
 
 

Opole, dnia 29 września 2020 r. 

 

NKO.401-6/2020 

 

Pani 

Iwona Sobania 

Burmistrz Byczyny 

 

 

 

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 26 maja 2020 r. do 23 lipca 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Byczyna za 2019 rok oraz wybranych zagadnień 

za lata 2015-2018 i 2020 r.  

 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.  

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

31 lipca 2020 r.  

 

 

I.  Ustalenia kontrol i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Prowadzenie zapisów księgowych w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych 

na koncie 240 - "Pozostałe rozrachunki" w sposób nieodzwierciedlający stanu 

rzeczywistego (protokół kontroli str. 20, 21-22). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo-Księgowo-Podatkowym, 

Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów oraz były i obecny Skarbnik Gminy. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego, polegające na:  

a) dokonywaniu w ewidencji podatkowej na kartach kontowych podatników będących 

osobami fizycznymi przypisu należności podatkowych przed dniem powstania 

zobowiązania podatkowego (protokół kontroli str. 37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Finansowo-Księgowo-Podatkowego 

oraz Skarbnik Gminy. 

b) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków wobec istniejącej różnicy tych wielkości (protokół kontroli str. 49-

50).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Finansowo-Księgowo-

Podatkowego oraz były i obecny Burmistrz. 

c) wydaniu decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych bez właściwego 

uzasadnienia faktycznego oraz decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej 

zawierającej błędne informacje (protokół kontroli str. 56-60). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Finansowo-Księgowo-

Podatkowego oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy. 

 

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

Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, sporządzonych wg. stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r., danych w zakresie skutków finansowych decyzji wydanych w sprawie 

rozłożenia na raty zaległości podatkowych w wysokości zaniżonej łącznie o kwotę 

1 976,00 zł (protokół kontroli str. 61-63).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Finansowo-Księgowo-

Podatkowego oraz Burmistrz i Skarbnik Gminy. 

 

4. Naruszenie przepisów prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami, polegające na: 

a) zaniechaniu zamieszczania w protokołach z przeprowadzonych postępowań 

przetargowych na sprzedaż nieruchomości informacji o obciążeniach nieruchomości 

oraz o zobowiązaniach, których przedmiotem są te nieruchomości (protokół kontroli str. 

70-71). 
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Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący komisji przetargowych. 

b) nieuchwaleniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Byczyna (protokół kontroli str. 121). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, polegające na: 

a) wypłacaniu Zastępcy Burmistrza wynagrodzenia zasadniczego w okresie od 1 stycznia 

2019 r. do 31 czerwca 2020 r. w wysokości zawyżonej łącznie o 2 700,00 zł (protokół 

kontroli str. 84-85).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) przyznaniu w 2019 r. Skarbnikowi Gminy dodatku specjalnego bez uzasadnienia 

merytorycznej podstawy jego przyznania (protokół kontroli str. 85-86). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

6. Nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 44 147,67 zł w 

2020 r. (protokół kontroli str. 16-18, 95-96). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor, Inspektor i Kierownik Referatu Budownictwa, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju, pracownik zatrudniony na stanowisku ds. 

Inwestycji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi oraz Skarbnik Gminy.  

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych, polegające na: 

a) nieterminowym zwrocie zabezpieczeń należytego wykonania umów na rzecz 

wykonawców robót (protokół kontroli str. 19 i 21). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Rozwoju. 

b) zastosowaniu nieaktualnego kursu euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 

zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 103-104). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Rozwoju. 

