
 
 

Opole, dnia 23 września 2021 r. 

NKO.401-20/2021 

 

Pan 

Paweł Wąsiak 

Wójt Gminy Łubniany 

 

 

 

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 2 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r. kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Gminy Łubniany 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 nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

26 lipca 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:  

1. Zawarcie umowy powodującej powstanie zobowiązania pieniężnego bez kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy (protokół kontroli str. 10-12). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Organizacyjnego oraz Wójt Gminy. 
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2. Naruszenie przepisów w zakresie audytu wewnętrznego polegające na: 

a) niezapewnieniu niezależności i obiektywizmu audytu wewnętrznego poprzez 

przydzielenie audytorom wewnętrznym poza zadaniami audytowymi również innych 

zadań, które mogły stać się przedmiotem audytu oraz przez niezapewnienie 

organizacyjnej odrębności komórki audytu (protokół kontroli str. 12-14). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

b) niezapewnieniu ciągłości prowadzenia audytu wewnętrznego poprzez zaniechanie 

prowadzenia audytu w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. 

oraz okresowe powierzenie prowadzenia audytu od dnia 28 grudnia 2020 r. 

pracownikowi Urzędu Gminy Łubniany zatrudnionemu na stanowisku Kierownika 

Referatu Organizacyjnego (protokół kontroli str. 10, 12, 14). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

c) niezamieszczeniu w sprawozdaniu z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2019 r. 

informacji o czynnościach sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu 

(protokół kontroli str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponoszą Audytor Wewnętrzny oraz Wójt Gminy. 

d) nieprzeprowadzaniu czynności sprawdzających zrealizowanych zadań zapewniających 

(protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponoszą Audytor Wewnętrzny oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowość wymieniona w pkt nr 2 lit. b) 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 2021 r. poz. 289). 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób niesprawdzalny, tj. uniemożliwiający 

identyfikację dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonywania zapisów 

księgowych (protokół kontroli str. 21-22).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

b) ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych Urzędu Gminy dochodów budżetowych 

zrealizowanych bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy, na podstawie wyciągów 

bankowych do tego rachunku (protokół kontroli str. 34-36). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości dochodów budżetu oraz Skarbnik 

Gminy. 
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c) niewyodrębnieniu subkonta dochodów w ramach konta 130 - "Rachunek bieżący 

jednostki" (protokół kontroli str. 37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

4. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na: 

a) nieprzeprowadzaniu  kontroli podatkowych w latach 2019-2020 (protokół kontroli str. 

39-42). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

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 (protokół kontroli 

str. 51-53). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na: 

a) zawarciu umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym, pomimo braku przesłanek uprawniających do zastosowania takiego 

trybu (protokół kontroli str.  59-62). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. budownictwa, Zastępca Wójta i Wójt Gminy. 

b) niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (protokół 

kontroli str. 62-63). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. budownictwa, Zastępca Wójta i Wójt Gminy. 

c) nieuchwaleniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Łubniany obejmującego okres po 2017 roku (protokół kontroli str. 96).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

d) niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 

poprzedzające 2020 rok (protokół kontroli str. 97). 

Odpowiedzialność ponoszą były oraz obecny Wójt Gminy. 

e) ustanowieniu niewłaściwej formy władania nieruchomościami komunalnymi przez 

niektóre jednostki organizacyjne Gminy Łubniany nieposiadające osobowości prawnej 

(protokół kontroli str. 99-102). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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6. Naliczenie w 2020 r. diet 7 radnym niezgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady 

Gminy Łubniany, co spowodowało ich wypłatę w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 

940,00 zł oraz zaniżonej o łączną kwotę 100,00 zł (protokół kontroli str. 70-71).  

Odpowiedzialność ponoszą Młodszy Referent w Biurze Obsługi Rady Gminy, Kierownik 

Referatu Organizacyjnego oraz Wójt Gminy. 

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy z 

udziałem środków RPO WO na lata 2014-2020 polegające na dofinansowaniu w 2019 r. 

kosztów 13 inwestycji związanych z ochroną środowiska, które zostały poniesione przez 

beneficjentów dotacji przed dniem podpisania umów o dotacje w łącznej kwocie 

104 913,17 zł (protokół kontroli str. 90-95). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w cyt. ustawie z 

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

publicznych. 

