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Pani 

                                                                           Alina Baran 

                                                                           Wójt Gminy Skoroszyce 

 

 

 

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 2 listopada 2011 r. do 30 

stycznia 2012 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 oraz 

braku odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy w 

zakresie niezawarcia uzasadnienia faktycznego w decyzjach wydawanych w sprawach 

udzielenia ulg podatkowych, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

zawartej w piśmie nr Z-N.MK.0911/4/07 z dnia 5.11.2007 r. nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr.- 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax — 77 453 - 73 - 68 

E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 — 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 
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-  uzupełnienia zapisów dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, 

-  zwrotu wykonawcom wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy i wadium 

przetargowego na ogólną kwotę 34.801,52 zł, 

- obciążenia wykonawcy karą umowną za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 

1.100.285,04 zł oraz przystąpienia do ostatecznego rozliczenia kosztów wykonanych 

przyłączy z właścicielami posesji,  

-  rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego pracownikowi w zaniżonej 

wysokości. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 10 lutego 2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 niezachowaniu ciągłości numerowania zapisów w dzienniku (protokół kontroli str. 

20-21). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym oraz Skarbnik Gminy. 

 dokonywaniu niekompletnych zapisów w ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 

21-22, 27-28, 215-216). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy w Referacie Finansowym i Skarbnik Gminy. 

 nieprzestrzeganiu zasad funkcjonowania kont 137, 224, 228, 221, 234, 240, 840 

(protokół kontroli str. 24-27, 36, 125). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy w Referacie Finansowym i Skarbnik Gminy. 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na podstawie dowodów niespełniających 

wymogów ustawy o rachunkowości (protokół kontroli str. 22, 153, 186-187). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym oraz Skarbnik Gminy. 

 niezachowaniu zasady ciągłości bilansowej ksiąg rachunkowych i zasady 

podwójnego zapisu na kontach księgi głównej oraz na nierzetelnym prowadzeniu 

ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 54, 62, 73, 129). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt. 

 prowadzeniu ewidencji analitycznej środków trwałych w sposób uniemożliwiający 

ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe oraz 
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w zakresie gruntów w sposób uniemożliwiający ustalenie ich wartości początkowej 

(protokół kontroli str. 215). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym a z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

 ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych z zakresu 

środków trwałych w okresie sprawozdawczym innym niż ten, w którym operacje te 

miały miejsce (protokół kontroli str. 198, 202, 216).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego i 

Rolnictwa oraz inspektor w Referacie Finansowym. 

2. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej polegające na realizowaniu wypłat 

gotówki z kasy osobom nieupoważnionym, bez określenia daty odbioru gotówki oraz 

dokonywaniu wydatków poprzez kasę i poleceniem przelewu, pomimo braku 

potwierdzenia wykonania prac, na podstawie dowodów niesprawdzonych pod względem 

formalno-rachunkowym i merytorycznym (protokół kontroli str. 15-16, 186-187). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni, kasjerka, inspektor w Referacie 

Finansowym oraz Skarbnik i Wójt Gminy. 

3. Powierzenie funkcji głównego księgowego Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce osobie 

niebędącej pracownikiem tego Ośrodka, zatrudnionej na stanowisku inspektora w 

Referacie Finansowym Urzędu Gminy (protokół kontroli str. 18-19). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka Kultury i Wójt Gminy. 

4. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S sporządzonym na dzień 31.12.2010 r. danych 

niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 34, 

164-166). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 

Powyższe może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 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.). 

