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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 10.04.2012 r. do 29.06.2012 r. w 

tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Branice za 

2011 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2010. 

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 w trakcie kontroli została usunięta nieprawidłowość dotycząca 

nieprawidłowo obliczonych i wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla 

nauczycieli mianowanych, zatrudnionych w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 29.06.2012 r.  
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I. Ustalenia kontroli.  

 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− niezachowaniu wymogu kolejności numeracji zapisów dziennika (protokół kontroli 

str. 11). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista ds. realizacji budżetu oraz Skarbnik. 

− dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej bądź daty dowodu księgowego stanowiącego podstawę dokonania 

zapisu (protokół kontroli str. 12). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista ds. realizacji budżetu oraz Skarbnik. 

− ustaleniu nieprawidłowych sald konta 225-„rozrachunki z budżetami” (protokół 

kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

− wykazaniu w bilansie Urzędu Gminy za 2011 r. nieprawidłowych danych w zakresie 

należności i zobowiązań krótkoterminowych (protokół kontroli str. 15-16). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

− zaniżeniu wartości zadania inwestycyjnego na skutek nie ujęcia w ewidencji 

księgowej konta 080-„inwestycje” kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji 

projektowej w wysokości 18 300,00 zł oraz zaksięgowaniu operacji gospodarczej 

związanej z przyjęciem na stan majątku zakończonej inwestycji w innym miesiącu niż 

ten, w którym miała ona miejsce (protokół kontroli str. 70, 74). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Główny Specjalista ds. realizacji budżetu. 

− nieodpowiednim udokumentowaniu inwentaryzacji środków trwałych 

przeprowadzonej w 2009 r. poprzez nieprawidłowe sporządzenie arkuszy spisowych i 

niesporządzenie protokołu z weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych oraz 

nierozliczeniu części ujawnionych w toku tej inwentaryzacji różnic w księgach 

rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji lecz w 

roku następnym (protokół kontroli str. 90-92). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów spisowych, Sekretarz Gminy oraz 

Skarbnik Gminy. 
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Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 

pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze. zm.). 

2. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki o kwoty: 8 828,97 zł na dzień 

02.11.2011 r., 16 348,17 zł na dzień 26.08.2011 r. oraz 10 999,99 zł na dzień 

14.01.2011 r. (protokół kontroli str. 16-20). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Skarbnik. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze. zm.). 

3. Niesporządzenie jednostkowego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 

31.12.2011 r. w zakresie dochodów z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności 

budżetowych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pobieranych na 

ich rzecz przez urzędy skarbowe, udziałów jednostki samorządu terytorialnego we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego 

rachunku bieżącego budżetu państwa, dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych 

z budżetu państwa oraz dotacji celowych z państwowych funduszy celowych i dotacji 

celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego (protokół kontroli str. 22-24). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze. zm.). 

4. Niepodjęcie stosownych działań wobec podatników podatku od środków transportowych, 

którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji podatkowych, a w konsekwencji 

nieopodatkowanie jednego z nich, co było przyczyną, że w 2011 r. na rachunek Gminy nie 

wpłynęły dochody podatkowe w kwocie 1 458,00 zł (protokół kontroli str. 30-31). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych. 
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5. Nieterminowe odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 

2011 r. w wysokości 22 906,88 zł (protokół kontroli str. 53).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

6. Niezamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń o konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym (protokół kontroli 

str. 84). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy.  

7. Przekazanie nieruchomości komunalnych niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy 

na podstawie cywilno-prawnych umów użyczenia oraz nieokreślenie formy władania 

nieruchomościami będącymi w użytkowaniu pozostałych jednostek organizacyjnych 

(protokół kontroli str. 92). 

Odpowiedzialność ponoszą były oraz obecny Wójt Gminy. 

 

 

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 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

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

zapewnienia przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). 

Zapewnić prawidłowe numerowanie zapisów w dzienniku oraz dokonywanie zapisów 

księgowych zawierających datę dokonania operacji gospodarczej bądź datę dowodu 

księgowego stanowiącego podstawę dokonania zapisu, stosownie do przepisów art. 14 ust. 

2 i art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. ustawy o rachunkowości. Doprowadzić do prawidłowego 

ewidencjonowania operacji na koncie 225 zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 cyt. ustawy. 

Skorygować nieprawidłowe dane wykazane w bilansie za 2011 r. Doprowadzić do 

zaksięgowania prawidłowej wartości zadania inwestycyjnego pn. Rekultywacja 
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Składowiska Odpadów w Branicach. Przestrzegać przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości w zakresie ewidencjonowania zadań inwestycyjnych. Zapewnić 

prawidłowe dokumentowanie oraz rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych z 

zastosowaniem przepisów art. 27 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy oraz przepisów wewnętrznych. 

2. Wdrożyć procedury zapewniające przestrzeganie przepisu art. 261 ustawy z dnia z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zakresie 

kwot zaciąganych zobowiązań pieniężnych.  

3. Sporządzać jednostkowe sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w pełnym zakresie określonym w 

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

budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103).  

4. Podjąć niezbędne działania mające na celu wyegzekwowanie obowiązku złożenia 

deklaracji podatkowych od podatników podatku od środków transportowych uchylających 

się od tego obowiązku, stosownie do dyspozycji art. 274a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 749). Objąć 

obowiązkiem podatkowym właściciela pojazdu nieopodatkowanego w 2011 r. stosownie 

do przepisów art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). 

5. Zapewnić terminowe odprowadzanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych. Przestrzegać w tym zakresie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 592).  

6. Zapewnić każdorazowe zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń o 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym 

przez Gminę. Stosować w tym zakresie przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 3 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 ze zm.). 

7. Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym Gminy. Przekazując jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej nieruchomości niezbędne do wykonywania ich statutowej 
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działalności stosować instytucję trwałego zarządu, stosownie do przepisów art. 43 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

nr 102, poz. 651 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 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                                                                                                                

/--/ 

 

 


