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Wystapienie pokontrolne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, dzialajac na podstawie art. 1 ust. l ustawy z

dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z

2001 r. nr 55, poz. 577 z pózno zm.) przeprowadzila w dniach od 16 lutego 2010 r. do 16

kwietnia 2010 r. w tamtejszym Urzedzie kontrole kompleksowa gospodarki finansowej gminy

za 2009 rok oraz wybranych zagadnien za lata 2007 i 2008.

Kontrole przeprowadzono metoda reprezentatywna, obejmujac nia wybrane losowo operacje

finansowo-gospodarcze, dowody zródlowe oraz ewidencje ksiegowa. W oparciu o

dokumentacje udostepniona inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidlowosci

w dzialalnosci gminy bedace glównie konsekwencja nieprzestrzegania przepisów prawa.

Kontrola wykazala dopuszczenie do ponownego wystapienia nieprawidlowosci stwierdzonej

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie

nieoglaszania w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu na tablicy ogloszen Urzedu

wykazów nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy, co w swietle informacji o wykonaniu

wniosków pokontrolnych z dnia 24.05.2006 r. nie powinno miec miejsca.

Na uwage zasluguje fakt, ze niektóre nieprawidlowosci stwierdzone przez kontrolujacych

zostaly w trakcie kontroli usuniete. Dotyczy to miedzy innymi skorygowania nieprawidlowo

ustalonego wymiaru podatku od nieruchomosci od osób prawnych w kwocie lacznej

3.546,00 zl, doprowadzenia do skorygowania przez podatnika deklaracji na podatek od
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nieruchomosci w zakresie ulg i zwolnien wynikajacych z uchwaly Rady Gminy oraz

skorygowania sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP za 2009 r. w zakresie skutków ulg i zwolnien

udzielonych na podstawie uchwaly Rady Gminy.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doreczonym Panu w dniu 6 maja 2010 r.

I. Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. nastepujace nieprawidlowosci:

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowosci polegajace na:

- nieterminowym ujmowaniu w ksiegach rachunkowych operacji gospodarczych w

zakresie depozytów (protokól kontroli str. 17-18, 19-21),

- nieujmowaniu wszystkich dochodów budzetowych zrealizowanych przez jednostki

budzetowe na koncie 901 - "dochody budzetu" (protokól kontroli str. 25-26),

- zaniechaniu ewidencjonowania przypisów naleznosci z oplat za wydane zezwolenia na

sprzedaz napojów alkoholowychna koncie 221 - "naleznosci z tytulu dochodów

budzetowych" (protokól kontroli str. 46-47).

Odpowiedzialnosc ponosi byly inspektor oraz byly i obecny Skarbnik Gminy.

2. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki

samorzadu terytorialnego za 2009 rok danych niezgodnych z danymi wynikajacymi z

ewidencjiksiegowej (protokólkontroli str.24-27).

Odpowiedzialnoscponosi SkarbnikGminyi Wójt Gminy.

Powyzsze moze wypelniac znamiona czynu okreslonego w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosciza naruszeniedyscypliny finansówpublicznych (Dz. U.

z 2005r. nr 14,poz. 114z póznozm.).

3. Nieprawidlowe ustalenie wymiaru podatku od nieruchomosci od osoby prawnej, co

spowodowalo jego pobranie w 2009 roku w wysokosci zawyzonej o kwote 38.033,00 zl

(protokólkontroli str. 32-36).

Odpowiedzialnoscponosi inspektor i Wójt Gminy.
-

4. Niewystapienie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu o wyznaczenie

organu podatkowego wlasciwego do zalatwiania spraw podatkowych Zastepcy Wójta

Gminy i wstepnych Skarbnika Gminy (protokól kontroli str. 39).

Odpowiedzialnosc ponosi Wójt Gminy.
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5. Niezgodne z przepisami postepowanie w zakresie windykacji naleznosci podatkowych

polegajace na nieterminowym wystawianiu upomnien i tytulów wykonawczych, co

spowodowalo przedawnienie naleznosci na kwote 1.139,50 zl (protokól kontroli str. 44-

45).

Odpowiedzialnosc ponosi Inspektor oraz Skarbnik Gminy.

6. Naruszenieprzepisów w zakresie gospodarkinieruchomosciamipolegajacena:

- niezamieszczaniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzedu

wykazów nieruchomosci przeznaczonychdo sprzedazy (protokól kontroli str. 51, 53, 54,

56,61-64).

Nieprawidlowosc powyzsza stwierdzona zostala takze podczas poprzedniej kontroli

kompleksowej gospodarki finansowej gminy, co w swietle informacji o wykonaniu

wniosków pokontrolnych nr ORG.0911-1/06 z dnia 24.05.2006 r. nie powinno miec

mIeJsca.

