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

2137) przeprowadziła w dniach od 7 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Krapkowice 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 Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy przeprowadzonej 

w 2016 r., polegającej na nieprawidłowym dokonaniu czynności sprawdzających deklaracji na 

podatek od środków transportowych. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

9 listopada 2020 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na prowadzeniu ewidencji 

analitycznej do konta 080 – „Środki trwałe w budowie” niezgodnie z zasadami 

funkcjonowania tego konta (protokół kontroli str. 114-115) 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Naczelnik 

Wydziału Budżetowo - Finansowego. 

 

2. Sporządzenie kwartalnego sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta i Gminy Rb-Z o 

stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na 

koniec IV kwartału 2019 r.,  kwartalnego sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta i 

Gminy Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na 

koniec IV kwartału 2019 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania uzupełniającego 

Urzędu Miasta i Gminy Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2019 r. z 

naruszeniem terminów sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych (protokół kontroli str. 19-20).   

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik, I Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz. 

Nieprawidłowości wymienione wyżej mogą wypełniać znamiona czynu określnego w 

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

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego polegające na: 

a) zaniechaniu przeprowadzenia kontroli podatkowych w 2019 r. (protokół kontroli str. 

34). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, wobec istniejącej różnicy w tych wielkościach wynoszącej 

20,7139 ha (protokół kontroli str. 40-41).  

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz 

Burmistrz. 

c) nieprawidłowym dokonaniu czynności sprawdzających wobec deklaracji na podatek od 

środków transportowych złożonych przez podatników, co spowodowało zawyżenie 



Strona 3 / 7 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-10/2020 z dnia 8 stycznia 2021 r. 

podatku o kwotę 696,00 zł oraz zaniżenie o łączną kwotę 259,98 zł (protokół kontroli 

str. 43-47). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatków, z nadzoru Naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych. 

Nieprawidłowość analogiczna do wskazanej w pkt c) została również stwierdzona 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, 

przeprowadzonej przez tut. Izbę w okresie od 9 marca 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r. 

Nastąpiło to pomimo stwierdzenia Burmistrza Krapkowic w odpowiedzi na wystąpienie 

pokontrolne nr NKO.401-11/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., przesłanej pismem nr 

OST.1710.2.2016 z dnia 25.07.2016 r., że: „[…] Ad. 5 pkt 2): Kontroli podatku od 

środków transportowych dokonuje się raz w miesiącu po otrzymaniu informacji ze 

Starostwa Powiatowego o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach oraz o 

pojazdach czasowo wycofanych z ruchu i ponownie dopuszczonych. Przy każdej pozycji 

pracownik zajmujący się podatkiem od środków transportowych opisuje dokonaną 

czynność, tj. czy podatnik sam złożył deklarację czy należy wezwać podatnika do jej 

złożenia. Następnie przedstawia informację wraz z deklaracjami bądź wezwaniami 

Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu sprawdzenia. Naczelnik po 

sprawdzeniu podpisuje się. W dniu 20.07.2016 r. dokonano zmian w kontroli 

wewnętrznej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych poprzez wprowadzenie w/w 

procedury kontroli". 

Wskazuje to na nieskuteczność działań Burmistrza podjętych w celu usunięcia tej 

nieprawidłowości. 

 

4. Naliczenie i wypłacenie radnemu Rady Miejskiej diety w wysokości zawyżonej o kwotę 

101,90 zł (protokół kontroli str. 64-66). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Biura Rady Miejskiej, a z nadzoru Sekretarz Miasta. 

 

5. Zlecanie spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach 

wykonywania zadań własnych Gminy z naruszeniem zakresu jej działalności określonego 

przez Radę Miejską (protokół kontroli str. 73-94). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz oraz były I Zastępca Burmistrza. 

Nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określnego w przepisach ustawy z dnia 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 
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6. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) nieterminowym zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (protokół str. 

17-18) 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji. 

b) braku zgodności postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia z treścią 

opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu (protokół kontroli str. 99-105). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz były Naczelnik Wydziału Promocji 

i Rozwoju Gospodarczego. 

c) zamieszczeniu na stronie internetowej zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień 

Publicznych dwóch różnych wersji ogłoszenia o zamówieniu (protokół kontroli str. 

106-108). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz były Naczelnik Wydziału Promocji 

i Rozwoju Gospodarczego. 

d) udzieleniu zamówienia publicznego z pominięciem ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz zapisów umowy generalnej nr OST.271.3.1.2017/HESTIA/01/2018 

z dnia 28.12.2017 r. na ubezpieczenia pojazdów (protokół kontroli str. 112-113).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Nieprawidłowości wymienione w pkt b) - d) może wypełniać znamiona czynu określonego 

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

dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 

7. Dokonanie oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

w 2019 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego z naruszeniem postanowień 

Regulaminów komisji konkursowych powołanych do opiniowania ofert złożonych w 

otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych (protokół kontroli  str. 132-

141). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji konkursowych, którzy dokonali oceny 

ofert niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach komisji konkursowych oraz 

Przewodniczący Komisji. 
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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. Wzmocnić nadzór i kontrolę odnośnie przestrzegania przepisów w zakresie rachunkowości, 

a w szczególności przestrzegać zasad prowadzenia ewidencji szczegółowej do konta 080 – 

„Środki trwałe w budowie” określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), 

 

2. Wzmocnić nadzór nad terminowym sporządzaniem sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych. Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-N o 

stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne jednostkowe 

sprawozdanie uzupełniające Rb-UZ o stanie zobowiązań sporządzać w terminach 

określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396). 

 

3. Zapewnić przestrzeganie przepisów w zakresie prawa podatkowego, w szczególności:  

a) przeprowadzać kontrole podatkowe zgodnie z dyspozycją art. 281 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), 

b) dokonać analizy w zakresie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu 

podatkiem leśnym w celu zachowania zasady powszechności opodatkowania. Stosować 

w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) w związku z art. 21 
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ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 2052). 

c) podjąć skuteczne działania zapewniające zachowanie należytej staranności przy 

dokonywaniu czynności sprawdzających w stosunku do deklaracji na podatek od 

środków transportowych, stosownie do przepisu art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa. 

Podjąć działania w celu rozliczenia nadpłaconego podatku od środków transportowych 

oraz wyegzekwowania należnych kwot z tego podatku wskazanych w protokole 

kontroli. Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec osób, które dopuściły do 

ponownego wystąpienia nieprawidłowości. 

 

4. Podjąć działania zapewniające prawidłowe naliczanie diet radnym Rady Miejskiej zgodnie 

z uchwałą Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. Podjąć działania w celu wyegzekwowania nadpłaconej diety 

dla radnego Rady Miejskiej w wysokości określonej w protokole kontroli. 

 

5. Podjąć działania zapewniające powierzanie zadań własnych Gminy spółce gminnej w 

zakresie określonym przez organ stanowiący, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.). 

 

6. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 

7. Dokonywać oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zgodnie z przyjętymi przez organ zasadami określonymi w Regulaminach komisji 

konkursowych powołanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 

na realizację zadań publicznych oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze 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. 
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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 Miejska w Krapkowicach 
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