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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, dzia aj%c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy
z 7 pa*dziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 55,
poz. 577 ze zm.), przeprowadzi a w okresie od 2 grudnia 2004 r. do 4 marca 2005 r. kontrol3
kompleksow% gospodarki finansowej gminy Przemków.
Zakres badanych zagadnie8 oraz ustalenia kontroli przedstawiono szczegó owo w protokole
kontroli, podpisanym bez zastrze9e8 przez Pana Burmistrza. Poprzednia kontrola kompleksowa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w gminie Przemków zako8czona zosta a 20 listopada 2001r.
Wydane wówczas zalecenia pokontrolne zosta y wykonane.
Obecna kontrola - podobnie jak poprzednia - wykaza a uchybienia i nieprawid owo;ci
wynikaj%ce g ównie z niedostatecznej znajomo;ci i nieprzestrzegania przez pracowników
obowi%zuj%cych przepisów prawnych oraz z wadliwo;ci niektórych uregulowa8 wewn3trznych.
Najwa9niejsze z nich zosta y przedstawione w niniejszym wyst%pieniu.
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych, którego prowadzenie w my;l obowi%zuj%cego
Statutu nale9a o do obowi%zków Burmistrza, nie uwzgl3dnia Urz3du Gminy i Miasta oraz
Przedsi3biorstwa Wodoci%gów, Kanalizacji i Ciep ownictwa Sp. z o.o. i nie mia cech dokumentu
urz3dowego, poniewa9 nie by opiecz3towany, podpisany i nie posiada daty sporz%dzenia.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Przemkowski O;rodek Kultury zosta y wpisane do
prowadzonych w Urz3dzie Gminy i Miasta ksi%g rejestrowych. Wpis Biblioteki nie posiada daty
i podpisu organizatora, a wpis O;rodka Kultury - podpisu organizatora, co by o niezgodne
z wymogami §3 rozporz%dzenia Ministra Kultury i Sztuki z 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz.U. Nr 20, poz. 80).
Zarz%dzeniem Nr 26/2001 z dnia 29.10.2001r. w sprawie instrukcji reguluj%cych gospodark3
finansow% gminy Burmistrz wprowadzi do stosowania Instrukcj3 obiegu, kontroli i archiwowania
dokumentów ksi3gowych (za %cznik Nr 1 do zarz%dzenia).
W §22 instrukcja stanowi, 9e dowody ksi3gowe maj% byB sprawdzane pod wzgl3dem merytorycznym
i formalno-rachunkowym, ale nie okre;la na jakich stanowiskach pracy czynno;ci te maj% byB
wykonywane. Podobnie w §23 nie wskazano do czyich obowi%zków nale9y dekretowanie dowodów
ksi3gowych. Pracownicy nie z o9yli te9 o;wiadcze8 o przyj3ciu Instrukcji do wiadomo;ci
i stosowania, pomimo takiego wymogu ustalonego w za %czniku Nr 3 do Instrukcji.
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Sprawy kontroli regulowa o zarz%dzenie Burmistrza Nr 18/95 w sprawie trybu kontroli
w Urz3dzie Gminy i Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, wydane na podstawie §4 ust.
5 za %cznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 28 kwietnia 1995r., który przesta
obowi%zywaB z dniem 1.10.2003r. w zwi%zku z wej;ciem w 9ycie nowego Regulaminu
Organizacyjnego (zarz%dzenie Burmistrza Nr 60/03 z dnia 1 pa*dziernika 2003r.). Zgodnie z §24 ust.
4 regulaminu szczegó owy tryb kontroli okre;la instrukcja wydana zarz%dzeniem Burmistrza, która
dotychczas nie zosta a opracowana.
Przepisy art. 127 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zobowi%zuj% Burmistrza do kontroli w ka9dym roku co najmniej 5%
wydatków podleg ych jednostek organizacyjnych. Ustalono, 9e w 2003r. przeprowadzono kontrol3
jedynie w O;rodku Pomocy Spo ecznej, któr% obj3to rok 2002.
Urz%d Gminy i Miasta posiada dokumentacj3 opisuj%c% przyj3te zasad rachunkowo;ci, w sk ad
której wchodzi wykaz dopuszczonych do u9ytkowania programów komputerowych. Niemniej wykaz
ten nie zawiera

stosowanego w urz3dzie systemu pn. „Ksi3gowo;B jednostki bud9etowej”.

