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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 6 marca 2013 r. do 26 kwietnia 2013 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2012 rok oraz 

wybranych zagadnień za lata 2010 - 2011 i 2013. 

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. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, w 

zakresie nieprzestrzegania procedur związanych ze sprzedażą i wydzierżawianiem 

nieruchomości, co w świetle informacji zawartych w piśmie nr SG 0911-1/2009 z dnia 

8.07.2009 r., że zobowiązano pracownika do bezwzględnego przestrzegania procedur 

wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
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przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości nie powinno mieć 

miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. 

Dotyczyło to m. in.: sporządzenia korekty bilansu jednostki, zaktualizowania dokumentacji 

opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości poprzez określenie wersji aktualnie 

wykorzystywanego oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, włączenia opisu 

systemu informatycznego użytkowanych przez jednostkę programów komputerowych do 

zarządzenia nr UG – 2/2011 Wójta z dnia 7.01.2011 r., doprowadzenia do złożenia przez 

podatnika korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2012 r. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 26 kwietnia 2013 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości oraz 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. z 2013 r. poz. 289) polegające na: 

 księgowaniu operacji gospodarczych na kontach 133, 222, 201, 240-10, 224, 751 

niezgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont oraz w cyt. 

rozporządzeniu (protokół kontroli str. 34-40,116-117, 121, 124, 281-282). 

Odpowiedzialność ponoszą: w zakresie księgowania na kontach 201, 240-10 – 

Skarbnik, pracownicy Referatu Finansowego księgujący na koncie 224, z nadzoru 

Skarbnik, Referent ds. księgowości budżetowej księgujący na koncie 751, specjalista 

ds. księgowości budżetowej księgujący na kontach 133, 222, Skarbnik. 

 Niezachowaniu ciągłości zapisów w dzienniku głównym Urzędu jako jednostki 

budżetowej (protokół kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 
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 niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych za dany okres 

sprawozdawczy oraz zestawień obrotów i sald za dany okres sprawozdawczy 

(protokół kontroli str. 24, 26-27). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 

 nieujęciu w księgach rachunkowych wszystkich należności i zobowiązań jednostki, w 

tym nieujęcie w ewidencji księgowej konta 999 zobowiązań wynikających z zawartej 

umowy leasingu operacyjnego (protokół kontroli str. 56-59, 96-98). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt. 

 księgowaniu z opóźnieniem zmian w zakresie ewidencji środków trwałych (protokół 

kontroli str. 263 - 264). 

Odpowiedzialność ponoszą: referent ds. księgowości budżetowej w Referacie 

Finansowym, Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Olszance. 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na podstawie dowodów niespełniających 

wymogów ustawy o rachunkowości (protokół kontroli str. 264, 279-280). 

Odpowiedzialność ponosi referent ds. księgowości budżetowej w Referacie 

Finansowym. 

 nieokreśleniu w polityce rachunkowości momentu księgowania na koncie 224 dotacji 

udzielonych z budżetu j.s.t. uznanych przez organ dotujący za rozliczone oraz rodzaju 

dowodu księgowego, na podstawie którego zapis ten powinien być dokonywany, jak 

również dokumentu będącego podstawą do przypisu dotacji do zwrotu, uznanie dotacji 

udzielonej GOKiS w Olszance za wykorzystaną i rozliczoną pomimo niezatwierdzenia 

przez Wójta sprawozdania z rozliczenia tej dotacji (protokół kontroli str. 280 – 281, 

283). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt. 

2. Nieprzestrzeganie terminu przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał 

Rady Gminy i zarządzeń Wójta objętych zakresem nadzoru Izby (protokół kontroli str. 

120). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. rady gminy i działalności gospodarczej, 

Skarbnik i Wójt. 

3. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości 

polegające na: 
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 nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do 

dnia 31.12.2011 r. danych w pozycji D17 – inne źródła w kolumnie „Wykonanie od 

początku roku” (protokół kontroli str. 112-114). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt. 

 niewykazywaniu w sprawozdaniach Rb-Z sporządzanych w latach 2010-2012 umowy 

leasingu operacyjnego w części dotyczącej danych o zobowiązaniach wynikających z 

zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym 

w latach następnych (protokół kontroli str. 96-97). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, były i obecny Wójt. 

 nieprawidłowym wykazywaniu w sprawozdaniach Rb-Z sporządzanych w latach 

2010-2012 wartości nominalnej niewymagających zobowiązań z tytułu udzielonych 

poręczeń, w tym wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 

2012 r. wartości niezgodnie z prowadzoną w tym zakresie ewidencją księgową na 

koncie pozabilansowym 994 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń” (protokół kontroli str. 

