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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 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 5 stycznia 2012 r. do 30 marca 

2012 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Strzeleczki za 2011 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2009 i 2010. 

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.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczy to: 

− sporządzania zestawień obrotów dzienników częściowych za poszczególne okresy 

sprawozdawcze oraz automatycznego przenoszenia obrotów i sald z kont księgi głównej 

do zestawienia obrotów i sald, 
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− wydania decyzji ustalających opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 

− skorygowania błędnych danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S za 2011 r.  

− skorygowania diety dla Przewodniczącego Rady Gminy do wysokości obowiązującego 

limitu oraz zwrotu do budżetu nadpłaconej kwoty, 

− opracowania planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy,  

− wydania decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości będących 

we władaniu jednostek oświatowych gminy. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30.03.2012 r.  

 

 

I. Ustalenia kontroli.  

 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na dokonywaniu zapisów 

księgowych niezawierających daty dokonania operacji gospodarczej bądź daty dowodu 

księgowego stanowiącego podstawę dokonania zapisu (protokół kontroli str. 15-16). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

2. Dokonywanie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych z naruszeniem przepisów 

w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niezamieszczeniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 47). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury oraz Wójt Gminy. 

 niezawarciu w ogłoszeniach o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości 

informacji o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem 

były te nieruchomości (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i 

Infrastruktury, były Kierownik tego Referatu, były Zastępca Wójta oraz Wójt Gminy. 

 niezawarciu w protokołach z przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości 

wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli str. 48-49). 
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Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i 

Infrastruktury, były Kierownik tego Referatu, były Zastępca Wójta oraz Wójt Gminy. 

 wydzierżawieniu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata bez uzyskania 

zgody Rady Gminy (protokół kontroli str. 50-52). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 52). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i 

Infrastruktury oraz Wójt Gminy. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na:  

− nieterminowym zwrocie części zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego w pieniądzu oraz dokonanie zwrotu tego zabezpieczenia bez odsetek 

wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

(protokół kontroli str. 22-25). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zamówień publicznych oraz Skarbnik Gminy. 

− niezamieszczeniu w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty terminu, po 

upływie którego może być zawarta umowa z wybranym wykonawcą (protokół 

kontroli str. 78). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. ochrony środowiska i dróg gminnych. 

− zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ze znacznym opóźnieniem oraz zamieszczeniu ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych przed dniem podpisania 

umowy o udzieleniu zamówienia (protokół kontroli str. 83-84, 95). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej, Wójt Gminy oraz 

inspektor ds. zamówień publicznych. 

 

 

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 
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podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

1. Zapewnić dokonywanie prawidłowych zapisów księgowych, zgodnie z przepisami art. 23 

ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). 

 

2. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z gospodarowaniem nieruchomościami. 

Zapewnić sporządzanie i prawidłowe upublicznianie wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę, stosownie do przepisu art. 35 st. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.). Doprowadzić do zamieszczania wszystkich 

wymaganych prawem informacji w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż 

nieruchomości i w protokołach z tych przetargów zgodnie z dyspozycją § 13 i § 10 ust. 1 

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 ze zm.). Do czasu określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieoznaczony dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady 

Gminy stosownie do przepisów art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

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

 

3. 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.). Zapewnić terminowy zwrot zabezpieczeń należytego 

wykonania umów wniesionych w pieniądzu, z uwzględnieniem odsetek wynikających z 

umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenia były przechowywane, stosownie 

do przepisów art. 148 ust. 5 oraz art. 151 ust. 1 cyt. ustawy. Sporządzać kompletne 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisem art. 92 ust. 1 cyt. 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapewnić zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu 

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminach zgodnych z 

uregulowaniami art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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 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 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 

 


