
 

 

 

         Opole dnia 9 listopada 2005 r. 

ZK-401-17/05 

 

Pan  

Krzysztof Kuchczyński 

Burmistrz Namysłowa 

 

 

    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 ustawy z dnia 07 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 

55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 10 czerwca 2005 r. do 29 sierpnia 2005 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 2004 r. oraz 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2003 r. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli, a 

dotyczyło to między innymi: 

− skorygowania sprawozdania Rb-PDP za 2004 r. z wykonania podstawowych dochodów 

podatkowych, 

− skorygowania błędnie naliczonego podatku od nieruchomości i od środków transportowych, 

− uzgodnienia wartości finansowego majątku trwałego z wartością wynikającą z Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

 

 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax - 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 



 2 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości: 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w 2004 r. kontroli obejmującej co najmniej 

5% wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie 

przestrzegania ustalonych procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie podatków polegające na nieprawidłowym ustaleniu 

okresu stosowania zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów, co skutkowało 

zawyżeniem przyznanych ulg o kwotę 1.266 zł, 

(protokół kontroli str. 31-33). 

Odpowiedzialność ponoszą młodszy referent ds. wymiaru podatków, inspektor ds. 

wymiaru podatków oraz Kierownik Referatu Podatków i Księgowości Podatkowej. 

3. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb – PDP z wykonania podstawowych 

dochodów podatkowych za 2004 r., polegające na wykazaniu zaniżonych skutków z tytułu 

udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku od nieruchomości o 

kwotę 21.911,00 zł,  

(protokół kontroli str. 35). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz Skarbnik Gminy. 

4. Nieterminowe rozliczanie się inkasenta z pobieranej w 2004 r. opłaty targowej. 

Zaniechanie poboru opłat targowych w przypadku dokonywania sprzedaży podczas imprez 

i festynów, 

(protokół kontroli str. 39-40). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

5. Nieprawidłowe naliczenie i pobranie opłaty za zajęcie pasa drogowego, co spowodowało 

jej zawyżenie o kwotę łączną 1.980,72 zł, 

(protokół kontroli str. 42-44). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania 

Środowiska oraz Burmistrz Namysłowa. 

6. Zaniechanie czynności zmierzających do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w 

sytuacji, gdy właściciel sprzedał nieruchomość, 

(protokół kontroli str. (46-47 ). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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7. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wniosek przedsiębiorcy 

złożony bez zachowania terminu 6 miesięcy od wygaśnięcia zezwolenia na skutek jego 

nieopłacenia, 

(protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

8. Zaniechanie ustalenia opłat za korzystanie z terenu cmentarzy komunalnych położonych 

na terenach wiejskich Gminy Namysłów i nieuregulowanie zasad zarządu tymi 

cmentarzami, 

(protokół kontroli str. 50-51). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

9. Fikcyjne wystawienie przez Urząd Miasta faktury VAT za roboty budowlane Zakładowi 

Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z Namysłowa na kwotę 15.250 

zł, pomimo niewykonania przez Urząd Miasta żadnych prac ani niedostarczenia żadnych 

towarów odbiorcy faktury, 

(protokół kontroli str. 89). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

polegające na: 

− dokonywaniu poprawek przez zamazywanie w księgach rachunkowych uprzedniego 

zapisu, lub skreśleniu zapisu z pominięciem daty dokonania poprawki (protokół 

kontroli str. 116), 

− nieokreśleniu w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania kont 200 – 

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami oraz 232 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

- umowy zlecenia (protokół kontroli str. 116). 

Odpowiedzialność ponosi była i obecna Główna księgowa.  

 

I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia 

prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na 

podstawie art. 9 ust. 2 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o 

pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz podjęcie skutecznych działań 
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w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

 

Urząd Gminy 

1. Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku budżetowym kontrolę 

obejmującą co najmniej 5% wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych gminy w 

zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej stosownie do wymogów określonych w 

art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. 

nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Zweryfikować kwoty udzielonych w 2003 r. zwolnień w podatku rolnym w związku z 

nabyciem przez podatników gruntów. Przy udzielaniu zwolnień przestrzegać zasady 

określonej przepisami art. 13d ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 875 z późn. zm.), zgodnie z którą zwolnienia i ulgi podatkowe 

udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym złożono wniosek. 

3. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

sporządzania sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych. W 

zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych przestrzegać zasad określonych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz.U. nr 170, poz. 1426). 

4. Egzekwować od inkasenta terminowe rozliczanie się z pobranego inkasa, stosownie do 

przepisów art. 47 § 4a z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, 

poz. 60) oraz dokonywanie poboru opłaty targowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.).  

5. Skorygować błędnie naliczone opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przy ustalaniu opłat 

przestrzegać zasad wynikających z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.  z 2004 r. nr 204, poz. 2086). 

6. Podjąć działania mające na celu wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia i 

wyegzekwowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia 

planu zagospodarowania przestrzennego, w związku ze sprzedażą nieruchomości objętych 

planem, stosownie do przepisu art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
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7. Przestrzegać zasady wydawania nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przedsiębiorcy, któremu wygasło zezwolenie na skutek jego nieopłacenia na wniosek 

złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu 

zezwolenia, stosownie do przepisów art. 18 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 

147, poz. 1231 z późn. zm.). 

8. Wzmocnić nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzami komunalnymi zgodnie z 

dyspozycją art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.), uregulować zasady zarządu 

cmentarzami komunalnymi położonymi na terenach wiejskich Gminy Namysłów, ustalić 

opłaty za korzystanie z terenu tych cmentarzy.  

9. Dokonać korekty bezpodstawnie wystawionej faktury VAT  za  roboty  budowlane  

Zakładowi  Wodociągów  i  Usług  Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z Namysłowa. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

1. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące rachunkowości. Księgi rachunkowe 

prowadzić zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.  nr 7, poz. 694 z późn. zm.). 

 
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 stanowi wykroczenie. 

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 o daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia 

zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie. 

 
Do wiadomości: 
Rada Miejska 
 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/-/ 