93 – 95). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, były i obecny Wójt. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w 

przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 niesporządzeniu sprawozdania zbiorczego Rb-27S na podstawie sprawozdań 

jednostkowych, o czym świadczy niewykazanie w sprawozdaniu zbiorczym 

dochodów w kwocie 430,30 zł, które wykazano w sprawozdaniu jednostkowym 

GOPS (protokół kontroli str. 123 – 124). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt. 

 wykazanie wartości długoterminowych aktywów finansowych w niewłaściwej pozycji 

bilansu (protokół kontroli str. 262). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt. 

4. Naruszenie zasad inwentaryzacji polegające na: 

a) przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów oraz wartości niematerialnych i 

prawnych z naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (protokół kontroli str. 269 - 274). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą członkowie Komisji inwentaryzacyjnej i 

zespołu spisowego Nr 3, referent ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik i Wójt. 
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b) nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji udziałów metodą ustawowo przypisaną 

oraz przeprowadzenie inwentaryzacji tych udziałów w drodze weryfikacji - z 

naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o rachunkowości (protokół 

kontroli str. 266, 275 - 276). 

Odpowiedzialność ponoszą referent ds. księgowości budżetowej, Skarbnik i Wójt. 

c) wyłączeniu z inwentaryzacji należności spornych i wątpliwych (protokół 

kontroli str. 47-49). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

d) nieprzeprowadzeniu przez powołany przez Wójta Gminy zespół spisowy 

inwentaryzacji wszystkich należności i zobowiązań (protokół kontroli str. 49-52) 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

e) przeprowadzenie przez pracowników Referatu Finansowego inwentaryzacji 

wszystkich należności metodą weryfikacji (protokół kontroli str. 52-55). 

Odpowiedzialność ponoszą referenci w Referacie Finansowym, a z nadzoru Skarbnik i 

Wójt. 

Nieprawidłowości wymienione w pkt a), b), c), d) mogą wypełniać znamiona czynu 

określonego w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

5. Nieprzeprowadzenie w 2012 r. kontroli podatkowych mających na celu sprawdzenie 

czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 127).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt. 

6. Nieuregulowanie formy władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu, do wykonywania statutowej 

działalności (protokół kontroli str. 256).  

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt. 

7. Naruszenie obowiązujących przepisów przy sprzedaży i wydzierżawianiu 

nieruchomości polegające na: 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach oraz w protokołach z 

przeprowadzonych przetargów informacji o obciążeniach nieruchomości i (lub) 

zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość (protokół kontroli 

str. 146 – 153). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

Przewodniczący Komisji konkursowej oraz Wójt. 
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 niesporządzenie i niepodanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

oddanych w dzierżawę (protokół kontroli str. 158) 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wójt. 

Powyższe nieprawidłowości powtórzyły się pomimo, iż były Wójt w piśmie nr SG 

0911-1/2009 z dnia 8.07.2009 r. wskazał, że „zobowiązano pracownika ds. planowania 

przestrzennego i gospodarki nieruchomościami do bezwzględnego przestrzegania 

procedur wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości”. 

 naliczenie czynszu za dzierżawę nieruchomości niezgodnie z zawartymi umowami, 

bądź na podstawie danych niezgodnych z informacją z rejestru gruntów (protokół 

kontroli str. 159-164), 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Wójt, 

 nienaliczenie odsetek od nieterminowego regulowania czynszu przez najemców lokali 

użytkowych (protokół kontroli str. 165 -166). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. Księgowości Budżetowej oraz Skarbnik. 

8. Nieterminowe odprowadzenie za miesiąc lipiec 2012 r. części składek z tytułu 

ubezpieczenia społecznego w wysokości 9 725,59 zł, czego skutkiem była zapłata 

odsetek w wysokości 12 zł (protokół kontroli str. 176-178). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w 

przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

9. Zawieranie umów powodujących zaciągnięcie zobowiązań finansowych bez dokonania 

kontrasygnaty Skarbnika (protokół kontroli str. 181). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

10. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i realizacji zamówień publicznych  

polegające  na: 

 niewykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, 

który nie spełnił warunków udziału w tym postępowaniu co skutkowało udzieleniem 
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zamówienia publicznego wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w 

postępowaniu  (protokół kontroli str. 189-194). 

Odpowiedzialność ponoszą Komisja Przetargowa i Wójt.  

