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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 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 30 sierpnia 2012 r. do 13 grudnia 2012 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta za 2011 r. oraz 

wybranych zagadnień za lata 2008-2010 i 2012. 

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 Miasta będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku 

nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczyło to między innymi zaewidencjonowania w 

księgach rachunkowych poręczenia udzielonego przez Miasto Kędzierzyn-Koźle w kwocie 

13.600.000 zł. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 18.12.2012 r. 
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I.  Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Miasta  

1. Nieprzestrzeganie terminu przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady 

Miasta objętych zakresem nadzoru Izby (protokół kontroli str. 45-46). 

Odpowiedzialność ponosi Prezydent Miasta. 

2. Dokonanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym o łączną kwotę 268.574,15 zł (protokół kontroli str. 71-74). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz były Zastępca Prezydenta Miasta ds. 

Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 11 

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. Udzielenie w 2008 r. Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu 

Sp. z o. o. poręczenia w wysokości 13.600.000 zł pomimo, iż Rada Miasta nie ustaliła w 

uchwale budżetowej maksymalnej wysokości poręczeń, których może udzielić Prezydent 

Miasta w danym roku budżetowym (protokół kontroli str. 185-186). 

Odpowiedzialność ponosi były Prezydent Miasta oraz były Skarbnik Miasta. 

4. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 

poręczeń i gwarancji sporządzonym według stanu na koniec IV kwartału 2011 r. wartości 

nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 

koniec okresu sprawozdawczego w kwocie innej niż wartość wynikająca z faktycznie 

udzielonego przez gminę poręczenia (protokół kontroli str. 187-188). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Miasta oraz były Zastępca Prezydenta Miasta ds. 

Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej. 

5. Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 nieterminowym dokonaniu zwrotu wykonawcom wniesionych zabezpieczeń 

należytego wykonania umów w łącznej wysokości 177.710,48 zł (protokół kontroli 

str. 37-39). 
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Odpowiedzialność ponosi były Kierownik Wydziału Rozwoju Promocji i Sportu oraz 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego. 

 niezachowaniu zgodności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 

w siedzibie zamawiającego a treścią ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, w zakresie terminu wpłaty wadium i składania ofert (protokół 

kontroli str. 145-146). 

Odpowiedzialność ponoszą były Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 

Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej, były Kierownik ówczesnego Wydziału 

Inwestycji i Remontów oraz p.o. Kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej. 

 wypłaceniu wykonawcy zamówienia publicznego Spółce z o.o. REMONDIS Gliwice 

wynagrodzenia za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.10.2012 r. w wysokości 

zawyżonej o kwotę 2.964,31 zł, wskutek zastosowania innej stawki jednostkowej niż 

ustalona w przetargu (protokół kontroli str. 94-98). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. utrzymania czystości i porządku oraz osoby, 

które dokonały sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia do 

wypłaty faktur złożonych przez wykonawcę. 

 

Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania. 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady 

rachunkowości metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 

informatycznych nośnikach danych, opisu systemu informatycznego oraz systemu 

służącego ochronie danych i ich zbiorów (protokół kontroli str. 199-201), 

− niezachowaniu wymogów chronologii oraz kolejności numeracji zapisów dziennika 

(protokół kontroli str. 202-203), 

− dokonywaniu zapisów księgowych w zakresie operacji poprzedzających płatność 

wydatków niezawierających faktycznej daty dokonania operacji gospodarczej lecz 

datę wyciągu bankowego (protokół kontroli str. 204), 

− księgowaniu operacji gospodarczych w innym okresie sprawozdawczym niż ten, w 

którym miały miejsce operacje (protokół kontroli str. 204-205), 

− prowadzeniu ksiąg rachunkowych łącznie dla MZOiW oraz wszystkich szkół, 

przedszkoli i żłobków (protokół kontroli str. 201-202), 
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− niesporządzeniu odrębnych bilansów dla MZOiW oraz poszczególnych szkół, 

przedszkoli i żłobków za 2011 r. oraz lata poprzednie (protokół kontroli str. 211-212). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy MZOiW, Dyrektor i były Dyrektor 

MZOiW, a w zakresie niesporządzenia bilansów również Dyrektorzy poszczególnych 

szkół, przedszkoli i żłobków. 

2. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki o kwotę 12.211,90 zł na dzień 

08.09.2011 r. (protokół kontroli str. 209-210). 

Odpowiedzialność ponosi były Zastępca Prezydenta Miasta. 

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.). 

