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NKO.401-15/2021 
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Jarosław Tkaczyński 

Burmistrz Praszki 

 

 

 

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 5 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r. kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Gminy Praszka za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 

2018 i 2021. 

 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 marca 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niesporządzenie lub nieterminowe złożenie przez kierowników jednostek organizacyjnych 

Gminy Praszka informacji dotyczących zarządzania ryzykiem, ankiet samooceny kontroli 
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zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w zakresie prowadzonej 

działalności przez jednostki za 2019 r. (protokół str. 13-18). 

Odpowiedzialność ponoszą były Dyrektor Muzeum w Praszce, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce oraz Sekretarz i 

Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 

a) niezamieszczeniu w planie audytu wewnętrznego na 2020 rok wymaganych informacji 

w zakresie monitorowania realizacji zaleceń (protokół str. 23-24). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) niedokonaniu pisemnego uzgodnienia zmian w planie audytu na 2020 rok pomiędzy 

audytorem i kierownikiem jednostki, co spowodowało rozbieżności w zakresie rodzaju 

wykonanych czynności/zadań audytowych pomiędzy planem audytu wewnętrznego a 

sprawozdaniem z wykonania planu audytu wewnętrznego na 2020 rok (protokół 

kontroli str. 24-27). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

c) niezamieszczeniu w sprawozdaniach z prowadzenia audytu wewnętrznego za lata 

2019  i 2020, informacji dotyczących przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu 

wewnętrznego (protokół kontroli str. 28). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

3. Nieprawidłowości 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. 10-11). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz.  

b) ujmowaniu dochodów uzyskanych w 2019 r. z dzierżawy gruntów rolnych w ewidencji 

w niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 79). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatku VAT i Skarbnik Gminy, 

c) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w księgach 

rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym one nastąpiły 

(protokół kontroli str. 125, 132-133, 145-146). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację 

inwestycji i Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  
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d) nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów w latach 2017 i 2018 oraz 

nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów na koniec 2019 r. (protokół 

kontroli str. 46-47). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i były Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. 

Nieprawidłowość wymieniona w pkt nr 3 lit. d) może wypełniać znamiona czynu 

określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289). 

4. Niezweryfikowanie pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i 

budynków, wobec istniejącej różnicy w wysokości 12,2611 ha między tymi wielkościami 

(protokół kontroli str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Podinspektor ds. wymiaru podatków, Burmistrz 

oraz Skarbnik Gminy. 

5. Niezgodne z przepisami „Instrukcji egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Gminie Praszka” postępowanie w zakresie windykacji tej opłaty 

polegające na niewystawianiu lub wystawianiu z opóźnieniem upomnień i tytułów 

wykonawczych (protokół kontroli str. 61-65). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, Podinspektor ds. obsługi kasowej, były i obecny Skarbnik Gminy.  

6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 

a) niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 70-71, 

74-75). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz Burmistrz. 

b) niepodaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach 

internetowych Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę oraz podanie wykazów do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

na stronach internetowych Urzędu na okres krótszy niż 21 dni (protokół str. 76-78). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz Burmistrz 

Praszki, 

c) niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli str. 75-76). 



Strona 4 / 10 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-15/2021 z dnia 17 maja 2021 r. 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz Burmistrz. 

7. Dokonanie w ramach działu 750 rozdział 75023 § 4210 wydatków ponad ustalony plan 

finansowy jednostki na 2019 r., na łączną kwotę 15 253,74 zł. (protokół kontroli str. 83-

85). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz i Zastępca Burmistrza. 

Nieprawidłowość powyższa może wypełniać znamiona czynu określonego w cyt. ustawie 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

8. Nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej 

z planem finansowym jednostki na 2019 r, które spowodowało dokonanie wydatków 

powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki 

w dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 15 253,74 zł. (protokół kontroli str. 83-86). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

Nieprawidłowość powyższa może wypełniać znamiona czynu określonego w cyt. ustawie 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

9. Nieprawidłowe wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przysługującego 

Burmistrzowi, co spowodowało jego wypłacenie w kwocie zaniżonej o 132,48 zł. (protokół 

kontroli str. 87-88). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. wymiaru podatków. 

