
 
Opole, dnia 6 września 2021 r. 

NKO.401-16/2021 

 

Pani 

Urszula Medyk 

Wójt Gminy Domaszowice 

 

 

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 24 maja 2021 r. do 8 lipca 2021 r. kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Gminy Domaszowice 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 Pani w dniu 

8 lipca 2021 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowości w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) niezgodności sald ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie konta 201 –

„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” (protokół kontroli str. 14-16). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 
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b) wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu Gminy w Domaszowicach za 2020 rok 

danych niezgodnych z ewidencją księgową w zakresie należności krótkoterminowych 

oraz zobowiązań krótkoterminowych (protokół kontroli str. 17-18, 26-28). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

c) nieprawidłowym sporządzeniu karty środka trwałego dla zestawu komputerowego 

wprowadzonego do ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 152-153). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik. 

d) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w księgach 

rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym one nastąpiły, co 

zostało spowodowane nieterminowym sporządzaniem dowodów wewnętrznych OT 

(protokół kontroli str. 153-155). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami, 

Podinspektor ds. informatyki i ochrony danych osobowych oraz Wójt Gminy. 

e) naruszeniu przepisów w zakresie inwentaryzacji poprzez niesporządzenie dokumentu 

potwierdzającego dokonanie inwentaryzacji należności metodą weryfikacji sald konta 

223 – „Rozliczenie wydatków budżetów” oraz nieprawidłowe przeprowadzenie 

inwentaryzacji należności metodą weryfikacji sald konta 201 – „Rozrachunki z 

odbiorcami i dostawcami” (protokół kontroli str. 29-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy.  

Nieprawidłowość wskazana w pkt nr 1 lit. e) 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). 

2. Niezachowanie terminu podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o 

wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwocie deficytu albo 

nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I, 

III i IV kwartał 2020 r. oraz nieopublikowanie kwartalnej informacji za I kwartał 2021 r. 

(protokół kontroli str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań w łącznej wysokości wynoszącej w 2020 r. 

31 073,87 zł oraz regulowanie zobowiązań w innych wysokościach niż wynikające z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań (protokół str. 21-26). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. wymiaru podatku, Inspektor ds. rozliczeń 

placówek oświatowych, Inspektor ds. płac i rozliczeń ZUS oraz Skarbnik Gminy. 
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4. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego polegające na:  

a) ustaleniu dwóm podatnikom podatku od nieruchomości za 2020 r. w wysokości 

zaniżonej o łączną kwotę 160,79 zł (protokół kontroli str. 57-59). 

Odpowiedzialność ponoszą były Podinspektor ds. wymiaru podatku i obecny Referent 

ds. wymiaru podatku. 

b) 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. 62-

63).  

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Skarbnik i Referent ds. wymiaru podatku. 

c) zawyżeniu wysokości przyznanych w 2020 r. dwóch ulg inwestycyjnych w podatku 

rolnym o łączną kwotę 1505,55 zł. (protokół kontroli str. 67-69). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent ds. wymiaru podatku i Wójt Gminy. 

5. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

a)  niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

wszystkich wymaganych informacji oraz na podaniu w jednym przypadku 

nieprawidłowej informacji o powierzchni nieruchomości (protokół kontroli str. 74). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami oraz 

Wójt Gminy. 

b) ustaleniu nieprawidłowej stawki czynszu dzierżawnego w umowie dzierżawy 

nieruchomości gruntowej (protokół kontroli str. 75). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. 

c) pobraniu w dwóch przypadkach opłaty za najem nieruchomości w wysokości 

zawyżonej o łączną kwotę 122,50 zł (protokół kontroli str. 77-79). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach 

i Wójt Gminy. 

d) niezamieszczeniu wszystkich wymaganych informacji w planie wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 (protokół kontroli str. 147-148). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami oraz 

Wójt Gminy. 

6. Nieterminowe przekazanie części odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 

2020 r. (protokół kontroli str. 89-90).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. 



Strona 4 / 8 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r. 

7. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na podaniu w 

protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

błędnych informacji w zakresie kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia oraz uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty (protokół 

kontroli str. 133-134). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska 

i Zasobów Komunalnych.  

8. Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro bez ustalenia pisemnych 

procedur, które powinny zapewnić dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 

oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 

(protokół kontroli str. 134-136). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

9. Dokonanie bezpodstawnego wydatku z budżetu Gminy w wysokości 37 416,50 zł na 

budowę linii kablowej nN wraz z oświetleniem w miejscowości Domaszowice na działce 

69/1, która nie stanowiła własności Gminy, lecz własność osoby fizycznej tj. na zadanie 

wykraczające poza zakres zadań własnych Gminy określonych w odrębnych przepisach 

(protokół kontroli 139-146).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

Nieprawidłowość wskazana w pkt nr 9 może wypełniać znamiona czynu określonego w 

przepisach cyt. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych  

 

 Ponadto kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

wskazanej w pkt nr 1 lit. d), która została stwierdzona również podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Domaszowice, w zakresie ewidencjonowania 

operacji gospodarczych na koncie 011 w innym okresie sprawozdawczym niż ten, w którym 

one nastąpiły, z powodu nieterminowego sporządzania dowodów wewnętrznych OT. W świetle 

przysłanej do tut Izby informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli, 

zawartej w piśmie nr O.1710.3.2018 z dnia 19 marca 2018 r., powtórzenie się przedmiotowej 

nieprawidłowości nie powinno mieć miejsca. Powyższe wskazuje na nieskuteczność działań 

podjętych w celu wyeliminowania wskazanej nieprawidłowości.  
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 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1c), nr 2, nr 4a), nr 5b), nr 5c), nr 5d) oraz nr 7 i polegało w 

szczególności na: 

 prawidłowym sporządzeniu karty środka trwałego w dniu 30 czerwca 2021 r., 

 podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Domaszowice w dniu 5 lipca 2021 r. informacji o 

wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r., 

 wydaniu w dniu 5 lipca 2021 r. dwóm podatnikom podatku od nieruchomości nowych 

decyzji wymiarowych z prawidłowo określonymi stawkami podatkowymi, 

 podpisaniu w dniu 30 czerwca 2021 r. aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej, w którym prawidłowo została ustalona wysokość czynszu dzierżawnego,  

 dokonaniu w dniach 14 i 17 czerwca 2021 r. zwrotu nadpłaconych kwot za najem 

nieruchomości, 

 uzupełnieniu w dniu 2 lipca 2021 r. planu wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości na lata 2021-2023 o wszystkie wymagane informacje, 

 sporządzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r. korekty protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dostosowując jego zapisy do stanu 

faktycznego. 

 

 

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. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

w zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) nieprawidłowo prowadzoną ewidencję księgową konta 201 doprowadzić do zgodności 

z przepisem art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz z zasadami funkcjonowania tego konta 
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określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 342), 

b) zapewnić prawidłowe sporządzanie bilansu jednostkowego Urzędu Gminy w 

Domaszowicach w zakresie należności krótkoterminowych i zobowiązań 

krótkoterminowych, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.,  

c) wdrożyć skuteczne 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 

dyspozycji art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości, w tym doprowadzić do 

sporządzania dowodów wewnętrznych OT w terminie wynikającym z uregulowań 

Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych stanowiącej załącznik 

nr 3 do cyt. zarządzenia nr OR.0050.21.2019 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 

lutego 2019 r. 

d) wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie inwentaryzacji, a 

w szczególności zapewnić stosowanie prawidłowych metod inwentaryzacji należności 

oraz odpowiedniego sposobu dokumentowania jej wyników, stosownie do art. 26 ust. 

1 pkt 3 i art. 27 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

2. Doprowadzić do podawania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o 

wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwocie deficytu albo 

nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 

terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, zgodnie z dyspozycją 

art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 305). 

3. Zapewnić dokonywanie wydatków publicznych w wysokości i terminach wynikających 

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosowanie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 cyt. 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4.  Zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów prawa podatkowego, a w szczególności: 
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a) doprowadzić do zweryfikowania różnic łącznej powierzchni gruntów podlegających 

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

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.), 

b) udzielając podatnikom podatku rolnego ulg inwestycyjnych zapewnić przestrzeganie 

przepisów art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 333) w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 

z dnia 25 czerwca 2014 r., uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i 

leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

5. Zapewnić zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę wszystkich wymaganych i bezbłędnych informacji, stosownie do przepisu art. 

35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1990 ze zm.). 

6. Zapewnić przekazywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie 

z terminem wynikającym z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746). 

7. Doprowadzić do wdrożenia pisemnych procedur zapewniających udzielanie zamówień 

publicznych o wartości, która nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zgodnie z 

kryteriami określonymi w art. 44 i art. 47 cyt. ustawy o finansach publicznych oraz 

zapewnić sprawowanie skutecznej kontroli zarządczej w tym zakresie, zgodnie z 

postanowieniami art. 68 cyt. ustawy o finansach publicznych.  

8. Zaprzestać dokonywania z budżetu Gminy wydatków niemieszczących się w zakresie 

zadań Gminy wynikających z przepisów art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz w zakresie zadań Gminy wynikających z 

przepisu art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2021 r. 

poz. 716 ze zm.) w odniesieniu do dróg, do których Gmina nie posiada tytułu prawnego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknruguzdg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqguzts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqguzts
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Zapewnić przestrzeganie przepisów art. 44 ust. 2 oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o 

finansach publicznych w zakresie ponoszenia wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi 

poszczególnych rodzajów wydatków oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek 

samorządu terytorialnego.  

 

 

 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 

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 w Domaszowicach. 
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