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w 

przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 niewłaściwej kontroli merytorycznej realizacji zamówienia publicznego nie 

spełniającej wymogów obowiązującej w jednostce Instrukcji obiegu i kontroli 

dokumentów finansowo-księgowych (protokół kontroli str. 195-197). 

Odpowiedzialność ponosi samodzielny referent ds. administracyjnych oraz z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Sekretarz Gminy. 

11. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na:  

– nieopublikowaniu wyników otwartego konkursu na stronie internetowej organu 

(protokół kontroli str. 225-226). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz. 

– zawarciu umowy na realizację zadania bez spełnienia wszystkich przesłanek do 

zawarcia umowy, tj. przed opublikowaniem wyników otwartego konkursu na BIP 

i stronie internetowej (protokół kontroli str. 226) 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

– nieudokumentowaniu przez zleceniodawcę weryfikacji i oceny realizacji zadań 

(protokół kontroli str. 223-224, 226-227) 

Odpowiedzialność ponosi referent ds. księgowości budżetowej w Referacie 

Finansowym odpowiedzialny za rozliczenie dotacji, a z niewłaściwego nadzoru 

Skarbnik. 

– nieprawidłowym rozliczeniu dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą 

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Olszanka w 2012 r. 

polegającym na uznaniu większych o kwotę 1 095,08 zł kosztów sfinansowanych 

z dotacji niż dopuszczalne umową nr 1/2012 z dnia 8.03.2012 r. (protokół kontroli str. 

227-229) 

Odpowiedzialność ponosi referent ds. księgowości budżetowej, z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Skarbnik oraz Wójt. 

12. Nieprawidłowości w zakresie funduszu sołeckiego polegające na: 
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 przyjęciu przez Wójta wniosku w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu 

sołeckiego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zostać odrzucony 

(protokół kontroli str. 247-248). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

 zrealizowaniu ze środków funduszu sołeckiego wydatku wykraczającego poza 

wniosek sołectwa i wykazanie go we wniosku skierowanym do Wojewody Opolskiego 

o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego za 2011 r. (protokół kontroli str. 239-243). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi 

1. Nieterminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań Rb-30S za okres od początku 

roku do dnia 30.06.2011 r. i dnia 31.12.2011 r. oraz 30.06.2012 r., 31.12.2012 r. oraz Rb-N 

i Rb-Z wg stanu na koniec II, III, IV kwartału 2011 r. oraz I, II kwartału 2012 r., jak 

również niesporządzenie i nieprzekazanie sprawozdań Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec I 

kwartału 2011 r. (protokół kontroli str. 65-67). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik ZGK. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w przepisach 

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

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

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 Gminy 

1. Podjąć działania nadzorcze i kontrolne w zakresie rachunkowości celem zapewnienia 

przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330). Doprowadzić do prawidłowego 
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prowadzenia ewidencji konta 132, 222, 201, 240-10, 224 i 751 zgodnie z zasadami 

określonymi w zakładowym planie kont oraz w rozporządzeniu 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. z 2013, poz. 289). Zapewnić przestrzeganie art. 14 cyt. ustawy o 

rachunkowości w zakresie zachowania ciągłości zapisów w dziennikach jak również w 

zakresie sporządzania zestawienia obrotów dzienników częściowych. Przestrzegać 

dyspozycji art. 18 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie sporządzania na koniec okresów 

sprawozdawczych zestawień obrotów i sald. Stosownie do art. 6 ust. 1 w księgach 

rachunkowych jednostki ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz 

przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku 

obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zapewnić przestrzeganie dyspozycji art. 

20 ust. 1 i art. 24 ust. 2 cyt. ustawy w zakresie terminowego i rzetelnego dokonywania 

zapisów w księgach rachunkowych. Zapisów operacji gospodarczych w zakresie środków 

trwałych dokonywać jedynie w oparciu o dowody spełniające wymogi art. 21 ust. 1 cyt. 

ustawy o rachunkowości. Określić w polityce rachunkowości moment księgowania na 

koncie 224 dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. uznanych przez organ dotujący za 

rozliczone oraz rodzaju dowodu księgowego, na podstawie którego zapis ten powinien być 

dokonywany, jak również dokumentu będącego podstawą do przypisu dotacji do zwrotu, 

stosownie do przepisów art. 10 ustawy o rachunkowości. 

2. Podjąć działania zapewniające terminowe przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta 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.). 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych oraz w z zakresie 

operacji finansowych celem zachowania zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 20, 

poz. 103) oraz 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). 

