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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 07.01.2013 r. do 28.02.2013 r. w tamtejszym 

urzędzie gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Lubrza za 2011 r. oraz 

wybranych zagadnień za lata 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 Gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte przed rozpoczęciem kontroli oraz w trakcie kontroli. Dotyczy to: 

− wdrożenia w 2012 r. w tut. urzędzie nowego programu księgowego umożliwiającego 

ustalanie sald obustronnych na kontach rozrachunkowych, 

− ewidencjonowania operacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych na właściwym koncie, tj. 

koncie 229 – „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”, 
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− skorygowania przez podatnika nieprawidłowo sporządzonej deklaracji na podatek od 

nieruchomości za 2011 r., 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 04.03.2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Wykazanie w bilansie urzędu gminy za 2011 r. nieprawidłowych danych w zakresie 

należności i zobowiązań krótkoterminowych (protokół kontroli str. 15-17). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy Lubrza. 

2. Wydanie decyzji nr LZ/1512/2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie ustalenia łącznego 

zobowiązania pieniężnego na 2011 r. z naruszeniem przepisów o właściwości organu 

podatkowego (protokół kontroli str. 23-25). 

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

niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy Lubrza i Skarbnik Gminy Lubrza. 

3. Zaniechanie wszczęcia postępowania podatkowego służącego wyjaśnieniu stanu 

faktycznego w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 

nieruchomości za 2011 r. w stosunku do podatnika wskazanego w protokole kontroli, 

pomimo że prawidłowo obliczona wysokość zobowiązania podatkowego była inna niż 

wykazana w złożonej przez podatnika deklaracji, co spowodowało zastosowanie do 

opodatkowania gruntów będących w posiadaniu ww. podatnika stawki dla gruntów 

pozostałych, zamiast stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (protokół kontroli str. 27-30). 

Odpowiedzialność ponosi były podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy Lubrza i Skarbnik Gminy Lubrza. 

4. Dokonywanie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych z naruszeniem przepisów 

w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niezawarciu w ogłoszeniach o przetargu na sprzedaż nieruchomości informacji o 

zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość (protokół kontroli 

str. 46-47), 

 niezawarciu w protokołach z przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości 

informacji o obciążeniach nieruchomości, zobowiązaniach, których przedmiotem jest 

nieruchomość oraz wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów 

(protokół kontroli str. 47-48), 
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 niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 49-51). 

Odpowiedzialność ponoszą przewodniczący komisji przetargowej oraz podinspektor ds. 

gospodarowania mieniem, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy Lubrza. 

5. Nieterminowe wypłacenie wynagrodzeń na łączną kwotę 27 636,67 zł dla 29-ciu 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Lubrza (protokół kontroli 

str. 58-60). 

Odpowiedzialność ponoszą były Wójt Gminy Lubrza oraz obecny Wójt Gminy Lubrza. 

6. Nieustalenie trwałego zarządu jako formy władania nieruchomościami przez jednostki 

organizacyjne Gminy Lubrza (protokół kontroli str. 111-114). 

Odpowiedzialność ponoszą były Wójt Gminy Lubrza oraz obecny Wójt Gminy Lubrza. 

 

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: 

 

1. Podjąć działania mające na celu niedopuszczenie do powstania nieprawidłowości 

polegającej na wykazaniu w bilansie nieprawidłowych danych. W bilansie wykazywać 

rzetelne dane stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

2. Podjąć działania w celu wzruszenia we właściwym trybie decyzji nr LZ/1512/2011 z dnia 

15.02.2011 r. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie 

właściwego organu podatkowego do ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 

2011 podatnikowi o numerze konta 1046/1098. 

3. W stosunku do podatnika wskazanego w protokole kontroli wszcząć i przeprowadzić 

postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z 

tytułu podatku od nieruchomości za 2011 r. Dokonać prawidłowego określenia wysokości 

zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości temu podatnikowi za ww. 

okres, uwzględniając dyspozycję art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
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podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 

zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

4. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z gospodarowaniem 

nieruchomościami. Zapewnić przestrzeganie w tym zakresie przepisów określonych w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). 

5. Podjąć działania w celu wyeliminowania przypadków nieterminowej wypłaty 

wynagrodzeń dla nauczycieli. Stosować w tym zakresie przepisy art. 39  ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z 

późn. zm.). 

6. Uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym gminy poprzez ustanowienie na przekazanych tym jednostkom 

nieruchomościach trwałego zarządu stosownie do przepisów art. 43 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 z późn. 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 wniosku pokontrolnego 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 

                                                                                                    /--/ 


