
 

 

 

Opole, dnia 9 listopada 2020 r. 

NKO.401-7/2020 
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Andrzej Jasiński 

Burmistrz Dobrodzienia 

 

 

 

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 7 sierpnia 2020 r. do 14 października 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Dobrodzień za 2019 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2018 i 2020. 

 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 oraz braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole doręczonym Panu w dniu 14 października 

2020 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedokonanie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych, którym Gmina zapewniła 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną (protokół kontroli str. 11). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 



Strona 2 / 5 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-7/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. 

2. Nieokreślenie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości aktualnej wersji 

oprogramowania używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i daty rozpoczęcia jego 

eksploatacji (protokół kontroli str. 15). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego polegające na:  

a) przeprowadzeniu w 2019 r. kontroli podatkowych z naruszeniem ustawowych zasad 

prowadzenia kontroli podatkowych (protokół kontroli str. 48-50). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy przeprowadzający kontrole podatkowe, 

Sekretarz Gminy oraz Burmistrz. 

b) niewłaściwym dokonaniu sprawdzenia deklaracji podatkowych na podatek od 

nieruchomości złożonych przez osoby prawne, co skutkowało ustaleniem należnego 

podatku od nieruchomości za lata 2016-2020 dla dwóch podatników w wysokości 

zaniżonej o łączną kwotę 86 146,40 zł (protokół kontroli str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy dokonujący sprawdzenia deklaracji 

podatkowych od osób prawnych w latach 2016-2020. 

c) ustaleniu podatnikowi podatku od nieruchomości (osobie fizycznej) należnego podatku 

za lata 2016-2020 w wysokości zaniżonej o łączną kwotę 195,00 zł (protokół kontroli 

str. 59-60). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy dokonujący wymiaru podatku od 

nieruchomości w latach 2016-2020 oraz Burmistrz. 

d) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków wobec istniejącej różnicy tych wielkości wynoszącej 28,2458 ha. 

(protokół kontroli str. 60-62). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego zajmujący 

się wymiarem podatku leśnego oraz Burmistrz.  

 

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

a) przyjęciu do podstawy obliczenia nagrody jubileuszowej niewłaściwej stawki dodatku 

za wieloletnią pracę, co spowodowało, że do jej naliczenia przyjęto wynagrodzenie w 

wysokości zawyżonej o 39,05 zł i w konsekwencji doprowadziło do wypłaty tej nagrody 

w kwocie zawyżonej o 29,29 zł (protokół kontroli str. 90-91). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym oraz 

Skarbnik Gminy. 

b) niewypłaceniu pracownikowi, który z dniem 7 stycznia 2019 r. na mocy porozumienia 

pracodawców został przeniesiony do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego bez rozwiązywania umowy o pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2019 r. w wysokości 47,98 zł (protokół kontroli str. 92-93). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na dokonaniu zmian 

postanowień umowy zawartej z wykonawcą z naruszeniem ustawowych przesłanek 

dopuszczających możliwość zmiany umowy (protokół kontroli str. 139-141). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Dobrodzienia. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to nieprawidłowości wymienionych w punktach 

nr 2, nr 3 lit. b), nr 3 lit. c), nr 3 lit. d), nr 4 lit. a), nr 4 lit. b) i polegało w szczególności na: 

− wydaniu przez Burmistrza Dobrodzienia zarządzenia Nr S.0050.126.2020 z dnia 26 sierpnia 

2020 r., w którym została wskazana aktualna wersja oprogramowania używanego do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz data rozpoczęcia jego eksploatacji, 

− wezwaniu dwóch podatników (osoby prawne), którzy w sposób niewłaściwy dokonali 

naliczenia podatku od nieruchomości, do złożenia korekty deklaracji za lata 2016-2020. 

Efektem powyższego było złożenie w dniu 7 października 2020 r. przez jednego z 

podatników wymaganych korekt, natomiast w stosunku do drugiego podatnika w dniu 9 

października 2020 r. organ podatkowy wydał decyzje w sprawie określenia wysokości 

zobowiązań w podatku od nieruchomości za lata 2017-2020,  

− wydaniu w dniu 18 września 2020 r. decyzji podatkowych w sprawie podatku od 

nieruchomości należnego od podatnika (osoba fizyczna) za lata 2016-2020, w których 

ustalono prawidłowe kwoty podatku,  
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− podjęciu działań zmierzających do wyjaśnienia różnic łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i 

budynków, 

− potrąceniu z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w dniu 29 września 2020 r. części 

nagrody jubileuszowej wypłaconej w 2019 r. w zawyżonej wysokości, 

− wypłaceniu w dniu 29 września 2020 r. przeniesionemu pracownikowi dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2019 r. 

 

 

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: 

1. Doprowadzić do właściwego określenia, w drodze uchwały Rady Miejskiej, jednostek 

organizacyjnych, którym Gmina zapewniła wspólną obsługę administracyjną, finansową i 

organizacyjną, stosownie do przepisu art. 10b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

 

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

a) doprowadzić do przestrzegania zasad określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) przy 

przeprowadzaniu kontroli podatkowych, w szczególności w zakresie terminów 

wszczynania i przeprowadzania kontroli, potwierdzania przez kontrolowanych faktu 

otrzymania protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz wystawiania upoważnień do 

kontroli przez właściwe osoby, 

b) podjąć działania w celu ponownego sprawdzenia deklaracji podatkowych dotyczących 

podatku od nieruchomości za 2020 r., złożonych przez osoby prawne, pod kątem 

poprawności zakwalifikowania wykazanych nieruchomości do poszczególnych 

kategorii podatkowych i zastosowania właściwych stawek podatkowych, zgodnie z 

odpowiednimi unormowaniami zawartymi w Rozdziale 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
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1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz 

z obowiązującymi przepisami miejscowymi, 

c) 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.). 

 

3. Zaniechać dokonywania zmian postanowień umów w sprawie zamówień publicznych w 

stosunku do treści ofert, na podstawie których dokonano wyboru wykonawców, jeśli nie 

wystąpiły przesłanki określone w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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 wniosków pokontrolnych w myśl 

art.  27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 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. 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Dobrodzieniu. 


		2020-11-09T11:47:38+0100




