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tqpienie pokontrolne
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, dzialajac na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r. poz. 1113 z pozn. zm.) przeprowadzila w dniach od 19 marca 2014 r. do 19 maja 2014 r.
w tamtejszym Urzedzie Gminy kontrole kompleksow^ gospodarki finansowej Gminy Popielow
za 2013 rok oraz wybranych zagadnien za lata 2011 i 2012.
Kontrol^ przeprowadzono metod^ reprezentatywnq, obejmujac ni^ wybrane losowo operacje
finansowo-gospodarcze,

dowody zrodlowe oraz ewidencj^; ksiegowq.. W oparciu o

dokumentacj^ udostepnion^ inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidlowosci
w dzialalnosci Gminy bedace glownie konsekwencj^ nieprzestrzegania przepisow prawa.
Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doreczonym Panu w dniu 19 maja 2014 r.

I. Ustalenia kontroli
W trakcie kontroli stwierdzono m. in. nastepujace nieprawidlowosci:
1. Obliczenie w dwoch przypadkach oplaty za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych w roku w ktorym zezwolenie zostalo wydane, w sposob niezgodny z
przepisami ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i

przeciwdziataniu alkoholizmowi co skutkowalo wniesieniem przez przedsiebiorcow
przedmiotowej oplaty w nadmiernych wysokosciach (protokol kontroli str. 41 - 45).
Odpowiedzialnosc ponosi inspektor Referatu Oswiaty i Infrastruktury Spotecznej, a z tytuhi
niewiasciwego nadzoru Sekretarz Gminy.
2. Nieprawidlowe dokonywanie zapisow ksiegowych na koncie 980 - ,,Plan finansowy
wydatkow budzetowych" polegaj^ce na ujmowaniu operacji gospodarczej pod data^
niezgodn^ ze stanem rzeczywistym (protokol kontroli str. 65 - 66).
Odpowiedzialnosc ponosi Skarbnik Gminy.
3. Zawarcie 14 umow zlecenia, skutkuj^cych powstaniem zobowi^zan pienieznych, bez
kontrasygnaty Skarbnika Gminy (protokol kontroli str. 71 - 76).
Odpowiedzialnosc ponosza^ Wqjt Gminy oraz Skarbnik Gminy.
4. Naruszenie przepisow w zakresie zamowien publicznych polegaj^ce na opublikowaniu
ogioszen o udzieleniu zamowienia publicznego w Biuletynie Zamowien Publicznych, na
wykonanie zamowien publicznych dotycz^cych ,,Odbierania i zagospodarowania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkancy na terenie
gminy Popielow" oraz ,,Instalacji pomp, kolektorow slonecznych oraz termomodernizacji
budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siolkowicach" po uplywie, odpowiednio, 29
i 30 dni od zawarcia umow z wykonawcami tych zamowien (protokol kontroli str. 95 - 96,
106).
Odpowiedzialnosc ponosi referent Referatu Inwestycji, Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska.
5. Naruszenie przepisow ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr
52, poz. 379 z pozn. zm.) polegajace na przyjeciu do ustalenia kwoty zwrotu podatku
akcyzowego:
-

faktury VAT stanowi^cej dowod zakupu oleju napedowego z okresu innego niz okres
6 miesi^cy poprzedzaj^cych miesi^c zlozenia wniosku, co spowodowalo zawyzenie
wyplaconego zwrotu podatku o kwot$ 340,47 zl (protokol kontroli str. 127 - 130),

-

wiekszej ilosci litrow oleju napedowego, niz ilosc wynikaj^ca z faktur VAT
zal^czonych przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku (protokol kontroli
str. 127-130).

Odpowiedzialnosc ponosza^ inspektor Referatu Finansowego oraz referent Referatu
Finansowego.

Na uwage zastuguje fakt, ze niektore nieprawidlowosci stwierdzone przez kontroluj^cych
zostaly w trakcie kontroli usuniete. Dotyczylo to w szczegolnosci nieprawidlowosci
wymienionych w punkcie 3 i polegalo na rozpocz^ciu od dnia 27.03.2014 r. dokonywania
zapisow ksi^gowych na koncie 980 - ,,Plan finansowy wydatkow budzetowych" z
uwzglednieniem faktycznej daty dokonania operacji gospodarczej.

II. Wnioski pokontrolne
W celu usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci oraz usprawnienia prowadzenia
zagadnien objetych kontrol^, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu dzialaj^c 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 szczegolnosci o realizacje
nastejmjacych wnioskow:
1. Oplaty za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych pobierac w
wysokosci proporcjonalnej do okresu waznosci zezwolenia, stosowac w tym zakresie
przepis art. 11l ust. 8 cyt. ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z pozn. zm.).
2. Zapewnic przestrzeganie obowiazku dokonywania przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty
kazdorazowo przy zawieraniu umow skutkuj^cych zaci^gnieciem zobowiazan pieni^znych,
stosownie do uregulowan zawartych art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz^dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.).
3. Zapewnic zamieszczanie ogloszen o udzieleniu zamowien w Biuletynie Zamowien
Publicznych niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
stosownie do wymogow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.).
4. Do ustalenia przysluguj^cej producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego
przyjmowac ilosc litrow oleju nap^dowego zakupionego w okresie 6 miesiecy
poprzedzaj^cych miesi^c zlozenia wniosku i udokumentowanych dol^czonymi do wniosku
fakturami VAT albo ich kopiami. W tym zakresie stosowac art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap^dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z
pozn. zm.). Podj^c dzialania celem prawidlowego rozliczenia i wyegzekwowania
nadplaconej kwoty zwrotu podatku akcyzowego, spowodowanych przyj^ciem do ustalenia

wymienionych kwot na podstawie niewlasciwej faktury oraz bezpodstawnie zawyzonej
ilosci oleju napedowego.

Stosownie do postanowien art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
oczekuje w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystajnenia pokontrolnego
pisemnej informacji o wykonaniu wnioskow pokontrolnych w nim zawartych lub przyczynach
ich niewykonania.
Poinformowanie Izby niezgodnie z prawda^ o wykonaniu wnioskow 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 wnioskow
zawartych w wystapieniu pokontrolnym przysluguje prawo wniesienia zastrzezen do Kolegium
Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystapienia pokontrolnego. Podstaw^ zgloszenia
zastrzezen moze bye tylko zarzut naruszenia prawa przez bledna^ jego wykladnie lub
niewlasciwe zastosowanie.
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