5. Naruszenie zasad inwentaryzacji, polegające na: 

 zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych aktywów i pasywów na 

ostatni dzień 2010 r. wykazanych w księgach rachunkowych budżetu Gminy i 
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Urzędu jako jednostki, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości (protokół kontroli str. 42-43). 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

przepisach 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.). 

 niezachowaniu ustawowego terminu oraz należytej staranności przy 

przeprowadzaniu inwentaryzacji (protokół kontroli str. 44). 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji przez innych pracowników niż wyznaczeni przez 

kierownika jednostki, braku akceptacji protokołu z inwentaryzacji przez Wójta 

(protokół kontroli str. 40, 44-45, 49-50). 

 nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji depozytów z tytułu przyjętych od 

wykonawców zabezpieczeń należytego wykonania umów i wadium przetargowego 

oraz wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne (protokół kontroli str. 44-45). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy w Referacie Finansowym, inspektor w 

Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, przewodniczący zespołu spisowego, 

Skarbnik i Wójt Gminy. 

 nieprawidłowym sporządzeniu arkuszy spisu z natury (protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, inspektor w 

Referacie Finansowym oraz Skarbnik Gminy. 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych, do których dostęp jest 

utrudniony, nieprawidłową metodą (protokół kontroli str. 49-50). 

Odpowiedzialność ponosi zespół spisowy, Przewodniczący Komisji 

Inwentaryzacyjnej, Skarbnik i Wójt Gminy. 

6. Nieprawidłowości w zakresie rozliczania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych z 

właścicielami posesji oraz ewidencjonowania rozrachunków z tego tytułu, polegające na: 

 prowadzeniu ewidencji w sposób nieodzwierciedlający rzeczywistego przebiegu 

operacji gospodarczych związanych z rozliczeniem kosztów wykonania przyłączy, 

co uniemożliwiało kontrolę terminowości wnoszonych wpłat i ustalenie 

rzeczywistego stanu rozrachunków, w tym zaległości z poszczególnymi 

kontrahentami (protokół kontroli str. 54-55, 61, 74), 

 przekazaniu na finansowanie wydatków gminy środków pochodzących z depozytów, 

które nie były środkami publicznymi (protokół kontroli str. 62). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 
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7. Nieprawidłowości w zakresie dochodów podatkowych Gminy: 

 nieprawidłowe ustalenie podatku rolnego, co spowodowało zawyżenie oraz zaniżenie 

dochodów Gminy (protokół kontroli str. 90-93). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym. 

 brak uzasadnienia faktycznego w decyzjach wydawanych w sprawach udzielenia ulg 

podatkowych (protokół kontroli str. 100). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości w tym zakresie zostały stwierdzone także podczas poprzedniej 

kontroli gospodarki finansowej Gminy, co w świetle informacji Wójta o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych zawartej w piśmie nr Z-N.MK.0911/4/07 z dnia 5.11.2007 r. 

świadczy o nieskuteczności podejmowanych działań mających na celu 

wyeliminowanie nieprawidłowości i doprowadzenie do przestrzegania przepisów w 

wymienionym zakresie. 

 nieprawidłowe postępowanie dotyczące windykacji zaległości podatkowych w 

zakresie terminowego wysyłania upomnień oraz wystawiania tytułów wykonawczych 

(protokół kontroli str.103-105, 119-124).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy. 

 niepodjęcie działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w trybie 

postępowania podatkowego, co skutkowało wydaniem decyzji w sprawie ulgi 

podatkowej w zakresie niezgodnym z wnioskiem podatnika oraz niesporządzeniem 

korekty deklaracji na podatek od nieruchomości Gminy w sytuacji rozwiązania 

umowy najmu nieruchomości gminnej z dotychczasowym najemcą (protokół kontroli 

str.114-117). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym oraz Wójt Gminy. 

8. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki nieruchomościami, polegające na 

nieprzestrzeganiu obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz niezawarciu wymaganych informacji w 

protokołach z przetargów na zbycie nieruchomości (protokół kontroli str. 106-107, 111). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i inspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego i 

Rolnictwa. 
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9. Nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekwowania czynszu za najem oraz 

odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej położonej w 

Skoroszycach przy ul. Łąkowej wynajętej z przeznaczeniem na działalność w zakresie 

odzysku surowców z materiałów segregowanych, polegające na: 

 zaniżeniu stawek czynszu najmu w fakturach oraz wystawianiu z opóźnieniem faktur 

korygujących i not księgowych tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości (protokół kontroli str. 151-152, 154). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Referacie Finansowym oraz Skarbnik Gminy. 

 nienaliczeniu i niepobraniu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat czynszu 

najmu w łącznej kwocie 179,55 zł (protokół kontroli str. 151-153), 

 dokonywaniu przypisu należności na koncie najemcy na podstawie dowodu PK 

zamiast na podstawie noty księgowej, stanowiącej własny zewnętrzny dowód 

źródłowy i podstawę do ujęcia zdarzeń w księgach rachunkowych, nieujęciu not 

księgowych w zbiorze dowodów księgowych oraz ich przechowywanie w miejscu do 

tego nieprzeznaczonym (protokół kontroli str. 153-154). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor w Referacie Finansowym oraz Skarbnik i Wójt 

Gminy. 

 dopuszczeniu do systematycznego wzrostu zadłużenia najemcy, w wyniku braku 

konsekwentnych działań ze strony Gminy (protokół kontroli str. 155-156). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 

 

10. Nieprawidłowości w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

 zatrudnieniu pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych pomimo nieokreślenia w Regulaminie wynagradzania wymagań 

kwalifikacyjnych i szczegółowych warunków wynagradzania na tym stanowisku, w 

tym minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego (protokół 

kontroli str. 172), 

 ustaleniu wynagrodzenia kierowców OSP zatrudnionych w Urzędzie Gminy w 

oparciu o przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zamiast na podstawie 

ustawy o pracownikach samorządowych oraz nieokreśleniu maksymalnego 

wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska kierowcy-mechanika i innych 

szczegółowych warunków wynagradzania w Regulaminie wynagradzania (protokół 

kontroli str. 173-174). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt.  
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11. Zawieranie umów powodujących zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych bez dokonania 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 186). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt.  

12. Zamieszczenie niekompletnych ogłoszeń o konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego dotowanego przez Gminę oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania tego 

zadania złożonego przez podmiot realizujący zadanie, niezgodnego z wymaganym 

wzorem (protokół kontroli str. 211-214). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy, inspektor w Referacie Finansowym oraz z 

nadzoru Skarbnik Gminy. 

13. Nieprzestrzeganie ustalonych procedur kontroli finansowej oraz procedur kontroli 

zarządczej (protokół kontroli str. 129-130, 152, 154-155, 173, 185-186, 189). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor w Referacie Finansowym, inspektor ds. wojska, OC 

i ochrony przeciwpożarowej, Skarbnik i Wójt Gminy. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach 

1.  Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości oraz uregulowań 

obowiązującego zakładowego planu kont polegające na: 

‒ nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu 

zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z 

określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości 

ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych (protokół kontroli str. 221-

222). 

Odpowiedzialność ponosi były Kierownik GOPS oraz osoba pełniąca obowiązki 

Kierownika GOPS. 

‒ dokonywaniu zapisów w ewidencji księgowej bez określenia daty dokonania zapisu 

księgowego, daty dokonania operacji gospodarczej oraz numeru identyfikacyjnego 

dowodu źródłowego stanowiącego podstawę zapisu (protokół kontroli str. 223-224, 

229). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa, były Kierownik, osoba pełniąca 

obowiązki Kierownika oraz kasjer GOPS. 
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‒ nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej kont 998, 011, 013 i 020 oraz 

ewidencji syntetycznej konta 011, w sposób niezgodny z zasadami określonymi w 

zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 223-225). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa GOPS. 

‒ niezachowaniu zasady ciągłości bilansowej ksiąg rachunkowych polegające na 

nieujęciu stanu zamknięcia ksiąg rachunkowych roku poprzedniego jako stanu otwarcia 

ksiąg roku kolejnego (protokół kontroli str. 225-226). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa GOPS. 