 

8. Naruszenie zasady samodzielności majątkowej i finansowej Łubniańskiego Ośrodka 

Kultury poprzez żądanie zwrotu części dotacji podmiotowej za 2020 r., pomimo że dotacja 

została wykorzystana w całości na finansowanie bieżącej działalności tej instytucji kultury 

w zakresie realizowanych przez nią zadań statutowych (protokół kontroli str. 103-107). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

 Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonej podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 

Łubniany, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z poprzedniej 

kontroli, zawartych w piśmie nr RO.1710.1.2018 z dnia 28 maja 2018 r. nie powinno mieć 

miejsca. Powtórzenie nastąpiło w zakresie nieprawidłowości nr 4 lit. a) polegającej na 

nieprzeprowadzaniu kontroli podatkowych. Powyższe wskazuje na nieskuteczność działań 

podjętych przez Wójta Gminy w celu realizacji wniosku pokontrolnego z poprzedniej kontroli 

w wymienionym zakresie. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte przed kontrolą lub w jej trakcie. Dotyczyło to 

nieprawidłowości wymienionych w punktach nr 1, nr 3 lit. b), c), nr 5 lit. d), nr 6 i polegało na: 
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 uzupełnieniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowie nr KD.2150.27.2019 z dnia 28 

czerwca 2019 r. oraz na aneksach do tej umowy, 

 wydaniu przez Wójta Gminy Łubniany zarządzenia nr 110/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., 

którym zmieniono obowiązującą w jednostce politykę (zasady) rachunkowości poprzez: 

• zmianę opisu funkcjonowania konta 130 - „Rachunek bieżący jednostki” w zakresie 

ewidencjonowania dochodów budżetowych realizowanych bezpośrednio na rachunek 

budżetu gminy na podstawie polecenia księgowania (PK) jako zapis wtórny do konta 

133 - ”Rachunek budżetu”, 

• wydzielenie subkonta dochodów w ramach konta 130 - "Rachunek bieżący jednostki"  

oraz księgowaniu dochodów budżetowych na tym subkoncie stosownie do przyjętych zasad 

począwszy od lipca 2021 r., 

 sporządzeniu przez Wójta Gminy planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 

lata 2020-2022, 

 doprowadzeniu do zwrotu przez pięciu radnych diet wcześniej nadpłaconych oraz 

dokonaniu dwóm radnym wypłat diet, które wcześniej wypłacono z zaniżonych 

wysokościach. 

 

 

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 w zakresie audytu wewnętrznego, a 

w szczególności: 

a) zapewnić niezależność i obiektywizm audytu wewnętrznego poprzez nieprzydzielanie 

audytorowi wewnętrznemu zadań wykraczających poza działalność audytową, zgodnie 

ze standardem nr 1100 określonym w załączniku do komunikatu Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla 

jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28) oraz z 
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dyspozycją art. 272 ust. 1 i art. 282 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

b) zapewnić ciągłość prowadzenia audytu wewnętrznego stosownie do przepisów art. 274 

ust. 3 oraz art. 282 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, 

c) zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań z prowadzenia audytu wewnętrznego, 

zawierających wszystkie wymagane informacje określone w § 12 ust. 1 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), 

d) zapewnić przeprowadzanie czynności sprawdzających zrealizowanych zadań 

zapewniających, stosownie do przepisu § 21 ust. 1 i ust. 2 cyt. rozporządzenia w sprawie 

audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.  

 

2. Zapewnić sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez dokumentowanie 

zapisów w sposób pozwalający na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w 

księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych, stosownie do 

przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 w związku z art. 21 ust.1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 

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

 

3. Podjąć działania, które wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przepisów 

podatkowych, a w szczególności: 

a) skutecznie zapewnić realizację obowiązku przeprowadzania kontroli podatkowych u 

podatników celem sprawdzenia, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego, stosownie do przepisu art. 281 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), 

b) doprowadzić do końca analizę 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.). 

 

4. Wzmocnić nadzór w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, a w 

szczególności: 
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a) zapewnić stosowanie przetargowego trybu zawierania umów najmu nieruchomości 

gminnych na czas nieoznaczony, a tryb bezprzetargowy stosować wyłącznie na 

podstawie zgody wyrażonej przez Radę Gminy Łubniany, stosownie do przepisu art. 37 

ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1990 ze zm.), 

b) zapewnić sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 

cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

c) doprowadzić do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Łubniany, stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 

ze zm.), 

d) doprowadzić do ustanowienia trwałego zarządu jako formy władania nieruchomościami 

komunalnymi przez jednostki organizacyjne Gminy Łubniany nieposiadające 

osobowości prawnej, które aktualnie użytkują te nieruchomości na podstawie 

cywilnoprawnych umów użyczenia. Stosować w tym zakresie przepisy art. 43 ust. 1 i 

ust. 5 oraz art. 45 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

5. Zaprzestać finansowania z dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łubniany kosztów zadań 

publicznych związanych z ochroną środowiska, które zostały poniesione przez 

beneficjentów dotacji przed dniem podpisania umów dotacyjnych. Stosować w tym 

zakresie przepisy art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z art. 126 cyt. ustawy 

o finansach publicznych. 

 

6. Respektować zasadę samodzielności majątkowej i finansowej Łubniańskiego Ośrodka 

Kultury, stosownie do przepisów art. 27 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

194 ze zm.). 
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 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 ust. 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 Gminy Łubniany. 
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