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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 17 kwietnia 2013 r. do 17 lipca 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. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały podczas kontroli usunięte. Dotyczy to m.in.: 

 uzupełnienia uregulowań w zakresie zasad rachunkowości i dostosowania przepisów 

zakładowego planu kont w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej do 

obowiązujących przepisów prawa i wymogów jednostki,  

 zaprowadzenia prawidłowej ewidencji analitycznej do konta 902,  
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 skorygowania w księgach rachunkowych 2013 roku nieprawidłowych zapisów w zakresie 

opłat publicznoprawnych, 

 skorygowania nieprawidłowo ustalonych kwot opłat za zajęcie pasa drogowego, 

 ustalenia dla Zastępcy Wójta wynagrodzenia w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami oraz wymiaru czasu pracy zgodnego z normami prawa pracy, 

 skorygowania wymiaru diety dla Przewodniczącego Rady Gminy do wysokości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami oraz doprowadzenia do zwrotu nadpłaconej kwoty w 

wysokości 375,75 zł. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 17 lipca 2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzeprowadzenie w 2012 r. kontroli podatkowych mających na celu sprawdzenie czy 

podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

(protokół kontroli str. 34). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

2. Zawarcie umowy na obsługę prawną Gminy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 60-62). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust 1b 

pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

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

3. Dopuszczenie do przekroczenia ustawowych wskaźników zadłużenia Gminy w 2012 roku 

oraz I kwartale 2013 roku (protokół kontroli str. 116-132).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

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 
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działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

 

1. Zapewnić realizację obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych u podatników, 

celem sprawdzenia wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego, stosownie do dyspozycji art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

 

2. Przy udzielaniu zamówień publicznych na obsługę prawną Gminy zapewnić 

przestrzeganie przepisów art. 3 ust. 1 oraz art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.). 

 

3. Podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia przestrzegania limitów zadłużenia Gminy 

wynikających z przepisów art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 242 i art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 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 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 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