‒ niesporządzeniu wydruku lub zapisu ksiąg rachunkowych na nośniku elektronicznym 

zapewniającym trwałość zapisu informacji (protokół kontroli str. 226). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa, Kierownik oraz osoba pełniąca obowiązki 

Kierownika GOPS. 

‒ wykazanie w ewidencji księgowej nieprawidłowych sald kont zespołu 2 - rozrachunki i 

roszczenia (protokół kontroli str. 232-233). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa, Kierownik oraz osoba pełniąca obowiązki 

Kierownika GOPS. 

2. Niesporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych za lata 2009-2011 (protokół kontroli str. 227). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa, były Kierownik oraz osoba pełniąca 

obowiązki Kierownika GOPS. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

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. Nieterminowe regulowanie zobowiązań GOPS (protokół kontroli str. 234-235).  

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa oraz były Kierownik GOPS. 

 

 

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: 

Urząd Gminy 

1. Podjąć skuteczne działania nadzorcze i kontrolne w zakresie rachunkowości celem 

zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

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 z późn. zm.) 

oraz postanowień zakładowego planu kont. Zapewnić zachowanie ciągłości numerowania 

zapisów w dzienniku, stosownie do przepisów art. 14 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Doprowadzić do przestrzegania dyspozycji art. 23 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości w 

zakresie kompletności zapisów w księgach rachunkowych. Doprowadzić do 

prawidłowego funkcjonowania kont 137, 224, 228, 221, 234, 240 i 840. Operacje 

gospodarcze ewidencjonować na podstawie prawidłowych dowodów księgowych, które 

spełniają wymogi art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zapewnić bieżące stosowanie 

zasady ciągłości bilansowej ksiąg rachunkowych i zasady podwójnego zapisu na kontach 

księgi głównej stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 i art. 15 ust. 1 cyt. ustawy. 

Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną w zakresie środków trwałych, w tym 

również gruntów, zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont. Zapewnić 

przestrzeganie dyspozycji art. 20 ust. 1 i art. 24 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie 

terminowego i rzetelnego dokonywania zapisów w księgach rachunkowych. 

 

2. Zaprzestać dokonywania wypłat gotówki z kasy osobom nieupoważnionym oraz 

doprowadzić do przestrzegania obowiązku dokonywania wydatków jedynie na podstawie 

dowodów sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym i 

zatwierdzonych do wypłaty oraz po potwierdzeniu wykonania zleconych prac, stosownie 

do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz procedur wewnętrznych ustalonych w 

Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 

dowodów księgowych.  
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3. Doprowadzić do zgodności z prawem zasady obsługi finansowo-księgowej Ośrodka 

Kultury Gminy Skoroszyce, zgodnie z dyspozycja art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

 

4. Zapewnić przestrzeganie zasady zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-

28S 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).  

 

5. Zapewnić przestrzeganie obowiązku przeprowadzania na ostatni dzień roku obrotowego 

inwentaryzacji aktywów i pasywów wskazanych w przepisie 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.) z zachowaniem zasad określonych w tym przepisie prawa oraz w 

obowiązującej Instrukcji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację środków trwałych, do 

których dostęp jest utrudniony, przeprowadzać drogą porównania danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, 

zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Zapewnić właściwe 

dokumentowanie inwentaryzacji oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych przez 

osoby wskazane przez kierownika jednostki.  

 

6. Zaprowadzić prawidłową ewidencję rozrachunków z tytułu budowy przyłączy 

kanalizacyjnych oraz dokonać końcowego rozliczenia kosztów wykonania przyłączy z 

poszczególnymi właścicielami nieruchomości.  

Zaprzestać przekazywania na finansowanie wydatków gminy środków nie będących 

środkami publicznymi, przestrzegać w tym zakresie reguł wynikających z art. 6 ust.1 pkt 

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

późn. zm.).  

