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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 16 maja 2013 r. do 26 lipca 2013 r. w 

tamtejszym Urzędzie Miejskim kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2012 rok 

oraz wybranych zagadnień za lata 2009 - 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 w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m.in.: 

 uzupełnienia uregulowań polityki rachunkowości poprzez aktualizację opisu systemu 

informatycznego i określenie wersji oprogramowania wraz z datą rozpoczęcia 
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eksploatacji oraz wydanie przez Burmistrza zarządzenia w sprawie określenia zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych, 

 zaprowadzenia w księgach 2013 r. ewidencji planu finansowego wydatków na koncie 980 

i wydatków wykonanych według podziałek klasyfikacji na koncie 902 oraz 

zaksięgowania  na koncie 225 wydatków, które nie wygasły z końcem 2012 r.,  

 opodatkowania podatkiem od środków transportowych pojazdów, które bezpodstawnie 

zwolniono z obowiązku zapłaty podatku,  

 wygenerowania ksiąg rachunkowych za 2012 rok w zakresie podatków, 

 dokonania prawidłowego naliczenia i wypłacenia jednorazowych dodatków 

uzupełniających za 2012 rok dla nauczycieli mianowanych, 

 podjęcia przez Radę Miejską uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013-2017 oraz w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż j.s.t. oraz w sprawie 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Sekretarzowi Miasta w dniu 26 

lipca 2013 r. 

 

I. U s t a l e n i a  kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

 księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont: 

140 - organ i 011, 141, 234 - jednostka (protokół kontroli str. 35-38, 44-45, 77, 214). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Podinspektor ds. księgowości budżetowej oraz 

były i obecny Skarbnik. 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach nieprzewidzianych w 

zakładowym planie kont odnoszącym się do jednostki – konto 141 i 998 (protokół 

kontroli str. 33-34). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik. 
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 realizowaniu zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów 

prawidłowego dowodu księgowego, niesprawdzonych pod względem merytorycznym, 

formalno-rachunkowym, niezatwierdzonych do zapłaty oraz ujmowaniu takich 

dowodów w księgach rachunkowych (protokół kontroli str. 18, 27-30, 156,161). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. księgowości, Specjalista ds. finansów, 

pracownicy i Kierownik Wydziału Podatków i Opłat, były i obecny Skarbnik, 

Sekretarz oraz Burmistrz. 

 niesprawdzalnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zakresie podatków (protokół 

kontroli str. 26-30, 72). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Podatków i Opłat, były i obecny 

Skarbnik oraz z nadzoru Burmistrz. 

 niedostosowaniu zapisów w zakładowym planie kont do obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznej konta 901 i 902 oraz 

niedokonaniu aktualizacji zapisów w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji konta 

020 (protokół kontroli str. 73, 134, 214-215). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik oraz Burmistrz. 

 księgowaniu z opóźnieniem zmian w zakresie ewidencji środków trwałych w skutek 

niezapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez 

nieustalenie zasad obiegu dokumentów księgowych dotyczących zmian w stanie 

środków trwałych, terminów ich sporządzania i dostarczania do księgowości oraz osób 

za to odpowiedzialnych (protokół kontroli str. 215-220). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Naruszenie zasad inwentaryzacji polegające na: 

a) nieprawidłowym określeniu w instrukcji inwentaryzacyjnej zasad inwentaryzacji 

środków pieniężnych i pozostałych wartości kasowych oraz stanów należności 

(protokół kontroli str. 48-51). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji wartości niematerialnych i 

prawnych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. (protokół kontroli str. 227-230).  

Odpowiedzialność ponoszą członkowie I Zespołu Spisowego, Podinspektor ds. 

księgowości w Wydziale Finansowym, Skarbnik oraz Burmistrz. 
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3. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

 nieterminowym sporządzeniu i złożeniu sprawozdań Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec 

IV kwartału 2012 r. (protokół kontroli str. 58-60). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w 

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

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

 braku kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań jednostkowych składanych przez 

jednostki organizacyjne (protokół kontroli str. 57-58, 138-140). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik oraz Burmistrz. 

 złożeniu przez Skarbnika, który nie posiadał stosownego upoważnienia, podpisu na 

sprawozdaniu Zespołu Szkół w Otmuchowie, (protokół kontroli str. 60-62). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkół w Otmuchowie. 

 wykazaniu w rocznym jednostkowym sprawozdaniu Rb-28S nieprawidłowych danych 

w zakresie zaangażowania wydatków (protokół kontroli str. 137-138). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Burmistrz. 

4. Nieprawidłowe dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie deklaracji na podatek 

od środków transportowych, co skutkowało przyjmowaniem deklaracji, które nie zawierały 

wymaganych elementów (protokół kontroli str. 92-100). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków, a z tytułu nadzoru Kierownik 

Wydziału Podatków i Opłat. 

5. Naruszenie obowiązujących przepisów przy sprzedaży nieruchomości polegające na 

niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach oraz w protokołach z przeprowadzonych 

przetargów wymaganych przepisami prawa informacji (protokół kontroli str. 106-109, 

110-111, 115-118). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Planowania 

Przestrzennego, Burmistrz oraz Przewodniczący komisji przetargowej. 

6. Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego w sytuacji, gdy w 

tym samym dniu podpisano protokół ustaleń wskazujący na konieczność dokonania robót 

poprawkowych (protokół kontroli str. 187-195). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Urzędu Miejskiego w Otmuchowie będący 

członkami komisji dokonującej odbioru robót. 
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7. Nieuregulowanie we właściwej formie władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom budżetowym do wykonywania statutowej działalności (protokół kontroli str. 

