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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając  na podstawie art.  1 ust.  1  ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561),

przeprowadziła  w  okresie  od  20  października  do  16  listopada  2016  r.  kontrolę  sprawdzającą

wykonanie  wniosków  pokontrolnych  zawartych  w  wystąpieniu  Prezesa  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej nr  WK.WR.40.9.2015.220 z 18 maja  2015 r. Wójt  Gminy Mściwojów przyjął  do

wykonania  wnioski  pokontrolne  i  przedłożył  informację  o  sposobie  ich  wykonania  pismem  nr

SK.1710.1.2015 z 18 czerwca 2015 r.  Ustalenia kontroli sprawdzającej przedstawiono szczegółowo

w protokole podpisanym i przekazanym Wójtowi w dniu 16 listopada 2016 roku. 

W zakresie realizacji wniosków pokontrolnych, w przypadku wniosku nr 4 i 5c stwierdzono: 

1. w 2016 r. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (3 nieruchomości,

łączna cena sprzedaży 221.498,40 zł)  były  pierwotnie ujmowane na kontach:  Wn 139 Inne

rachunki bankowe”/Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”, zamiast na kontach: Wn 130 „Rachunek

bieżący  jednostki”/Ma  221  „Należności  z  tytułu  dochodów  budżetowych”,  tj.  niezgodnie

z przyjętymi zasadami funkcjonowania tych kont, określonymi w „Zakładowym planie kont dla

Urzędu Gminy”  stanowiącym załącznik  Nr  3  do  zarządzenia  Wójta  Gminy Mściwojów Nr

0050.105.2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.

2. Wójt  Gminy w okresie od lipca do października 2016 r. w 11 decyzjach określił  wysokość

nadpłat  w  podatku  od  nieruchomości  na  łączną  kwotę  1.593,77  zł  i  rozliczył  te  nadpłaty,

tymczasem wg stanu na  30.06.2016 r. wysokość nadpłat w podatku od nieruchomości od osób

fizycznych wyniosła 2.749,09 zł, a wg stanu na  30.09.2016 r. wyniosła 2.809,73 zł. Stosownie

do art. 76  §1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze

zm.): „Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości

podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie

zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie

ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty

w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych”.
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Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność

ponosi Wójt Gminy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.

1870) i  art.  4 ust.  5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2016 r.,  poz. 1047),

Skarbnik Miasta na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując powyższe do wiadomości,  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

działając na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych

izbach  obrachunkowych,  wnosi  o  podjęcie  niezbędnych  działań  w  celu  wyeliminowania

nieprawidłowości  oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości  poprzez

realizację następujących wniosków:

1. Ewidencjonowanie  wpłat  z  tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  własności  nieruchomości  na

właściwych kontach, zgodnie z ich treścią ekonomiczną określoną w obowiązującym jednostkę

„Zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy” (załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.105.2013

Wójta Gminy Mściwojów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości). 

2. Rozliczaniu nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych, stosownie do wymogów art. 76 § 1 ustawy

z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i ust. 4

powołanej ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje w

terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,  zawiadomienia o

wykonaniu  wniosku  lub  o  przyczynach  jego  niewykonania.  Do  wniosku  zawartego  w

wystąpieniu  pokontrolnym  przysługuje  prawo zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej, za pośrednictwem Prezesa Izby, w

terminie  14 dni  od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.  Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia

może  być  tylko  zarzut  naruszenia  prawa  poprzez  błędną  jego  wykładnię  lub  niewłaściwe

zastosowanie.

Do wiadomości:
Pani 
Gabriela Męczyńska
Przewodnicząca Rady Gminy Mściwojów
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