
 
 

Opole, dnia 27 lipca 2021 r. 

NKO.401-11/2021 

 

Pan 

Marek Antoniewicz 

Burmistrz Grodkowa 

 

 

 

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 6 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r. kontrolę kompleksową 

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

2017-2018 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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 28 maja 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie audytu wewnętrznego polegające na: 

a) niezatrudnieniu w jednostce audytora wewnętrznego po przekroczeniu kwoty 

100 000 tys. zł ujętych w uchwale budżetowej dochodów i przychodów oraz 

wydatków i rozchodów (protokół kontroli str. 12-15). 
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Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) niepoinformowaniu audytora wewnętrznego o ustalonym sposobie i terminie 

realizacji zaleceń oraz o osobach odpowiedzialnych za ich realizację (protokół 

kontroli str. 17-19). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

c) niedochowanie obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz na pięć lat oceny 

zewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół kontroli str. 19-20). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) dokonywaniu zapisów księgowych nie zawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej (protokół kontroli str. 25-26).  

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista ds. Budżetu i Finansów oraz 

Kierownik Wydziału Finansowego. 

b) zaksięgowaniu kosztów i zobowiązań dotyczących 2018 r. w księgach 

rachunkowych 2019 r. na łączną kwotę 111 688,38 zł (protokół kontroli str. 26-28). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista ds. Budżetu i Finansów oraz 

Kierownik Wydziału Finansowego. 

c) księgowaniu operacji gospodarczych dotyczących diet radnych na niewłaściwym 

koncie (protokół kontroli str. 82). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

3. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na niezweryfikowaniu pod 

względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów podlegających wymiarowi 

podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, wobec 

istniejącej różnicy tych wielkości (protokół kontroli str. 54-55).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Podatków i Opłat oraz Burmistrz. 

4. Nienaliczenie kar umownych w wysokości 22 839,72 zł w związku z nienależytym 

wykonywaniem umowy o zarządzanie nieruchomościami (protokół kontroli str. 70-73). 

Powyższa nieprawidłowość 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 2021 r. poz. 289). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

5. Ustalenie i wypłacenie Burmistrzowi Grodkowa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy za 2018 r. w kwocie zaniżonej o 17,83 zł (protokół kontroli str. 77-78).  



Strona 3 / 5 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-11/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Radca 

Prawny - były Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Kierownik Wydziału 

Finansowego oraz Inspektor ds. budżetu i księgowości. 

6. Wypłacenie kosztów zastępstwa procesowego w 2018 r. w wysokości zawyżonej o 

42,62 zł oraz w 2019 r. w wysokości zaniżonej o 6,27 zł (protokół kontroli str. 87-91). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Skarbnik Gminy, Kierownik Wydziału 

Finansowego oraz Radca Prawny - były Kierownik Wydziału Organizacyjnego. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punktach 

nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 6 i w szczególności polegało na: 

 dokonywaniu począwszy od kwietnia 2021 r. zapisów księgowych zawierających datę 

dokonania operacji gospodarczej (pkt nr 2 lit. a), 

 ujmowaniu począwszy od 2020 r. w księgach rachunkowych jednostki wszystkich 

obciążających ją kosztów dotyczących danego roku obrotowego (pkt nr 2 lit. b), 

 prowadzeniu ewidencji wydatków z tytułu diet radnych począwszy od kwietnia 2021 r. na 

właściwym koncie oraz przeksięgowaniu wydatków z tego tytułu wypłaconych za okres od 

stycznia do marca 2021 (pkt nr 2 lit. c), 

 doprowadzeniu do złożenia przez podatników wskazanych w protokole kontroli deklaracji 

na podatek leśny za 2020 r., w których prawidłowo zadeklarowali grunty leśne (pkt nr 3), 

 naliczeniu w dniu 25 maja 2021 r. kary umownej na podstawie § 18 pkt 1 ppkt 3 umowy o 

zarządzanie nieruchomościami (pkt nr 4), 

 naliczeniu i wypłaceniu w dniu 7 maja 2021 r. Burmistrzowi Grodkowa wyrównania w 

wysokości 17,83 zł, z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany w 2018 r. urlop, wypłaconego 

w zaniżonej wysokości (pkt nr 5), 

 doprowadzeniu do dokonania w dniu 21 maja 2021 r. wpłaty należności z tytułu 

zawyżonych kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 42,62 zł oraz do złożenia przez 

Radcę Prawnego oświadczenia o rezygnacji z uzyskania wyrównania z tytułu zaniżonego 

kosztu zastępstwa procesowego w wysokości 6,27 zł (pkt nr 6). 
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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 prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, a w 

szczególności: 

a) po przekroczeniu progu 100 000 tys. zł zaplanowanych dochodów i przychodów oraz 

wydatków i rozchodów zatrudnić w jednostce audytora wewnętrznego celem realizacji 

obowiązku wynikającego z przepisu art. 278 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

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

b) zapewnić informowanie na piśmie audytora wewnętrznego o sposobie i terminach 

realizacji zaleceń oraz o wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń, w 

myśl przepisów § 19 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), 

c) doprowadzić do przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego co najmniej 

raz na pięć lat, zgodnie ze standardem nr 1312 określonym w komunikacie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu 

wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju 

i Finansów  z 2016 r. poz. 28). 

 

 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 Grodkowie. 
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