212 - 213). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

8. Nieprawidłowe obliczenie wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów, co w konsekwencji doprowadziło 

do nieprawidłowego obliczenia wysokości dotacji dla jednostek oświatowych, których 

organem prowadzącym są podmioty inne niż ta jednostka samorządu terytorialnego 

(protokół kontroli str. 234-239). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor ZOS oraz Skarbnik i Burmistrz. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie 

1. Niesporządzenie i nieprzekazanie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za okres od początku roku 

do dnia 31 stycznia 2013 r. – przekazano jedynie formularze sprawozdań bez podpisu 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (protokół kontroli str. 60-62). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w ustawie z 

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

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

 

Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie 

1. Zaniechanie powołania kierownika jednostki budżetowej - Gospodarstwo Komunalne oraz 

pełnienie tej funkcji przez Burmistrza, co spowodowało, że Burmistrz sprawował nadzór 

nad samym sobą. Przyjęcie takiego rozwiązania organizacyjnego w zakresie 

funkcjonowania Gospodarstwa nie zapewnia przestrzegania standardów kontroli 

zarządczej na poziomie II (protokół kontroli str. 151, 153-155). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Niesporządzanie i nieprzekazywanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z przez 

osobę upoważnioną (protokół kontroli str. 142-143). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w ustawie 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 Miejski w Otmuchowie 

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 z późn. zm.). Doprowadzić do 

prawidłowego prowadzenia ewidencji kont 011, 140, 141 i 234 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 289). Operacje gospodarcze ujmować na 

kontach, których zasady funkcjonowania określono w zakładowym planie kont. Zapewnić 

realizowanie zapłaty jedynie na podstawie dowodów spełniających wymogi prawidłowego 

dowodu księgowego, określone w art. 21 cyt. ustawy o rachunkowości. Zapewnić 

sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie podatków, stosownie do 

przepisów art. 24 ust. 4 cyt. ustawy o rachunkowości. Dostosować ustalone w zakładowym 

planie kont zasady prowadzenia ewidencji analitycznej kont 901 i 902 do zasad 

określonych w załączniku nr 2 do cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. oraz dostosować do potrzeb jednostki sposób prowadzenia ewidencji konta 020. 

zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zapewnić przestrzeganie 
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dyspozycji art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 2 cyt. ustawy w zakresie terminowego i rzetelnego 

dokonywania zapisów w księgach rachunkowych w zakresie środków trwałych poprzez 

ustalenie zasad obiegu dokumentów księgowych w zakresie zmian w stanie środków 

trwałych, terminów ich sporządzania i dostarczania do księgowości celem ujęcia zmian w 

ewidencji księgowej, mając na względzie zapewnienie zgodności działalności z przepisami 

prawa oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji, stosownie do przepisów art. 

68 ust. 2 pkt 1 i 6 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 

2. Dostosować zapisy instrukcji inwentaryzacyjnej do przepisów art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. 

zm.). Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzać drogą 

porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji 

wartości tych składników, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. 

3. Przestrzegać terminów sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-Z i Rb-N ich 

odbiorcom stosownie do przepisów zawartych w załączniku nr 7 rozporządzenia 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 

dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań jednostkowych otrzymywanych 

od jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

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

poz. 103) oraz § 10 ust. 6 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 

Przestrzegać wymogów formalnych w zakresie sporządzania i podpisywania sprawozdań 

przez osoby upoważnione, stosownie do przepisów § 10 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w związku z 

załącznikiem nr 20 do cyt. rozporządzenia. Zapewnić przestrzeganie zasady wykazywania 

prawidłowych danych w sprawozdaniu Rb-28S stosownie do przepisów § 9 ust 2 cyt. 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w związku z § 8 ust. 2 pkt. 2 

instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych, stanowiącej załącznik nr 39 do 

wymienionego rozporządzenia.  

4. Wzmocnić nadzór celem zapewnienia dokonywania rzetelnych czynności sprawdzających 

deklaracji na podatek od środków transportowych zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. 
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zm.). W przypadkach, gdy informacje w nich zawarte będą niekompletne lub 

nieprawidłowe doprowadzić do ich skorygowania, zgodnie z art. 274 cyt. ustawy.  

5. Zapewnić zamieszczanie wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniach o 

przetargach na zbycie nieruchomości i w protokołach z przetargów, stosownie do 

przepisów § 10, §13 i §15 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.).  

6. Zachować szczególną staranność przy wykonywaniu czynności związanych z 

zarządzaniem mieniem komunalnym i jego ochroną, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm.). 

7. Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

budżetowym. 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 z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. 

zm.). 

8. Zapewnić prawidłowe udzielanie dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez 

podmioty inne niż Gmina Otmuchów, zgodnie z przepisami art. 80 ust. 3 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 udzielonej w 2012 r. publicznej 

szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie, z zastosowaniem wymienionego 

przepisu prawa.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie 

1. Zapewnić przestrzeganie wymogów formalnych w zakresie podpisywania sprawozdań Rb-

27S oraz Rb-28S określonych w przepisie § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 

lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U nr 20, poz. 103).  
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Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie 

1. Działalność jednostki budżetowej - Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie prowadzić 

zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz statutu, a mając na względzie przepisy 

art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zatrudnić kierownika tej jednostki. 

2. Przestrzegać wymogów w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań przez osoby 

upoważnione, stosownie do przepisów § 4 pkt 3 b i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U 

nr 20, poz. 103) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 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. 

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  

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

/--/ 

 


