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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 23 października 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Wołczyn za 2019 rok oraz wybranych zagadnień 

za lata 2017-2018 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  

3 lutego 2021 r. 
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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 wersji 

oprogramowania  używanej do  prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz daty 

rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół str. 11). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Wołczyna. 

b) ujęciu  w ewidencji jednostki dochodów uzyskanych  w 2019 r. z tytułu dzierżawy 

gruntów rolnych w niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (protokół 

kontroli str. 46-48). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 

2. Niezweryfikowanie pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów 

i budynków wobec istniejącej różnicy tych wielkości, co doprowadziło do niezachowania 

zasady powszechności opodatkowania wobec gruntów o powierzchni 3,9298 ha 

sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako las, a jednocześnie do zawyżenia 

podstawy opodatkowania podatkiem leśnym o 3,9199 ha (protokół kontroli str. 36-39).  

Odpowiedzialność ponoszą: Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat oraz Burmistrz 

Wołczyna. 

 

3. Niezamieszczenie w planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-

2020 niektórych obligatoryjnych informacji (protokół kontroli str. 82-83). 

Odpowiedzialność ponoszą: były Inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Nieruchomości i Inwestycji oraz Burmistrz Wołczyna. 

 

4. Nieterminowe złożenie przez Wołczyński Ośrodek Kultury rozliczenia otrzymanej dotacji 

celowej (protokół kontroli str. 88-89). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor oraz Główna Księgowa Wołczyńskiego Ośrodka 

Kultury. 

Nieprawidłowość wskazana powyżej może wypełniać znamiona czynu określonego 

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

dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289).  
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte bądź częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach: 1  lit. a) oraz 2 i polegało na: 

 uzupełnieniu obowiązującej polityki rachunkowości o zapisy dotyczące wersji 

oprogramowania używanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz daty rozpoczęcia 

jego eksploatacji na mocy zarządzenia Nr OR.120.44.2020 Burmistrza Wołczyna z dnia 

17 listopada 2020 r., 

 przeprowadzeniu analizy i weryfikacji pod względem podatkowym powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów 

i budynków, wyjaśnieniu powstałych różnic, wyegzekwowaniu od części podatników 

obowiązku złożenia korekt deklaracji na podatek leśny. 

 

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. Dochody uzyskiwane  z dzierżawy gruntów rolnych klasyfikować zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2  marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.  Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). 

 

2. Doprowadzić do prawidłowego opodatkowania gruntów o powierzchni 7,8497 ha 

skalsyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako las. 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 ust. 1 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.). 

Doprowadzić do złożenia deklaracji przez wszystkich podatników podatku leśnego 

stosownie do dyspozycji art. 6 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 2 cyt. ustawy o podatku leśnym.  
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3. Zapewnić sporządzanie kompletnych planów wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Wołczyn zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 

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

 

4. Wzmocnić nadzór nad jednostką organizacyjną Wołczyński Ośrodek Kultury w celu 

zapewnienia przestrzegania przez tę jednostkę postanowień umownych oraz przepisów art. 

250 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  w zakresie 

rozliczania otrzymanych dotacji celowych przez podmioty zaliczane do sektora finansów 

publicznych. 

 

 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 Miejska w Wołczynie 
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