 

8. Niezachowanie należytej staranności podczas kontroli i weryfikacji dokumentów 

źródłowych stanowiących podstawę księgowania oraz wypłaty wynagrodzeń za realizację 

usług przez podmiot zewnętrzny (protokół kontroli str. 93-94). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Oświaty, Inspektor w 

Referacie Finansowo-Księgowo-Podatkowym oraz były Skarbnik Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte bądź częściowo usunięte. Dotyczy to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1, nr 2 lit. a), b), c), nr 3, nr 4 lit. c), nr 5 lit. a) i polegało w 

szczególności na: 

− przeprowadzeniu weryfikacji kwot ujętych na koncie 240 i dokonaniu przeksięgowania 

na inne konta kwot bezzasadnie na nim przetrzymywanych, 

− podjęciu działań zmierzających do aktualizacji oprogramowania obsługującego wymiar 

i ewidencje podatków w sposób umożliwiający ujmowanie na kartach kontowych 

podatników będących osobami fizycznymi przypisu należności podatkowych od dnia 

powstania zobowiązania podatkowego, 

− podjęciu działań zmierzających do wyjaśnienia różnic łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, 

− wydaniu postanowienia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania omyłki w 

decyzji wydanej w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, 

− dokonaniu w dniu 25 czerwca 2020 r. korekty sprawozdania Rb-PDP za 2019 r., 

− przyjęciu w drodze uchwały Nr XXVI/186/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 

czerwca 2020 r. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Byczyna na lata 2020-2024, 

− dostosowaniu od dnia 1 lipca 2020 r. wynagrodzenia zasadniczego Zastępcy Burmistrza 

w wymiarze 1/4 etatu, do obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

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:  
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1. Zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów prawa podatkowego, a w szczególności: 

a) doprowadzić do przestrzegania przepisu art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) w zakresie dokonywania 

przypisu należności podatkowych po powstaniu zobowiązania podatkowego, 

b) doprowadzić do końca działania zmierzające do zweryfikowania różnic łącznej 

powierzchni gruntów podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi 

wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, w celu zachowania zasady 

powszechności opodatkowania. Stosować w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 

oraz art. 3 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.), 

c) zapewnić przestrzeganie przepisów art. 210 § 1 pkt 6 oraz § 4 i § 5 cyt. ustawy 

Ordynacja podatkowa w zakresie zamieszczania właściwego uzasadnienia faktycznego 

w decyzjach, na podstawie których przyznano ulgi w zapłacie podatków. 

 

2. Zapewnić sporządzanie kompletnych protokołów z przeprowadzonych przetargów na 

sprzedaż nieruchomości, zawierających wszystkie wymagane informacje zgodnie z 

przepisem § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  

 

3. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, a w 

szczególności: 

a) podjąć działania w celu prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 

wypłaconego Zastępcy Burmistrza w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 czerwca 

2020 r. w wysokości zawyżonej łącznie o 2 700,00 zł. Wynagrodzenia pracowników 

samorządowych ustalać zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

15 maja 2018 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 936 ze zm.), 

b) precyzyjnie uzasadniać merytoryczne podstawy przyznawania pracownikom dodatków 

specjalnych, w szczególności poprzez wskazywanie dodatkowych zadań w stosunku do 

obowiązującego pracownika zakresu czynności lub zwiększonych obowiązków 

służbowych pracownika, stosownie do przepisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrwguytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrwguytq
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2008 r. o pracowniach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) oraz § 10 

Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie.  

 

4. Zapewnić terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań, stosownie do przepisu art. 

44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 869 ze zm.).  

 

5. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych, a w 

szczególności: 

a) zapewnić dokonywanie terminowych zwrotów zabezpieczeń należytego wykonania 

umów, zgodnie z przepisem art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

b) zapewnić stosowanie aktualnego kursu euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 cyt. ustawy. 

 

6. Zapewnić przestrzeganie przez pracowników należytej staranności podczas weryfikacji 

dokumentów źródłowych stanowiących podstawę księgowania i wypłaty, poprzez 

poddanie ich szczegółowej kontroli pod względem merytorycznym oraz formalno-

rachunkowym przed dokonaniem zapłaty i ujęciem w księgach rachunkowych, stosownie 

do postanowień § 11 ust 2 pkt 1 i 2 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania 

dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Byczynie. 

 

 

 

 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 
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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 Byczynie. 
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