
 

 
 

 
 

 

Opole, 16 lutego 2021 r. 

NKO.401-15/2020 

 

 

Pan 

Hubert Ibrom 

Burmistrz Ujazdu 

 

 

 

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 20 października 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Ujazd za 2019 rok oraz wybranych zagadnień za 

lata 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. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

18 grudnia 2020 r.  
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

a) nieprawidłowym ewidencjonowaniu należności wynikających z rozliczenia 

udzielonych dotacji budżetowych oraz zobowiązania wobec GDDKiA z tytułu zwrotu 

kosztów oświetlenia drogi (protokół kontroli str. 20-22). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Referatu Finansowo-Budżetowego, z tytułu 

nadzoru Skarbnik Gminy, 

b) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w księgach 

rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym one nastąpiły, co 

było spowodowane przyjęciem niewłaściwej praktyki w zakresie terminu sporządzenia 

dowodów OT (protokół kontroli str. 131-132, 146-156). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych 

i Koordynacji Programów Unijnych, Inspektor w Referacie Organizacyjno-

Gospodarczym, Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym, Zastępca 

Burmistrza 

c) ustaleniu wartości początkowej środków trwałych w wysokości zawyżonej o kwotę 

łączną 20 796,80 zł, na skutek zaliczenia do nich kosztów promocji i sporządzenia 

dokumentacji związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE (protokół 

kontroli str. 132-133). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych 

i Koordynacji Programów Unijnych. 

d) nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegającym na nieujęciu w ewidencji 

konta 011 – Środki trwałe wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w 

2019 r. oraz na wyksięgowaniu z konta 011 udziałów w gruncie przed ich 

zaprzychodowaniem w księgach Urzędu, a następnie wprowadzenie tych 

nieruchomości na stan środków trwałych po ich faktycznej sprzedaży (protokół kontroli 

str. 156-157). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym, 

a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

 

2. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na: 
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a) ujmowaniu przypisu należności podatkowych w księgach rachunkowych przed 

doręczeniem decyzji wymiarowych, a więc przed powstaniem zobowiązania 

podatkowego (protokół kontroli str. 44-45). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym, a z 

nadzoru Skarbnik Gminy, 

b) niewyłączeniu pracownika organu podatkowego mimo zaistnienia ustawowych 

przesłanek (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Ujazdu. 

c) przeprowadzaniu kontroli podatkowych z naruszeniem przepisów (protokół kontroli 

str. 49-52). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym oraz 

Burmistrz Ujazdu, 

d) wydawaniu decyzji umorzeniowych niezawierających wszystkich ustawowo 

wymaganych elementów (protokół kontroli str. 52-53), 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym oraz 

Burmistrz Ujazdu, 

e) niezachowaniu zasady pisemności postępowania przy dokonywaniu czynności 

sprawdzających w odniesieniu do informacji na podatek od nieruchomości (protokół 

kontroli str. 57-58). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym oraz 

Burmistrz Ujazdu, 

f) objęciu podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych co spowodowało zaniżenie 

dochodów z tytułu podatku rolnego w 2019 r. o kwotę łączną 562,00 zł, a jednocześnie 

zawyżenie skutków zwolnień w podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe wykazanych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S 

za 2019 r. o kwotę 13 563,60 zł oraz ustaleniu w nieprawidłowej wysokości zobowiązań 

podatkowych względem nieruchomości podlegającym zwolnieniu od podatku, na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe, co spowodowało zaniżenie skutków 

zwolnień w podatku od nieruchomości wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP i Rb-27S 

za 2019 r. o kwotę 1 639,68 zł, (protokół kontroli str. 60-66). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym oraz 

Burmistrz Ujazdu. 
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3. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP sporządzonych wg stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. nieprawidłowych danych w zakresie skutków finansowych decyzji 

wydanych przez organ podatkowy w podziale na poszczególne podatki poprzez wykazanie 

całej kwoty umorzenia części IV raty łącznego zobowiązania podatkowego w poz. A5 

„podatek od nieruchomości”, co spowodowało ich zawyżenie o 17,00 zł, a jednocześnie 

zaniżenie skutków w poz. A4 „podatek rolny” o tę samą wartość (protokół kontroli str. 53- 

55). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym, Skarbnik 

oraz Burmistrz Ujazdu. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na: 

a) niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przypadku 

przeprowadzenia kolejnego przetargu po upływie terminów określonych w przepisach 

art. 39 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (protokół kontroli str. 68-71). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami, 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej oraz 

z tytułu nadzoru były Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, Zastępca 

Burmistrza oraz Burmistrz Ujazdu, 

b) niezachowaniu terminu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o ustnym 

przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (protokół kontroli str. 72-73). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami, 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej oraz 

z tytułu nadzoru były Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, Zastępca 

Burmistrza oraz Burmistrz Ujazdu, 

c) dysponowaniu nieruchomościami tj. przeznaczaniu do sprzedaży lokali mieszkalnych, 

oddanych w trwały zarząd bez wcześniejszego wydania decyzji Burmistrza o jego 

wygaszeniu (protokół kontroli str. 78-80). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej oraz Burmistrz 

Ujazdu. 
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5. Niedokonanie zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy robót 

(protokół kontroli str. 22-24).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych 

i Koordynacji Programów Unijnych oraz Zastępca Burmistrza. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie inwentaryzacji polegające na: 

a) nieterminowym sporządzeniu protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów 

(protokół kontroli str. 159). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym, 

b) niezastosowaniu się do zasad obowiązujących w jednostce w zakresie przechowywania 

i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych wprowadzonych przez 

Burmistrza Ujazdu (protokół kontroli str. 160-163). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym, 

c) nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów gminnych na dzień 

31.12.2019 r. (protokół kontroli str. 163 – 165). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym oraz 

Burmistrz Ujazdu. 