- niepodawaniu w ogloszeniach o przetargach ograniczonych zamieszczanych w

siedzibie Urzedu, w Internecie oraz w prasie lokalnej niektórych wymaganych

informacji (protokól kontroli str. 57-58),

- dopuszczeniu do powstania rozbieznosci pomiedzy trescia ogloszen o przetargach

wywieszonych w siedzibie Urzedu a trescia ogloszen opublikowanych w prasie, w

zakresie terminu wplaty wadium (protokól kontroli str. 58-59),

- zaniechaniu zawiadamiania na pismie nabywców nieruchomosci o miejscu i terminie

zawarcia umowy sprzedazy (protokól kontroli str. 64),

- niezamieszczaniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzedu

wykazów nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzawe na okres powyzej 3

miesiecy(protokólkontroli str. 65-66).

Odpowiedzialnoscponosi podinspektor,ZastepcaWójta oraz Wójt Gminy.

7. Ustalenie jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli stazystów w

sposób niezgodny z zasadami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania

sprawozdania z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostki samorzadu

terytorialnego (protokól kontroli str. 73-76).

Odpowiedzialnosc ponosza inspektor ds. oswiaty oraz inspektor ds. plac.

-
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II. Wnioski pokontrolne

W celu usuniecia stwierdzonych uchybien i nieprawidlowosci oraz usprawnIema

prowadzenia zagadnien objetych kontrola, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu dzialajac

na podstawie art. 9 ust. 2 powolanej na wstepie ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, wnosi o pelne wykorzystanie ustalen zawartych w protokole kontroli oraz o

podjecie skutecznych dzialan w celu wyeliminowania powstalych nieprawidlowosci, a w

szczególnosci o realizacje nastepujacych wniosków:

1. Podjac skuteczne dzialania celem wyeliminowania nieprawidlowosci w zakresie

rachunkowosci. Przestrzegac zasad rachunkowosci wynikajacych z przepisów ustawy z

dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.

1223 z pózno zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w

sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa,

budzetów jednostek samorzadu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora

finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020 z pózno zm.). Przypisy naleznosci

budzetowychujmowacna koncie221 - "naleznosciz tytuludochodówbudzetowych",a

realizowanedochody na koncie 901 - "dochody budzetu". Zapewnic respektowanie

przepisów art. 6 i art. 20 cyt. ustawy o rachunkowosci w zakresie terminowego

dokonywania zapisów w ksiegach rachunkowych.

2. Przestrzegac obowiazku wykazywania w sprawozdaniach budzetowych danych zgodnych

z ewidencja ksiegowa zgodnie z dyspozycja § 9 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansów

z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103).

3. Skorygowac blednie ustalony wymiar podatku od nieruchomosci od osoby prawnej za

2009 rok. Wymiaru podatku dokonywac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia

1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844

z póznozm.).

4. Wystapic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu o wyznaczenie

wlasciwego organu do zalatwiania spraw podatkowych Zastepcy Wójta oraz wstepnych

Skarbnika Gminy stosownie do przepisów art. 132 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z póznozm.).

-

5. Wdrozyc skuteczne dzialania zapewniajace terminowe wystawianie upomnien i tytulów

wykonawczych. Postepowanie windykacyjne podejmowac w terminach i na zasadach

okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
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wykonania niektórych przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji

(Dz. U. nr 137, poz. 1541 z póznozm.).

6. Wprowadzic skuteczne procedury nadzorcze i kontrolne w zakresie sporzadzania l

podawania do publicznej wiadomosci dokumentów zwiazanych ze sprzedaza

oddawaniem nieruchomosci w dzierzawe, celem zapewnienia przestrzegania wymogów

w tym zakresie, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z pózno zm.),

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. nr 207, poz.

2108 z póznozm.) oraz w uregulowaniach wewnetrznych.

7. Dokonac korekty naliczenia i wyplacenia jednorazowych dodatków wyrównawczych dla

nauczycieli stazystów zgodnie z zasadami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do

rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie

sposobu opracowywania sprawozdania z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez

jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35).

Stosownie do postanowien art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, oczekuje w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystapienia

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych

lub przyczynach ich niewykonania.

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawda o wykonaniu wniosków pokontrolnych w mysl

art. 27 ww. ustawy zagrozone jest kara grzywny.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do

wniosków zawartych w wystapieniu pokontrolnym przysluguje prawo wniesienia zastrzezen

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystapienia pokontrolnego.

Podstawa zgloszenia zastrzezen moze byc tylko zarzut naruszenia prawa przez bledna jego

wykladnie lub niewlasciwe zastosowanie. -
Do wiadomosci:

~da Gminy


