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Wy 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 4 sierpnia 2020 r. do 9 października 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Miasta Kędzierzyn-Koźle za 2019 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2016-2018 i 2020.  

 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 Miasta będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonej podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta, 

polegającej na nieopracowaniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.  

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 13 

października 2020 r.  

 W dniu 16 października 2020 r. Prezydent Miasta oraz Skarbnik odmówiły podpisania 

protokołu przedmiotowej kontroli. W tym samym dniu pismem nr Or.1710.2.6.2020 Prezydent 

Miasta złożyła wyjaśnienie, co do przyczyny tej odmowy. Przyczyny wskazane w 
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wymienionym piśmie, po przeprowadzeniu ich szczegółowej analizy, pozostały bez wpływu na 

ostateczne sformułowanie wniosków pokontrolnych. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości aktualnej 

wersji oprogramowania używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i daty 

rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół kontroli str. 15-16). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Prezydent Miasta. 

b) ujęciu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących przeksięgowania 

na dochody wadium z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w innych okresach 

sprawozdawczych niż okresy, w których operacje te faktycznie nastąpiły (protokół 

kontroli str. 66-67). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. zbywania gruntów niezabudowanych oraz 

pierwokupu, Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 

Planowania Przestrzennego - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Inspektor ds. sprzedaży lokali użytkowych, budynków oraz wolnych lokali 

mieszkalnych i Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego. 

c) ujęciu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie 

środków trwałych w innych okresach sprawozdawczych niż okresy, w których operacje 

te faktycznie nastąpiły (protokół kontroli str. 148-149). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości dochodów, wydatków oraz 

Główny Księgowy - Kierownik Referatu Obsługi Finansowej. 

 

2. Niewykazanie w kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań 

według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonym wg stanu na koniec IV 

kwartału 2019 roku zobowiązania wynikającego z zakupu telefonu komórkowego na raty 

(protokół kontroli str. 32-33). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy - Kierownik Referatu Obsługi Finansowej 

oraz II Zastępca Prezydenta Miasta.  
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3. Naruszenie przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, polegające na 

nieprawidłowym ustaleniu terminu nabycia przez pracownika prawa do nagrody 

jubileuszowej na skutek nieuwzględnienia urlopu bezpłatnego w okresie zatrudnienia 

uprawniającego do tej nagrody (protokół kontroli str. 81-82). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. pracowniczych i Sekretarz Miasta. 

 

4. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktury nr 50/BUD/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 

na kwotę 1 188 899,54 zł za roboty częściowe w ramach umowy Nr 2/ZAM/2017 z dnia 10 

lipca 2017 r. na „Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu 

wieży”, która spowodowała, że suma wynagrodzeń wynikająca z faktur częściowych 

wystawionych i zapłaconych w 2017 r. wyniosła 1 855 299,54 zł pomimo, iż zgodnie z 

postanowieniami umowy nie mogła ona przekroczyć w 2017 r. kwoty 666 400,00 zł 

(protokół kontroli str. 124-125). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji oraz 

I Zastępca Prezydenta Miasta.  

 

5. Zaniżenie dotacji przekazanych dla Klubu Dziecięcego „Dziupla Wiewiórki” oraz 

Niepublicznego Żłobka „Wesoła Gromadka” w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. o kwotę 

łączną ok. 47 744,00 zł, poprzez zawarcie z tymi podmiotami umów (ze zmianami) 

sprzecznych z uchwałą Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 

października 2018 r. (protokół kontroli str. 137-142). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik i Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty i 

Wychowania oraz Prezydent Miasta. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na 

nieopracowaniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2019 r. (protokół 

kontroli str. 143-146). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 

Planowania Przestrzennego oraz Prezydent Miasta. 

Nieprawidłowość tożsamą z wyżej wymienioną stwierdzono podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Kędzierzyn-Koźle, przeprowadzonej przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w okresie od 9 maja 2016 r. do 26 lipca 2016 r. 

Fakt powtórzenia się nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie wskazuje, iż podjęte 

przez Prezydent Miasta działania w celu jej wyeliminowania okazały się nieskuteczne. 
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Jednocześnie należy wskazać, że zarządzeniem Nr 835/GNP/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wprowadziła plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości na lata 2020-2022. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to nieprawidłowości wymienionej w punkcie nr 2 

i polegało na sporządzeniu jednostkowego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonym wg stanu na koniec III kwartału 

2020 r., w którym wykazano zobowiązanie z tytułu zakupu na raty telefonu komórkowego, 

 

II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych 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. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące 

informacje, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit c) oraz ust. 2 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), 

b) zapewnić niezwłoczne wydawanie dyspozycji w zakresie przeksięgowania kwoty 

wadium na dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego tak, aby zdarzenia 

gospodarcze na jej podstawie ujmowane były w księgach rachunkowych zgodnie z 

dyspozycją art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, 

c) zapewnić terminowe ewidencjonowanie w księgach rachunkowych zdarzeń 

gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych, zgodnie z dyspozycją 

art. 20 ust.1 cyt. ustawy. 

 

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, a w 

szczególności zapewnić respektowanie przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 
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2018 r. poz. 936 ze zm.) w zakresie ustalania dat nabywania prawa do nagrody 

jubileuszowej. 

 

3. Zapewnić dokonywanie wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane na zasadach i w 

wysokościach wynikających z zawartych umów.  

 

4. Dokonać rozliczenia nieprawidłowo wypłaconych dotacji, stosownie do postanowień 

uchwały Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. 

 

 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. 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
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