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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 28 maja 2013 r. do 29 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 w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m.in. skorygowania nieprawidłowo ustalonego 

podatnikowi wymiaru podatku od nieruchomości oraz sporządzenia aktualnego planu 

wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Praszka. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30.07.2013 r. 
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I. U s t a l en ia  kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieprawidłowym ewidencjonowaniu diet radnych na koncie 201 (protokół kontroli str. 17-

18). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

 nieujęciu w ewidencji księgowej konta 999 zobowiązań wynikających z zawartej 

wieloletniej umowy w zakresie serwisu oświetlenia oraz modernizacji opraw 

świetlnych (protokół kontroli str. 120-122).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

 wykazaniu w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2012 r. danych dotyczących 

skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja 

Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie zaniżonej o 

4 119,00 zł (protokół kontroli str. 56-57). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

 niewykazaniu w części D sprawozdań Rb-Z za 2011 r. i za 2012 r. danych o 

zobowiązaniach wynikających z zawartej umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o 

terminie płatności przypadającym w latach następnych (protokół kontroli str. 120-

122).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

 

3. Nieprawidłowe postępowanie w zakresie windykacji zaległości podatkowych polegające 

na wystawianiu z opóźnieniem tytułów wykonawczych (protokół kontroli str. 71-75). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności 

oraz Skarbnik Gminy. 

 

4. Nieprawidłowe dokumentowanie i rozliczanie podróży służbowych odbywanych przez 

pracowników (protokół kontroli str. 89-91). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej, Zastępca Burmistrza, 

Sekretarz oraz Burmistrz.  
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5. Zaniechanie obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w latach 2012 i 2013 

(protokół kontroli str. 8-9). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Zaniechanie obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego może wypełniać znamiona 

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

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

 

6. Nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych Gminy (protokół kontroli str. 25-26). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 

7. Dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki (protokół kontroli str. 77-80).  

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz Skarbnik jako osoby zatwierdzające wydatki do 

zapłaty oraz osoby potwierdzające dokumenty pod względem merytorycznym.  

Dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 168). 

 

8. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

 nieterminowym dokonywaniu zwrotu wykonawcom zabezpieczeń należytego 

wykonania umów (protokół kontroli str. 27-31). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i 

leśnictwa oraz Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.  

 niedokonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (protokół kontroli str. 94-95). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska oraz Burmistrz.  

 niezagwarantowaniu nienaruszalności przechowywanego protokołu z postępowania 

wraz z załącznikami (protokół kontroli str. 97-98). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. zamówień publicznych. 

 nieujęciu w protokole z postępowania wszystkich wymaganych informacji (protokół 

kontroli str. 98). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. zamówień publicznych. 
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9. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, ograniczonej 

wyłącznie do gruntów (protokół kontroli str. 128). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

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

oświatowych prowadzonych przez Gminę Praszka, co w konsekwencji doprowadziło do 

nieprawidłowego obliczenia wysokości dotacji dla jednostek oświatowych, których 

organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

(protokół kontroli str.138-144). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Oświaty i Zastępca Burmistrza. 

 

 

I I .  Wn io sk i  pok ont ro l ne  

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. Zaprowadzić prawidłową ewidencję w zakresie diet radnych zgodnie z zasadami 

zawartymi 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). Doprowadzić do prawidłowego ewidencjonowania 

operacji gospodarczych na koncie 999, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 

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

oraz zasadami prowadzenia tego konta określonymi w wymienionym rozporządzeniu.  

 

2. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S za 2012 r. Przy 

sporządzaniu sprawozdań budżetowych zapewnić przestrzeganie przepisów § 3 ust. 1 pkt 

11 oraz § 7 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych stanowiącej 
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załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). Zapewnić prawidłowe 

sporządzanie sprawozdań Rb-Z na podstawie ewidencji księgowej, sprawozdań lub innych 

wiarygodnych dokumentów zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 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).  

 

3. Podjąć działania zapewniające terminowe wystawianie tytułów wykonawczych. 

Postępowania windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 

137, poz. 1541 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisach wewnętrznych. 

 

4. Wdrożyć procedury wewnętrzne zapewniające prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie 

podróży służbowych pracowników, w tym odbywanych samochodem niebędącym 

własnością pracodawcy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). 

 

5. Doprowadzić do zatrudnienia audytora wewnętrznego albo do zlecenia wykonania audytu 

usługodawcy, stosownie do dyspozycji w art. 274 ust. 3. w związku z art. 275 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

885 z późn. zm.). 

 

6. Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych, stosownie do przepisów art. 

44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

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

 

7. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na 

dokonywaniu wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie 

finansowym. Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.). 
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8. Wdrożyć procedury zapewniające zwrot wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania 

umów na zasadach i w terminach określonych w przepisie art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). Ustalenia 

wartości szacunkowej zamówienia dokonywać z zachowaniem terminów określonych w art. 

35 ust. 1 cyt. ustawy. W przypadku realizowania pozostałych etapów zadania inwestycyjnego 

w oparciu o kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 3 grudnia 2008 r. dokonać jego 

aktualizacji. Protokoły z postępowania przechowywać w sposób gwarantujący 

zachowanie ich nienaruszalności, zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 cyt. ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zapewnić zamieszczanie w protokołach z postępowań 

wszystkich wymaganych informacji, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 223 poz. 1458).  

 

9. Doprowadzić do uzupełnienia ewidencji gminnego zasobu nieruchomości stosownie do 

przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 25 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.).  

 

10. Zapewnić prawidłowe udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i 

przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Praszka, zgodnie z przepisami 

art. 80 oraz art. 90 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 roku wymienionym jednostkom oświatowym z 

zastosowaniem powołanych przepisów prawa. 

 

 

 

 

 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 
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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                                                                                                                

/--/ 
 

 