Nieprawidłowość polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji w sposób niezgodny z 

przepisami ustawy o rachunkowości 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.). 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzone przez kontrolujących 

nieprawidłowości wymienione w punktach: 4 lit. c) oraz 6 poprzez: 

− zastosowanie przepisów art. 43 i 44 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). W 

prowadzonym postępowaniu po dniu 26.08.2020 r. nieprawidłowości nie wystąpiły, 

− wypłacenie wykonawcy robót kwoty 5 500,42 zł tytułem zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 
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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 nad przestrzeganiem przepisów w zakresie rachunkowości, 

a w szczególności: 

a) doprowadzić do prawidłowego ewidencjonowania rozliczeń z tytułu udzielonych 

dotacji budżetowych, zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 224 – „Rozliczenie 

dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich” określonymi 

w przepisach 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 ze zm.). Zobowiązania wobec GDDKiA z tytułu zwrotu 

kosztów oświetlenia drogi ewidencjonować na koncie 201 – „Rozrachunki z odbiorcami 

i dostawcami” zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi 

w przepisach cyt. rozporządzenia. 

b) wdrożyć skuteczne działania zapewniające terminowe ewidencjonowanie operacji 

gospodarczych na koncie 011- Środki trwałe, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 cyt. 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), 

c) wartość początkową środków trwałych ustalać zgodnie z przepisami art. 28 cyt. ustawy 

o rachunkowości. Wartość początkową następujących środków trwałych: wiata 

z paleniskiem, oświetlenie, chodnik, tereny zielone skorygować odpowiednio do ww. 

przepisów, 

d) księgi rachunkowe prowadzić w sposób zapewniający rzetelne przedstawienie sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki, odzwierciedlający stan rzeczywisty. tj. zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869) oraz w art. 4 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

 

2. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania prawa podatkowego, a w szczególności: 
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a) dokonywać przypisu należności z chwilą powstania zobowiązania podatkowego 

stosownie do przepisów art. 21 § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).  

b) w sytuacji zaistnienia przesłanek ustawowych dokonywać wyłączenia pracownika 

organu podatkowego stosownie do przepisów art.130 cyt. ustawy Ordynacja 

podatkowa, 

c) kontrole podatkowe przeprowadzać i dokumentować zgodnie z przepisami art. 282b § 

2, art. 284, art. 290 § 2 pkt 6 i 6a oraz art. 290 § 4 w związku z art. 289 § 1 cyt. ustawy 

Ordynacja podatkowa.  

d) w decyzjach zamieszczać wszystkie elementy określone przepisami art. 210 cyt. ustawy 

Ordynacja podatkowa, 

e) przy prowadzeniu postępowania podatkowego przestrzegać przepisów art. 126 

w związku z art. 177 § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 

f) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne obejmować 

podatkiem rolnym, stosownie do przepisów art. 1 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. 

o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333), 

g) przeprowadzić analizę i weryfikację w zakresie wysokości zobowiązań podatkowych 

względem nieruchomości oddanych przez Gminę w posiadanie zależne, a podlegającym 

zwolnieniu od podatku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe, w celu 

wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

3. Przy sporządzaniu sprawozdania Rb-PDP zapewnić przestrzeganie przepisów § 3 ust. 1 pkt 

6 oraz pkt 11 lit. a) oraz § 7 ust. 4 załącznika nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1564). 

 

4. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), 

a w szczególności: 

a) zapewnić sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie 

z art. 35 cyt. ustawy, w każdym przypadku gdy przepisy prawa nakazują taki obowiązek,  
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w tym w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w art. 39 ust 1 i 2 cyt. 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

b) przestrzegać terminowego podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń 

o przetargach, tj. stosowanie do przepisów art. 38 ust. 2 w związku z art. 34 ust 1 pkt 1 

i 2 oraz ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

5. Księgi rachunkowe prowadzić w sposób zapewniający rzetelne przedstawienie sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki, odzwierciedlający stan rzeczywisty. tj. zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869) oraz w art. 4 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

 

6. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie inwentaryzacji, 

a w szczególności: 

a) doprowadzić do terminowego przedłożenia protokołu z przeprowadzonej 

inwentaryzacji gruntów, w terminie określonym w Zarządzeniu Burmistrza Ujazdu, 

b) doprowadzić do przestrzegania wszystkich zasad w zakresie przechowywania 

i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych stosownie do § 24 Instrukcji 

sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie 

Miejskim w Ujeździe stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 120.3.2016 Burmistrza 

Ujazdu z dnia 20 kwietnia 2016 r.,  

c) zapewnić zastosowanie prawidłowych metod inwentaryzacji gruntów stosowanie do 

art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

 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 
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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 Ujeździe. 
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