7. Ustalić prawidłowo podatek rolny podatnikom o numerach kont 2210/2271 oraz 2324 w 

sposób zgodny z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(tekst jednolity Dz. U z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Zapewnić zawieranie w 

wydawanych decyzjach w sprawie ulg podatkowych uzasadnienia faktycznego, 

stosownie do przepisów 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 z późn. zm.). 
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Zapewnić podejmowanie działań windykacyjnych 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 z późn. zm.) oraz w przepisach wewnętrznych. Decyzje w sprawach ulg 

podatkowych wydawać zgodnie z wnioskami składanymi przez podatników stosownie do 

przepisów art. 67a i 67b cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 

8. Zapewnić prawidłowe sporządzanie i upublicznianie wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem oraz podawanie wymaganych informacji w 

protokołach z przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych, stosownie do 

przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia 

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 z późn. 

zm.).  

9. Zapewnić wystawianie faktur i innych dowodów związanych z wynajmowaniem 

nieruchomości komunalnych, w kwotach i terminach zgodnych z postanowieniami 

zawartej umowy. W każdym przypadku nieterminowych wpłat czynszu za najem 

zapewnić naliczenie odsetek za zwłokę, mając na względzie przepisy art. 42 ust. 5 ustawy 

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

oraz postanowienia umowne. Obciążyć najemcę nieruchomości gminnej położonej w 

Skoroszycach przy ul. Łąkowej wynajętej na działalność w zakresie odzysku surowców z 

materiałów segregowanych odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat czynszu 

najmu w kwocie 179,55 zł. Stosować prawidłowe dowody księgowe w zakresie 

dokonywania przypisów należności i gromadzić je w zbiorach dokumentów do tego 

przeznaczonych. Działania w zakresie zarządzania mieniem komunalnym prowadzić z 

zachowaniem szczególnej staranności, wyrażonej w treści art. 50 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.).  

 

10. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie wynagradzania pracowników poprzez 

określenie w Regulaminie wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych i szczegółowych 

warunków wynagradzania, w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego 

dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
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maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego i innych szczegółowych warunków 

wynagradzania dla kierowców OSP zatrudnionych na stanowisku kierowcy-mechanika, 

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). 

 

11. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowach powodujących 

powstanie zobowiązań pieniężnych, stosownie do uregulowań art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.). 

12. Podjąć działania nadzorcze w celu wyeliminowanie przypadków zamieszczania 

niekompletnych ogłoszeń o konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

dotowanych przez Gminę. Stosować w tym zakresie przepisy z art. 13 ust. 2 ustawy z 

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

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Egzekwować od podmiotów 

dotowanych stosowanie wzoru sprawozdania określonego rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 

wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25). 

13. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania ustalonych w jednostce procedur kontroli 

zarządczej, przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach 

 

1. Podjąć skuteczne działania nadzorcze i kontrolne w zakresie rachunkowości celem 

zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz 

postanowień zakładowego planu kont. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3b cyt. ustawy o rachunkowości. 

Doprowadzić do przestrzegania dyspozycji art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości w 

zakresie kompletności zapisów w księgach rachunkowych. Zaprowadzić prawidłową 

ewidencję analityczną kont 998, 011, 020, 013, i ewidencję syntetyczną konta 011. 

Zapewnić bieżące stosowanie zasady ciągłości bilansowej ksiąg rachunkowych stosownie 

do przepisów art. 5 ust. 1 cyt. ustawy. Na koniec każdego roku obrotowego zapewnić 
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wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na informatyczny nośnik 

danych, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 6 cyt. ustawy. Ustalić prawidłową wielkość sald 

kont zespołu 2 - rozrachunki i dokonać stosownych korekt w ewidencji księgowej. 

2. Zapewnić sporządzanie sprawozdań Rb-27S zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). Sporządzić i przekazać do 

jednostki nadrzędnej zaległe sprawozdania budżetowe.  

3. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających terminowe regulowanie 

zobowiązań, celem doprowadzenia do przestrzegania przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

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

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                    /--/ 

 
 


