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Opole, dnia 11 października 2012 r. 

 

NKO-401-19/2/12 

 

 

 

 

       Pani  

       Krystyna Helbin 

       Wójt Gminy Polska Cerekiew 

 

 

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 20.06.2012 r. do 14.08.2012 

r. w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 2011 rok 

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 nieznajomości przepisów prawa oraz braku 

nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to między innymi: 

 skorygowania przez podatnika o numerze konta 140036 nieprawidłowo sporządzonej 

deklaracji na podatek od nieruchomości za 2011 r., 

 skorygowania nieprawidłowo sporządzonych rocznych sprawozdań, tj.: Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r. i 

Rb–PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2011 r., z wysokości średnich 
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wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r., 

 zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nieopublikowanego ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. „Udzielanie i obsługa kredytu 

długoterminowego”, 

 ustalenia trwałego zarządu na rzecz jednostek oświatowych Gminy tj. Zespołowi 

Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnemu w Polskiej Cerekwi i Zespołowi Szkolno –

Przedszkolnemu we Wroninie, które dotychczas posiadały nieruchomości gminne bez 

tytułu prawnego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 14.08.2012 r. 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy  

1. W 16 przypadkach nieprawidłowo udzielono ulgi w podatku rolnym polegającej na 

obniżeniu podatku o 75 % oraz o 50 % odpowiednio w pierwszym i drugim roku po 

upływie okresu zwolnienia udzielonego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

rolnym, poprzez ustalenie błędnego okresu jej stosowania (protokół kontroli str. 34 – 36). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy Polska Cerekiew. 

2. Zawarcie w 4 przypadkach umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych bez 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej (protokół kontroli 

str. 61). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Polska Cerekiew. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych polegające na: 

 sporządzaniu protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

druku niezgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 

2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. 

U. nr 223 poz. 1458) (protokół kontroli str. 66, 70). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwestycji, przetargów i drogownictwa oraz 

Wójt Gminy Polska Cerekiew. 

 niezawarciu w zawiadomieniu o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli str. 77, 82-83). 
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Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwestycji, przetargów i drogownictwa, 

Sekretarz Gminy Polska Cerekiew oraz Wójt Gminy Polska Cerekiew. 

 nieopublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (protokół kontroli str. 77, 85). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwestycji, przetargów i drogownictwa oraz 

Wójt Gminy Polska Cerekiew. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

polegające na: 

- nieprawidłowym ustalaniu wartości początkowej nabytych w 2011 r. środków trwałych 

z grupy „0” – grunty, 

- nieprawidłowym ustaleniu w dniu 01.01.2011 r. wartości środków trwałych tej grupy 

poprzez bezpodstawne dokonanie przeszacowania wartości gruntów, co spowodowało 

zawyżenie wartości gruntów o kwotę 459.468,68 zł, 

na skutek bezpodstawnego zastosowania wskaźników wynikających z uchwały nr 

XXII/34/95 z dnia 14 listopada 1995 r. Zarządu Gminy Polska Cerekiew w sprawie 

ustalania wartości gruntów stanowiących mienie komunalne gminy (protokół kontroli str. 

100-104). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki 

gruntami i mienia gminnego, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Polska Cerekiew. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi  

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

polegające na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę 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. 112). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS w Polskiej Cerekwi. 

− dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania zapisu operacji 

gospodarczej (protokół kontroli str. 113). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Kierownik GOPS w Polskiej 

Cerekwi. 
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− niesporządzeniu zestawień obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 

113-114). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa GOPS w Polskiej Cerekwi. 

− wykazanie w zestawieniu obrotów i sald nieprawidłowych sald kont 225 – 

„Rozrachunki z budżetami” oraz 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 

(protokół kontroli str. 116 - 117). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Kierownik GOPS w Polskiej 

Cerekwi.  

 

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: 

Urząd Gminy  

1. Wzruszyć we właściwym trybie, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. nr 79), wydane z 

naruszeniem prawa decyzje w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym polegającej na 

obniżeniu podatku o 75 % oraz o 50 % odpowiednio w pierwszym i drugim roku po 

upływie okresu zwolnienia udzielonego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z  2006 r. nr 136, poz. 969 ze 

zm.). Ustalając okres stosowania zwolnień w podatku rolnym kierować się zasadą 

określoną w art. 12 ust. 6 ww. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 

2. Wdrożyć skuteczne procedury, które wyeliminują przypadki zawierania umów 

powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy 

lub osoby upoważnionej. Przestrzegać w tym zakresie przepisu art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 

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

1591 ze zm.).  

3. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych. 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzać z należytą 

starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
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zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.).Wdrożyć procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 

4. Zaprzestać praktyk polegających na ustalaniu wartości początkowej nabytych środków 

trwałych z grupy „0” – grunty oraz ustalaniu wartości tych środków trwałych  w oparciu o 

przepisy uchwały nr XXII/34/95 z dnia 14 listopada 1995 r. Zarządu Gminy Polska 

Cerekiew w sprawie ustalania wartości gruntów stanowiących mienie komunalne gminy. 

Zweryfikować wartość środków trwałych z grupy „0” – grunty posiadanych przez 

jednostkę i doprowadzić do prawidłowego ustalania ich wartości. W tym zakresie 

stosować art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 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). 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi  

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji opisującej przyjęte 

zasady rachunkowości. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). 

oraz 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). 

 

 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. 
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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 

/--/ 
 

 