10. Nieprawidłowości w zakresie wypłacania nagród jubileuszowych polegające na: 

a) bezzasadnym zaliczeniu pracownikowi okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie 

rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy, czego konsekwencją było uzyskanie 

przez niego prawa do nagrody jubileuszowej i dokonanie jej wypłaty w kwocie 24 

345,00 zł. (protokół kontroli str. 90-92).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Praszki. 

b) nieprawidłowym naliczeniu dwóm pracownikom nagród jubileuszowych, co 

spowodowało ich zawyżenie o łączną kwotę 54,56 zł. (protokół kontroli str. 92-94). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości i wynagrodzeń. 

11. Dokonanie naliczenia i wypłaty diet Radnym Gminy Praszka za styczeń 2019 r. w 

wysokości niezgodnej z uchwałą Nr 9/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w 

Praszce w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym, co 

spowodowało ich zawyżenie o łączną kwotę 909,00 zł. (protokół kontroli str. 98-99). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. wymiaru podatków. 
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12. Niedokonanie potrąceń z wynagrodzenia pracownikowi jednostki organizacyjnej gminy, 

będącego równocześnie radnym, za godziny nieświadczenia pracy w związku z  udziałem 

w sesjach Rady Miejskiej w Praszce, za które otrzymywał diety przysługujące radnym, co 

spowodowało wypłacenie nienależnego wynagrodzenia w  kwocie 1 395,79 zł (protokół 

kontroli str. 99-101). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce. 

13. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z opóźnieniem wynoszącym 279 

dni (protokół kontroli str. 33-34). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska 

b) niedopuszczeniu wszystkich możliwych form wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (protokół 

kontroli str. 110-111, 118, 128-129). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. działalności gospodarczej (były Podinspektor 

ds. zamówień publicznych), Inspektor ds. zamówień publicznych oraz Burmistrz.  

c) niezawarciu w informacji z otwarcia ofert wszystkich wymaganych informacji 

(protokół kontroli str. 119-120). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. działalności gospodarczej (były Podinspektor 

ds. zamówień publicznych) oraz Burmistrz. 

d) zwrocie wadium bez zachowania zasady bezzwłoczności (protokół kontroli str. 112-

113, 122-124).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zamówień publicznych (były Podinspektor ds. 

zamówień publicznych), 

e) błędnym wskazaniu w protokole postępowania o udzielenie zamówienia, informacji 

dotyczącej dokonanej w ofercie poprawki omyłki pisarskiej (protokół kontroli str. 131-

132). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zamówień publicznych.  

 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonych 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Praszka, co w 

świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartych w pismach nr 
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Or.1710.1.2018 z dnia 23 marca 2018 r. oraz nr Or.1710.1.2018 z dnia 10 maja 2018 r. nie 

powinno mieć miejsca. Powtórzenie nieprawidłowości nastąpiło w zakresie: 

 niesporządzenia lub nieterminowego sporządzenia ankiet samooceny kontroli 

zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w zakresie prowadzonej 

działalności przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

 ewidencjonowania operacji na koncie nr 011 w innym okresie sprawozdawczym, niż 

ten, w którym one nastąpiły, 

 niesporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

 zwrotu wadium wykonawcom bez zachowania zasady niezwłoczności. 

Powyższe wskazuje nie tylko na nieskuteczność działań podjętych przez Burmistrza Praszki 

i nieprawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce, ale również na możliwość 

wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punkach: 

 pkt 3 lit. a) - dokonano aktualizacji polityki rachunkowości w zakresie wersji 

oprogramowania używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych,  

 pkt 9 - w dniu 10 marca 2021 r., dokonano wypłaty Burmistrzowi prawidłowej kwoty 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, 

 pkt 10 lit. a) - dniu 16 marca 2021 r. były pracownik Urzędu Miejskiego w Praszce, 

dokonał wpłaty na rachunek jednostki pełnej kwoty nienależnie otrzymanej nagrody 

jubileuszowej, 

 pkt 10 lit. b) - w dniu 9 marca 2021 r. pracownicy, którzy otrzymali zawyżone nagrody 

jubileuszowe złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącenie nadpłat z 