Zapewnić prawidłowe wykazywanie w sprawozdaniach Rb-Z danych w zakresie 

zobowiązań. Zapewnić prawidłowe sporządzanie zbiorczych sprawozdań Rb-27S z 

wykonania planu dochodów budżetowych, stosownie do przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 
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rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej zgodnie z którymi, sprawozdania zbiorcze sporządzane są na podstawie 

sprawozdań jednostkowych jednostek podległych oraz sprawozdania jednostkowego 

jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu. 

Wartość długoterminowych aktywów finansowych wykazywać w bilansie zgodnie z 

wzorem określonym w załączniku nr 5 do 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. z 2013, poz. 289). 

4. Podjąć działania, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330) w zakresie 

prawidłowego i terminowego inwentaryzowania wszystkich składników majątku 

podlegających inwentaryzacji. Inwentaryzację gruntów oraz wartości niematerialnych i 

prawnych przeprowadzać drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 

pkt 3 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zapewnić przestrzeganie 

obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji udziałów oraz należności z zachowaniem 

zasad określonych w przepisie art. 26 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy o rachunkowości oraz 

obowiązujących przepisów wewnętrznych w zakresie terminowego inwentaryzowania 

składników majątkowych, przez osoby wskazane przez kierownika jednostki. 

5. Wypełniać obowiązek przeprowadzania kontroli podatkowych u podatników, celem 

sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 281 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

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

6. Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu. Przekazując jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej nieruchomości niezbędne do 

wykonywania ich statutowej działalności stosować instytucję 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.). 

7. Wyeliminować nieprawidłowości związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. 

Zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania wykazów 



11 

 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ogłoszeń o przetargach oraz protokołów z 

przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości, o których mowa w przepisie art. 

35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a także w przepisach 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.). 

Czynsz dzierżawny naliczać zgodnie z postanowieniami zawartych umów, powierzchnię 

dzierżawionych gruntów ujmować zgodnie z informacją z rejestru gruntów. Dokonać 

zwrotu kwoty nienależnie pobranego czynszu. Naliczać odsetki od nieterminowego 

regulowania czynszu przez najemców lokali użytkowych, zgodnie z zawartymi umowami. 

8. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłacać w terminie wynikającym z art. 47 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. 

U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 

9. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika na umowach powodujących powstanie 

zobowiązań finansowych stosownie do uregulowań zawartych w art. 46 ust. 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.). 

10. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Stosować w tym zakresie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wzmocnić nadzór nad realizacją zamówień 

publicznych,  kontrolę merytoryczną przeprowadzać zgodnie z obowiązującą w jednostce 

Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 

11. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z udzielaniem i rozliczaniem dotacji 

z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych wskazanych w przepisach 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.). W szczególności umowy na 

realizację zadań zawierać po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu stosownie do 

wymogów art. 15 ust. 4 cyt. ustawy. Dokonywać zgodnie z art. 17 cyt. ustawy 

weryfikacji i oceny realizacji zadań z uwzględnieniem postanowień zawartych umów. 

Właściwie udokumentować na sprawozdaniach z realizacji zadań publicznych 

przeprowadzone czynności urzędowe stosownie do wymogów określonych 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w 

sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
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publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 

poz. 25). Dokonać prawidłowego rozliczenia dotacji na zadanie Upowszechnianie 

Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Olszanka w 2012 r. 

12. Dokonywać szczegółowej weryfikacji wniosków, składanych przez poszczególne 

sołectwa w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, pod kątem 

ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), a w przypadku otrzymania wniosków niespełniających 

warunków, określonych przez przepisy art. 4 ust. 2-4, w związku z art. 1 ust. 3 cyt. 

ustawy o funduszu sołeckim, podejmować decyzje o ich odrzuceniu, na podstawie art. 4 

ust. 5 ww. ustawy. Środki funduszu sołeckiego przeznaczać wyłącznie na zadania 

wynikające z wniosku złożonego przez Sołectwa Gminy Olszanka, stosownie do zapisów 

art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. We wnioskach o zwrot 

z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

wykazywać wyłącznie wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do 

przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie 

trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. 

Nr 21, poz. 106). Dokonać korekty wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków 

gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok i przekazać skorygowane 

wnioski do Wojewody Opolskiego. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi 

1. Zapewnić bezwzględne przestrzeganie terminów sporządzania i przekazywania 

sprawozdań Rb-30S, Rb-N, Rb-Z ich odbiorcom stosownie do wytycznych zawartych w 

rozporządzeniach: Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz.U. nr 20, poz. 103) oraz 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). 

 

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. 
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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 Gminy 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

 /--/ 

 


