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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 13 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Gogolin za 2018 rok oraz wybranych zagadnień 

za lata 2016-2017 i 2019-2020. 

 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 oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

15 kwietnia 2020 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 

a) nieprzeprowadzeniu w 2018 r. wymaganego audytu wewnętrznego w obszarze 

bezpieczeństwa informacji (protokół kontroli str. 14-16).  

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz Sekretarz. 

b) przeprowadzeniu zadania audytowego w obszarze bezpieczeństwa informacji w 2019 r. 

w formie czynności doradczych zamiast w formie zadania zapewniającego (protokół 

kontroli str. 16-18).  

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz Sekretarz. 

c) niezamieszczeniu w planach audytu wewnętrznego na lata 2018 i 2019 wymaganych 

informacji w zakresie monitorowania realizacji zaleceń oraz w sprawozdaniach z 

prowadzenia audytu wewnętrznego za ten sam okres, informacji dotyczących 

przeprowadzania oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół kontroli str. 20, 21).  

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz Sekretarz. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieprawidłowym ujmowaniu w ewidencji księgowej 2018 r. kosztów finansowych 

okresu sprawozdawczego, stanowiących wydatki przyszłych okresów w zakresie 

odsetek od zaciągniętych pożyczek (protokół kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz Skarbnik. 

b) zaniechaniu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych zrealizowanej i oddanej do 

eksploatacji inwestycji (protokół kontroli str. 107-108). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska. 

 

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

budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych sporządzonych wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2017 r. skutków finansowych decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, w wysokości zawyżonej łącznie o 

7 728,00 zł (protokół kontroli str. 57-58).  

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Finansowego i Sekretarz (osoby 

podpisujące ww. sprawozdania z upoważnienia). 
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4. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego polegające na: 

a) nienależytym zweryfikowaniu deklaracji podatkowej na podatek leśny, co skutkowało 

podwójnym opodatkowaniem gruntów o łącznej powierzchni 0,3042 ha (protokół 

kontroli str. 51-55).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik i Inspektor Referatu podatków, opłat i 

windykacji oraz Burmistrz. 

b) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym gruntów leśnych o powierzchni 

0,0400 ha, będących we właściwości tut. organu podatkowego z danymi wynikającymi 

z ewidencji gruntów i budynków, wobec istniejącej różnicy tych wielkości (protokół 

kontroli str. 51-55). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik i Inspektor Referatu podatków, opłat i 

windykacji oraz Burmistrz. 

 

5. Nieprawidłowości w zakresie dokonywania wydatków budżetowych polegające na: 

a) dokonaniu w 2018 r. zapłaty za usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w pełnej 

kwocie umownej w sytuacji niewykonania całego zakresu zadań wynikających z 

zawartej umowy zlecenia (protokół kontroli str. 14-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Skarbnik oraz Sekretarz. 

b) dokonaniu w 2018 r. wydatku w kwocie 7 600,00 zł z tytułu korzystania przez Gminę z 

praw autorskich w zakresie zrealizowanych czynności sprawdzających, co było 

niezgodne z zapisami umowy zlecenia na prowadzenie audytu wewnętrznego (protokół 

kontroli str. 18-19).  

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Skarbnik oraz Sekretarz. 

Nieprawidłowość wymieniona w pkt 5 lit. b) może wypełniać znamiona czynu 

określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 

 

6. Wypłacenie Burmistrzowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy za 2018 rok w wysokości zaniżonej o kwotę 59,36 zł (protokół kontroli 

str. 66-68). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych, Skarbnik oraz 

Sekretarz. 
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7. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych 

polegające na:  

a) wypłaceniu Sekretarzowi Gminy nagrody jubileuszowej w wysokości zaniżonej o 

kwotę 280,00 zł brutto (protokół kontroli str. 71-72). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych, Skarbnik 

oraz Sekretarz. 

b) nieprawidłowym ustaleniu daty nabycia przez pracownika prawa do nagrody 

jubileuszowej, co spowodowało jej przedterminową wypłatę (protokół kontroli str. 72). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych, Skarbnik 

oraz Sekretarz. 

c) wypłaceniu pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w 

wysokości zawyżonej o kwotę 178,50 zł (protokół kontroli str. 73-74). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor Wydziału Finansowego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Administracyjnych oraz Skarbnik i Sekretarz.  