 

Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu 

 

1. Naruszenie postanowień uchwały nr III/7/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 

20.12.2010 r. w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski 

Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu oraz zarządzenia nr 205/MZC/2011 r. 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 05.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie-Koźlu, 

polegające na: 

 sprzedaży akcesoriów pogrzebowych pozostającej bez związku z organizowanym 

przez Miejski Zakład Cmentarny pochówkiem, co wykracza poza zakres 

działalności Zakładu określony w powyższych uregulowaniach (protokół kontroli 

str. 245-249), 

 zamieszczeniu w cenniku usług świadczonych przez Miejski Zakład Cmentarny 

propozycji ceny za usługę przewozu zwłok na zlecenie organów ścigania, która to 

usługa wykracza poza zakres działalności Zakładu określony w ww. 

uregulowaniach (protokół kontroli str. 249-251), 

 ustaleniu cen za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych Zarządzeniem 

Dyrektora MZC bez uprzedniego zwrócenia się do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z propozycją wysokości opłat za te usługi, do czego obligowały uregulowania 

uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod 
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nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu (protokół kontroli str. 

254-257). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Miejskiego Zakładu Cmentarnego w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Oświatowe jednostki organizacyjne Miasta Kędzierzyn-Koźle 

1. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji należności na koniec 2011 roku przez Publiczne 

Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zespół Szkół Miejskich nr 4 w 

Kędzierzynie-Koźlu (protokół kontroli str. 226-229). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy ww. jednostek organizacyjnych. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych 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.). 

2. Niezachowanie terminu przeprowadzenia kolejnych inwentaryzacji środków trwałych w 

niżej wymienionych jednostkach oświatowych (protokół kontroli str. 229-243): 

‒ Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Publiczne Przedszkole nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, 

‒ Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, 

Odpowiedzialność ponoszą byli i obecni Dyrektorzy ww. jednostek, odpowiednio do 

okresu sprawowania tych funkcji. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych 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.). 
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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 Miasta 

1. Podjąć działania zapewniające terminowe przedkładanie Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej uchwał Rady Miasta objętych zakresem nadzoru Izby. Stosować w tym 

zakresie przepis art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

2. Wdrożyć skuteczne procedury kontrolne celem niedopuszczenia do dokonywania 

wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie finansowym. 

Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 44 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 254 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

3. Udzielając poręczeń zapewnić respektowanie przepisów art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).  

4. Zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, zgodnie z zasadami określonymi w 

instrukcji stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 

marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247).  

5. Zapewnić zgodność informacji ujętych w ogłoszeniach o zamówieniach, które 

zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz 

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do przepisu art. 40 ust. 6 

pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
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Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Podjąć niezbędne działania celem 

doprowadzenia do terminowego zwracania pobranych od wykonawców zabezpieczeń 

należytego wykonania umów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 151 cyt. 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonać korekty i prawidłowego rozliczenia 

wynagrodzenia wypłaconego Spółce z o.o. REMONDIS Gliwice za okres od dnia 

01.07.2011 r. do dnia dzisiejszego. Zapewnić stosowanie prawidłowych stawek 

jednostkowych ustalonych w umowie z tym wykonawcą w całym okresie realizacji 

zamówienia publicznego. 

 

Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania 

1. Podjąć działania nadzorcze 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.) i 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 z późn. zm.). Uzupełnić uregulowania 

przyjętych zasad rachunkowości o brakujące elementy, stosownie do dyspozycji art. 10 

ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. b, c oraz pkt 4 cyt. ustawy o rachunkowości. Zapewnić 

przestrzeganie art. 14 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy w zakresie zachowania chronologii i 

kolejności numeracji zapisów w dziennikach. W zapisach księgowych zamieszczać daty 

dokonania operacji gospodarczych, stosownie do przepisu art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o 

rachunkowości. Zapewnić bieżące prowadzenie zapisów księgowych zgodnie z przepisem 

art. 20 ust. 1 cyt. ustawy. Podjąć działania celem zaprowadzenia odrębnej ewidencji 

księgowej dla każdej jednostki oświatowej oraz sporządzania dla każdej z nich odrębnego 

bilansu, stosownie do przepisów art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz § 17 ust. 1 ww. 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

2. Wdrożyć procedury nadzorcze, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości 

polegające na zaciąganiu zobowiązań pieniężnych, powodujących przekroczenie granic 

kwot wydatków określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać w tym zakresie 

przepisu art. 261 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
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Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu 

 

1. Działalność Miejskiego Zakładu Cmentarnego wykonywać zgodnie z uchwałą nr III/7/10 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20.12.2010 r. w sprawie utworzenia gminnego 

zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu oraz 

zarządzeniem nr 205/MZC/2011 r. Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 

05.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu 

Cmentarnego w Kędzierzynie-Koźlu. Doprowadzić do zgodności z ww. uregulowaniami 

cennik usług świadczonych przez Miejski Zakład Cmentarny. Wystąpić do Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle z propozycją wysokości opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach 

komunalnych. 

 

Oświatowe jednostki organizacyjne Miasta Kędzierzyn-Koźle 

1. Zapewnić w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle 

przestrzeganie przepisów art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego i 

terminowego przeprowadzania inwentaryzacji wszystkich składników majątku 

podlegających inwentaryzacji. 

 

 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 Miasta 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 


