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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 10 kwietnia 2012 r. do 25 

kwietnia 2012 r. w tamtejszej jednostce kontrolę doraźną dochodów podatkowych za lata 

2006-2011. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji podatkowej wybranego podatnika, 

dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej, stwierdzając uchybienia, o których mowa w 

dalszej części wystąpienia. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż nieprawidłowość w zakresie nieprzeprowadzania kontroli 

podatkowej u podatników została wyeliminowania, gdyż w 2011 r. kontrole takie zostały 

zrealizowane, a na rok 2012 zaplanowano ich przeprowadzenie. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu dnia 7 maja 2012 r. 
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I. Ustalenia kontroli. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości z zakresu przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa polegające na: 

- dokonywaniu czynności sprawdzających w zakresie składanych informacji o posiadanych 

nieruchomościach i obiektach budowlanych, w sposób nieadekwatny do charakteru i ilości 

zmian przedmiotu opodatkowania, deklarowanego przez podatnika oraz 

niedokumentowaniu tych czynności. (protokół kontroli str. 14-17), 

- nieterminowym doręczaniu decyzji wymiarowych (protokół kontroli str. 7, 8, 12, 13), 

- nieterminowym wydaniu decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej bez 

zawiadomienia strony, podania przyczyn niedotrzymania terminu i wskazania nowego 

terminu (protokół kontroli str. 29). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy Wydziału Finansowego, a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Skarbnik oraz były i obecny Burmistrz. 

 

II. Wniosek pokontrolny. 

 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 następującego wniosku. 

Zapewnić dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie danych zawartych w 

składanych informacjach o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych w 

zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności stanu faktycznego z przedstawionymi 

dokumentami, stosownie do przepisu art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.). W razie stwierdzenia 

różnic w przedmiocie opodatkowania, błędów, niepełnych danych o nieruchomościach, 

wystąpienia wątpliwości co do poprawności danych zawartych w informacjach, korygować 

składane informacje lub wzywać podatnika do ich skorygowania bądź do złożenia wyjaśnień, 

z zastosowaniem przepisów art. 274 i 274a cyt. ustawy. Przeprowadzone czynności właściwie 

dokumentować w myśl art. 126 ustawy. Zapewnić terminowe doręczanie decyzji 
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wymiarowych podatnikom. W każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 

zawiadamiać stronę w trybie art. 140 cyt. ustawy.  

 

 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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