 

8. Wypłacenie w 2018 r. dwojgu Radnym Rady Miejskiej diet w wysokościach zaniżonych o 

łączną kwotę 240,20 zł (protokół kontroli str. 76).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych 

oraz Skarbnik. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punktach 

nr 3, nr 4 lit. a), nr 6, nr 7 lit. a) i c), nr 8, i polegało w szczególności na: 

 dokonaniu korekty sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za 2017 rok,  

 doprowadzeniu do złożenia przez podatnika korekty deklaracji na podatek leśny na rok 

2018 korygującej powierzchnię gruntów o 0,3042 ha, 

 dokonaniu wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy za 2018 r., wypłaconego Burmistrzowi w zaniżonej wysokości, 

 dokonaniu wyrównania nagrody jubileuszowej, wypłaconej Sekretarzowi Gminy w 

zaniżonej wysokości, 

 doprowadzeniu do zwrotu przez pracownika dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2018 r. w kwocie wypłaconej w zawyżonej wysokości, 

 dokonaniu wyrównania diet Radnym Miejskim, wypłaconych w 2018 r. w zaniżonej 

wysokości. 
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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 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, a w 

szczególności: 

a) zapewnić realizację audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o 

którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), nie 

rzadziej niż raz na rok,  

b) w przypadku realizacji audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji 

przez audytora wewnętrznego zapewnić respektowanie wymogów określonych w 

przepisach § 13-19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w 

sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 506) oraz standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora 

finansów publicznych ogłoszonych w komunikacie Ministra Rozwoju Finansów z dnia 

12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 28) w związku z przepisami art. 

272 i art. 273 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 869 ze zm.), 

c) podjąć działania zapewniające dokumentowanie prowadzenia audytu wewnętrznego 

zgodnie z postanowieniami cyt. rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz 

informacji o pracy i wynikach tego audytu, w szczególności w zakresie sporządzania 

planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego, 

tak aby dokumenty te zawierały wszystkie informacje wskazane w § 9 ust. 1 i § 12 ust. 

1 cyt. rozporządzenia. 
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2. Wzmocnić nadzór i kontrolę odnośnie przestrzegania przepisów w zakresie rachunkowości, 

a w szczególności: 

a) doprowadzić do prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych budżetu kosztów 

finansowych okresu sprawozdawczego stanowiących wydatki przyszłych okresów w 

zakresie odsetek od zaciągniętych pożyczek, zgodnie z zasadami określonymi w 

zakładowym planie kont i załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz stosownie do przepisów 

art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 351 ze zm.), 

b) zapewnić terminowe ewidencjonowanie na koncie 011-„Środki trwałe” rezultatów 

zakończonych zadań inwestycyjnych, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 15 i art. 20 

ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. Doprowadzić do ujęcia w ewidencji środków 

trwałych zakończonego zadania inwestycyjnego wskazanego w protokole kontroli. 

 

3. Dokonać analizy w zakresie opodatkowania podatkiem leśnym gruntów o powierzchni 

0,0400 ha będących we właściwości tut. organu podatkowego, w celu zachowania zasady 

powszechności opodatkowania. Stosować w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) w 

związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.). 

 

4. Podjąć działania, które wyeliminują przypadki dokonywania wydatków budżetowych 

niezgodnie z postanowieniami zawartych umów zleceń. Zapewnić przestrzeganie w tym 

zakresie przepisów art. 44 ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy o finansach publicznych. Doprowadzić 

do prawidłowego rozliczenia finansowego zrealizowanej umowy nr WASP.2151.1.2017 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

5. Zapewnić prawidłowe ustalanie i wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych, a w 

szczególności wypłacanie tych nagród niezwłocznie po nabyciu do nich prawa, zgodnie z 
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dyspozycją § 8 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 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 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Gogolinie. 
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