wynagrodzeń za marzec 2021 r., 

 pkt 11 - w trakcie trwania kontroli wszyscy radni złożyli oświadczenia o zwrocie kwot 

nadpłaconych diet. Kwoty te zostaną potrącone z należnych diet za marzec 2021 r., 

 pkt 12 - w dniu 11 marca 2021 r. radny, będący pracownikiem jednostki organizacyjnej 

gminy, złożył pismo, w którym wyraził zgodę na potrącenie kwoty nienależnie 

pobranego wynagrodzenia w kwocie 1 395,79 zł z najbliższych poborów.  
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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. Doprowadzić do przestrzegania zasad określonych w § 9 oraz § 10 ust. 1 i ust. 3 Zarządzenia 

nr Or.0050.52.2014 Burmistrza Praszki z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie określenia 

organizacji i koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Praszce i w 

jednostkach organizacyjnych Gminy Praszka, w zakresie dokumentacji składanej przez 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 

2. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, 

a w szczególności: 

a) podjąć działania zapewniające dokumentowanie prowadzenia audytu wewnętrznego 

zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. 

w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. 

Dz. U z 2018 r. poz. 506), w szczególności w zakresie sporządzania planu audytu 

wewnętrznego oraz sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby 

dokumenty te zawierały właściwe i kompletne informacje wskazane w § 9 ust. 1 i § 12 

ust. 1 cyt. rozporządzenia, 

b) w przypadku zmiany w planie audytu zapewnić respektowanie wymogów określonych 

w przepisach § 10 cyt. rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji 

o pracy i wynikach tego audytu. 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości, 

a w szczególności: 

a) dochody uzyskane 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.), 

b) wdrożyć procedury zapewniające ujmowanie w księgach rachunkowych operacji 

gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych w okresach 

sprawozdawczych, w których operacje te faktycznie nastąpiły, tj. stosownie do 
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dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U 

z 2021 r. poz. 217 ze zm.), 

c) inwentaryzację gruntów przeprowadzać zgodnie  z zasadami określonymi w art. 26 ust. 

1 pkt 3 cyt. ustawy o rachunkowości. 

4. 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 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze 

zm.). 

5. Zapewnić terminowe podejmowanie działań windykacyjnych, stosownie do wewnętrznych 

przepisów zawartych w „Instrukcji egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Gminie Praszka”.  

6. 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.), a w szczególności: 

a) zapewnić sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do 

oddania w dzierżawę zgodnie z art. 35 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami,  

b) zapewnić podawanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach 

internetowych Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę z zachowaniem wymaganego terminu 21 dni. Stosować w tym zakresie 

przepisy art. 35 ust. 1 cyt. ustawy, 

c) zapewnić zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę, wszystkich wymaganych informacji określonych w art. 35 ust. 2 cyt. 

ustawy. 

7. Podjąć działania, które wyeliminują  dokonywanie wydatków z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia określonego w planie finansowym jednostki. Zapewnić przestrzeganie w tym 

zakresie przepisów art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

8. Zapewnić prawidłowe dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 

finansowych z planem finansowym celem niedopuszczenia do dokonywania wydatków z 

przekroczeniem granic kwot wydatków ustalonych w planie finansowym jednostki, 
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stosownie do przepisów art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a) ust. 3 pkt 3 i ust. 4 cyt. ustawy o finansach 

publicznych. 

9. Przy ustalaniu pracownikom okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej 

stosować przepisy art. 38 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 

pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310). 

10. Zapewnić stosowanie zasad określonych w art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) przy naliczaniu wynagrodzenia za pracę 

pracownikom podległych jednostek organizacyjnych, będących radnymi Rady Miejskiej w 

Praszce. 

11. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w szczególności poprzez: 

a) przestrzeganie terminów zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określonych w art. 453 cyt. ustawy,  

b) dopuszczanie wszystkich możliwych form wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, stosownie do przepisów art. 281 ust. 2 pkt 19 w związku z art. 450 

cyt. ustawy, 

c) dokonywanie zwrotu wadium w terminach określonych w przepisach art. 98 cyt. 

ustawy. 

 

 

 

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 Praszce. 
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