
 

 
 
 

 
Opole, dnia 4 stycznia 2013 r. 

NKO-401-10/2/12 
 
 
 

Pan 
Joachim Wojtala 
Burmistrz Gogolina 

 
 

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 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 8 sierpnia 2012 r. do 7 listopada 2012 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2011 rok oraz 

wybranych zagadnień za lata 2008-2010. 

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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi:  

− skorygowania nieprawidłowych zapisów w Instrukcji inwentaryzacyjnej oraz w 

zakładowym planie kont, 

− wyegzekwowania od podatnika zapłaty zaległej części podatku od środków 

transportowych w kwocie 138,00 zł oraz odsetek za zwłokę, 
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− skorygowania naliczeń dwóch nagród jubileuszowych wypłaconych pracownikom Urzędu 

Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w kwotach zaniżonych odpowiednio o 156,00 zł, 

79,99 zł, 

− wyegzekwowania zwrotu nienależnie pobranych przez radnych diet w łącznej wysokości 

409,38 zł,  

− doprowadzenia do zwrotu przez organizację pozarządową części dotacji pobranej w 

nadmiernej wysokości, w kwocie 151,02 zł wraz z odsetkami, 

− skorygowania nieprawidłowo ustalonego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla 

nauczycieli mianowanych. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 7.11.2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Miejski 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− ujmowaniu operacji wypłat gotówką w ewidencji księgowej konta 101 w innym dniu 

niż dzień faktycznej wypłaty oraz ujęciu w ewidencji księgowej operacji gospodarczych 

w innym okresie sprawozdawczym niż ten, w którym miały miejsce te operacje 

(protokół kontroli str. 19-20, 54-55, 168-169).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor i Naczelnik Wydziału Finansowego oraz 

Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych. 

− wykazaniu stanu konta 240 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w wysokości wyższej 

o 2 577,57 zł niż stan na dzień ich otwarcia w następnym roku obrotowym (protokół 

kontroli str. 52-53).  

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki - 

dochody”, co skutkowało nieewidencjonowaniem wszystkich wpływów budżetowych 

oraz brakiem zgodności pomiędzy ewidencją analityczną a syntetyczną tego konta 

(protokół kontroli str. 68-70). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy i Naczelnik Wydziału Finansowego oraz 

Skarbnik. 
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− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej gruntów bez wyodrębnienia 

poszczególnych nieruchomości, w wyniku nieprawidłowego sporządzania dowodów 

księgowych będących podstawą ujęcia tych nieruchomości w księgach rachunkowych 

(protokół kontroli str. 199-201). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień 

Publicznych i Ochrony Środowiska oraz inspektor i Naczelnik Wydziału Finansowego. 

2. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki na łączną kwotę 12.115,17 zł 

(protokół kontroli str. 33-44).  

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem 

Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału 

Finansowego, Skarbnik oraz Zastępca Burmistrza. 

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 z późn. zm.). 

3. Wykazanie w jednostkowym sprawozdaniu budżetowym Urzędu Miejskiego Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 r. danych niezgodnych z danymi 

wynikającymi z odpowiedniej ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 70-74).  

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Finansowego, Skarbnik i Sekretarz 

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 z późn. zm.). 

4. Nieujęcie w ewidencji gruntów gminnego zasobu nieruchomości wszystkich wymaganych 

przepisami prawa informacji (protokół kontroli str. 197-198).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami, Zastępca Burmistrza i Burmistrz. 

5. Załatwianie spraw podatkowych dotyczących podatku od środków transportowych z 

naruszeniem terminów określonych przepisami ustawy Ordynacja podatkowa (protokół 

kontroli str. 84-85).  
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Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Finansowego, a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Naczelnik tego Wydziału. 

6. Niezamieszczenie kompletnych informacji w ogłoszeniach o konkursach ofert na wsparcie 

w 2010 r. i 2011 r. realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

oraz o konkursie ofert na wykonywanie w 2010 r. zadania publicznego w zakresie 

działalności na rzecz mniejszości narodowych (protokół kontroli str. 180, 183, 190).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor i Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, 

Naczelnik Wydziału ds. Informatyki oraz Burmistrz. 

7. Naruszenie przepisów w zakresie inwentaryzacji polegające na niewłaściwym 

przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów na koniec 2011 roku (protokół kontroli str. 204-

208).  

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, Przewodniczący i 

Członkowie Komisji Spisowej, inspektor Wydziału Finansowego i Burmistrz.  

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 z późn. zm.). 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na nieprawidłowym 

prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zakresie konta 130 (protokół kontroli str. 216-222, 232-

233). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Główny Księgowy, a z nadzoru Kierownik OPS. 

2. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych za 2011 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z odpowiedniej 

ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 219-222). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik OPS. 

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 z późn. zm.). 
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II. 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 Miejski 

1. Wzmocnić nadzór 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 z późn. zm.), 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) oraz z przepisów wewnętrznych. 

Zapewnić wprowadzenie do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego w postaci 

zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, stosownie do 

dyspozycji art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości oraz ewidencjonowanie wpłat i 

wypłat gotówką w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, zgodnie z przepisem art. 

24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości. W odniesieniu do konta 240 zapewnić 

respektowanie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez wdrożenie procedur 

zapewniających wykazywanie na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych w następnym roku 

obrotowym tych samych wartości, co na dzień ich zamknięcia w roku poprzednim. Na 

koncie 130 ujmować wszystkie wpływy budżetowe oraz zapewnić zgodność ewidencji 

syntetycznej tego konta z analityczną, która powinna zawierać zapisy będące jej 

uszczegółowieniem i uzupełnieniem, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną konta 011- środki trwałe 

w zakresie gruntów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. 

U. nr 242, poz. 1622). Ewidencję analityczną środków trwałych - gruntów prowadzić 

osobno dla każdego elementu majątku trwałego. 
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2. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie wysokości kwot 

zaciąganych zobowiązań pieniężnych.  

3. Zapewnić przestrzeganie zasady zachowania zgodności pomiędzy danymi wykazanymi 

w sprawozdaniach Rb-27S a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stosownie do 

przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) oraz § 3 ust. 2 Instrukcji 

sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do wymienionego rozporządzenia. Skorygować 

błędnie sporządzone sprawozdanie Rb-27S za 2011 r. 

4. Zaprowadzić kompletną ewidencję gruntów gminnego zasobu nieruchomości spełniającą 

wszystkie wymogi art. 23 ust. 1 c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).  

5. Podjąć działania, które doprowadzą do załatwiania spraw podatkowych bez zbędnej 

zwłoki, z zachowaniem terminów określonych w przepisie art. 139 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. 

zm.).  

6. Zapewnić sporządzanie kompletnych ogłoszeń o konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe stosownie do przepisu art. 13 ust. 2 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 z późn. zm.).  

7. Doprowadzić do przestrzegania zasad przeprowadzania inwentaryzacji gruntów, drogą 

porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji 

wartości tych składników, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

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

z późn. zm.).  

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie 

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zaprowadzić prawidłową ewidencję konta 

130 zgodnie z przepisami art. 15 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
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rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont. 

2. Zapewnić przestrzeganie zasady zachowania zgodności pomiędzy danymi wykazanymi 

w sprawozdaniach Rb-28S a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stosownie do 

przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) oraz § 8 ust. 2 pkt 3 Instrukcji 

sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do wymienionego rozporządzenia. Skorygować 

błędnie sporządzone sprawozdanie Rb-28S za 2011 r. 

 

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                                                                                                                

/--/ 
 


	Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy i Naczelnik Wydziału Finansowego oraz Skarbnik.

