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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 20 maja 2013 r. do 16 lipca 2013 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za rok 2012 oraz 

wybranych zagadnień za lata 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku 

należytego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzoną nieprawidłowość 

dotyczącą nieustalenia terminów płatności opłaty targowej przez Radę Miejską w Grodkowie. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 17.07.2013 r. 
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I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 998-zaangażowanie 

wydatków budżetowych roku bieżącego tj. bez uwzględnienia wartości umów, 

wydanych decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność 

dokonania wydatków budżetowych w danym roku (protokół kontroli str. 12). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Finansowego a z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

 nieprawidłowym ustaleniu sald kont rozrachunkowych o symbolach: 201, 229 i 231 w 

zestawieniu obrotów i sald sporządzonym na koniec 2012 roku (protokół kontroli str. 

14-15). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Grodkowa. 

 zaniżeniu wartości zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej we wsi 

Lipowa” o kwotę 6 765,00 zł stanowiącą koszt dokumentacji projektowej (protokół 

kontroli str. 99-100). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

oraz Kierownik Wydziału Finansowego. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

 nieterminowym zwrocie przyjętych od wykonawców robót zabezpieczeń należytego 

wykonania umów w łącznej kwocie 37 388,09 zł (protokół kontroli str. 22-25). 

 nieprzestrzeganiu zasady niezwłoczności przy zamieszczaniu ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 86). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Specjalista ds. zamówień publicznych. 

3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przed wniesieniem opłaty za 

korzystanie z tych zezwoleń (protokół kontroli str. 42-44). 

Odpowiedzialność ponoszą Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz Burmistrz. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 



3 

 

 niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w 

protokołach z przetargów dotyczących zbycia nieruchomości niektórych wymaganych 

informacji (protokół kontroli str. 50-53). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, Kierownik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Burmistrz oraz Przewodniczący komisji 

przetargowej. 

 niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości dwóch wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz niezamieszczeniu 

niektórych wymaganych informacji w wykazach sporządzonych (protokół kontroli str. 

56-59). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, 

Inspektor ds. gospodarowania mieniem gminnym oraz Burmistrz. 

5. Nieprawidłowe obliczenie wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wysokości wydatków 

bieżących na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, 

co w konsekwencji doprowadziło do nieprawidłowego obliczenia wysokości dotacji dla 

szkoły podstawowej i dla przedszkoli, których organem prowadzącym są podmioty inne 

niż jednostka samorządu terytorialnego (protokół kontroli str. 145-155). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli, Skarbnik 

Gminy, Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz. 

 

 

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:  

 

1. Wzmocnić nadzór 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 
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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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289), jak i przepisów 

wewnętrznych w tym zakresie. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną konta 

998, zgodną z zasadami jego funkcjonowania określonymi w cyt. rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości. Zapewnić prawidłowe sporządzanie zestawień obrotów i sald stosownie 

do przepisu art. 18 ust. 1 cyt. ustawy. Dokonać w księgach rachunkowych korekty 

wartości środka trwałego, powstałego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego 

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa” z uwzględnieniem kosztów dokumentacji 

projektowej. 

2. Wdrożyć procedury, które zapewnią bieżącą i systematyczną analizę przyjętych 

zabezpieczeń należytego wykonania umów i terminowy ich zwrot zgodnie z 

obowiązkiem wynikającym z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Zapewnić niezwłoczne 

zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, stosownie do przepisu z art. 95 ust. 1 cyt. ustawy.  

3. Podjąć działania, które wyeliminują przypadki wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przed wniesieniem opłaty za korzystanie z tych zezwoleń. 

Zapewnić przestrzeganie w tym zakresie przepisu art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.). 

4. Wzmocnić nadzór w zakresie dokumentowania działalności związanej z 

gospodarowaniem nieruchomościami. Zapewnić sporządzanie i podawanie do publicznej 

wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz 

zamieszczanie w sporządzonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

oraz oddania w dzierżawę wszystkich wymaganych informacji, stosownie do przepisów 

art. 35 ust. 1 i 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.). W protokołach z 

przetargów dotyczących zbycia nieruchomości zapewnić zamieszczanie wymaganych 
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informacji, określonych w § 10 ust. 1 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. Zapewnić prawidłowe ustalanie wysokości kwot dotacji udzielanych dla niepublicznych 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Grodków. Stosować w 

tym zakresie przepisy art. 90 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dokonać 

prawidłowego rozliczenia dotacji udzielonych w 2012 r. niepublicznej szkole 

podstawowej oraz niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego.  

 

 

 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 Miejska 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


