wybranych zagadnień za 

lata 2017-2019 oraz 2020. 

 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. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 24 

marca 2020 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Dokonywanie zapisów księgowych na koncie 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i 

dostawcami” zawierających nieprawidłową datę dokonania operacji gospodarczej (protokół 

kontroli str. 12-13). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. finansowych oraz Skarbnik. 

 

2. Ujęcie w ewidencji podatkowej nieruchomości jako las gruntu sklasyfikowanego w 

ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod rowami, co spowodowało opodatkowanie 

części nieruchomości podatkiem leśnym, zamiast podatkiem rolnym (protokół kontroli str. 

37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. finansowych, Inspektor ds. podatkowych oraz 

Wójt Gminy. 

 

3. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-

PDP z wykonania dochodów podatkowych, sporządzonych wg stanu na dzień 31 grudnia 

2018 r. skutków finansowych zwolnień w podatku od nieruchomości, udzielonych na 

podstawie uchwały Rady Gminy w wysokości zawyżonej łącznie o 1 952,69 zł (protokół 

kontroli str. 42-44). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor Referatu Finansowego, Kierownik Referatu 

Gospodarki oraz Wójt Gminy. 

 

4. Nieudokumentowanie w aktach osobowych byłego Wójta Gminy faktu niewypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (protokół kontroli str. 51-52). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor do spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Kadr oraz 

Sekretarz. 

 

5. Dopuszczenie do zatrudnienia w okresie 20-25 listopada 2018 r. na stanowisku Sekretarza 

Gminy Walce dwóch osób, co skutkowało dokonaniem wydatków z tytułu wypłaty 

wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji przez 6 dni dwóm pracownikom jednocześnie 

(protokół kontroli str. 53). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych polegające na: 

a) niedopełnieniu obowiązku uzgodnienia treści Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej 

interesów z powodu niepodjęcia działań w celu dokonania wyboru przez załogę jej 

reprezentanta (protokół kontroli str. 58-59). 
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Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy. 

b) przyznaniu w 2018 r. emerytom świadczeń z Funduszu pomimo niezłożenia 

wymaganych wniosków o przyznanie tych świadczeń oraz oświadczeń o osiągniętych 

dochodach i sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (protokół kontroli str. 60-61). 

Odpowiedzialność ponoszą Członkowie Komisji Socjalnej oraz Wójt Gminy. 

 

7. Ustalenie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego sporządzonego wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia (protokół kontroli str. 68). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji oraz były 

Wójt Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzone przez kontrolujących 

nieprawidłowości wymienione w punktach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 6 lit. a), w szczególności  

poprzez: 

− dokonywanie począwszy od stycznia 2020 r. zapisów księgowych na koncie 201 

zawierających prawidłowe daty dokonania operacji gospodarczych, 

− doprowadzenie danych ewidencji podatkowej nieruchomości w zakresie powierzchni lasów 

do zgodności z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 

Starostę Krapkowickiego, 

− dokonanie korekty sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S za 2018 r. w zakresie skutków 

finansowych zwolnień w podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwały 

Rady Gminy, 

− doprowadzenie do wyboru w dniu 3 marca 2020 r. przedstawiciela pracowników, a 

następnie dopełnienie obowiązku uzgodnienia z nim treści Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

II.  Wnioski pokontrolne 

 W celu usunięcia stwierdzonych 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 
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działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Doprowadzić do ujmowania w aktach osobowych dokumentów dotyczących niewypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, stosownie do przepisu § 3 pkt 3) lit. c 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2369). 

 

2. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), a w szczególności nie dopuszczać do 

zatrudniania dwóch pracowników na tym samym stanowisku, wbrew jej postanowieniom. 

Przy dokonywaniu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych 

przestrzegać przepisów art. 44 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).  

 

3. Zaprzestać przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

wbrew uregulowaniom § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 Regulaminu ZFŚS, tj. bez złożenia wniosków 

o przyznanie świadczeń oraz informacji o osiągniętych przez uprawnionych dochodach i 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

 

4. Zapewnić ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane, na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego sporządzonego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843). 

 

 

 

 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. 
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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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości: 

Rada Gminy Walce. 
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