Obowi%zek aktualizacji wykazu programów przez kierownika jednostki wynika, z art. 10 ust. 1 pkt 3
lit. c w zwi%zku z art. 10 ust 2 ustawy z 29 wrze;nia 1994r. o rachunkowo;ci (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).
Pomieszczenie kasowe nie by o zabezpieczone w sposób przewidziany w przepisach rozdzia u I
pkt 2 „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej”, z uwagi na brak zainstalowanego urz%dzenia
alarmowego oraz okratowanego i zamykanego okienka kasowego.
Odno;nie dokumentowania operacji kasowych w przeznaczonych do tego raportach, wyst%pi y
przypadki uj3cia w nich wp at gotówkowych z tytu u podatków i op at z dat% dnia nast3pnego, od
faktycznego przyj3cia gotówki do kasy, tj. niezgodnie z cz3;ci% III ust. 15 ww. Instrukcji, co
;wiadczy o o niebie9%cym prowadzeniu ksi%g rachunkowych w tym zakresie (art. 24 ust. 5 pkt 3
ustawy o rachunkowo;ci). Wszystkie dowody *ród owe uj3te pod raportami kasowymi i wyci%gami
bankowymi,

zawiera y dekretacj3 ksi3gow%, która nie by a opatrzona podpisem osoby

odpowiedzialnej za te wskazania, tj. niezgodnie z podstawowym wymogiem dla dowodu ksi3gowego,
wymienionym w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowo;ci. Wyst3powa y przypadki poprawiania
b 3dnych zapisów w dowodach ksi3gowych w sposób niezgodny z okre;lonym w art. 22 ust. 3 ustawy
o rachunkowo;ci. Ponadto kontrola wykaza a, 9e w wielu przypadkach dowody ksi3gowe nie spe nia y
wymogów formalnych. Powy9sze dotyczy o wszystkich skontrolowanych polece8 wyjazdu
s u9bowego wraz z rozliczeniem kosztów podró9y, które nie by y podpisane na dowód sprawdzenia
ich pod wzgl3dem merytorycznym, tj. niezgodnie z cz3;ci% III ust. 11 Instrukcji.
W zakresie prowadzonej ewidencji rozrachunków i roszcze8 Urz3du Gminy i Miasta,
stwierdzono, 9e do bilansu jednostkowego Urz3du za 2003 r. b 3dnie zosta y wprowadzone stany
zobowi%za8 i nale9no;ci wynikaj%ce z ewidencji ksi3gowej z tytu u: „Rozrachunków z odbiorcami
i dostawcami” (konto 201), „Rozrachunków z pracownikami” (konto 234), „Pozosta ych
rozrachunków” (konto 240), tj. wynikiem per saldo. W tej sytuacji dane te, nie odzwierciedla y
faktycznych sald wynikaj%cych z ksi%g rachunkowych, co by o niezgodnie z zasad% okre;lon%
w przepisach § 14 ust. 1 pkt 3 rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie
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szczególnych zasad rachunkowo;ci oraz planów kont dla bud9etu pa8stwa, bud9etów jednostek
samorz%du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1752). Kontrola wykaza a ponadto, i9 w Urz3dzie w zakresie przyjmowanych od kontrahentów
zabezpiecze8 nale9ytego wykonania umowy, w ksi3gach rachunkowych jednostki na kontach „139”
i „240” ewidencjonowane by y z tego tytu u jedynie obroty. Stosowana by a praktyka lokowania
;rodków pochodz%cych z zabezpiecze8 na indywidualnych rachunkach bankowych z jednoczesnym
wyksi3gowaniem tych sum z ksi%g rachunkowych jednostki, pomimo powstawania w tym zakresie
zobowi%za8 wobec wnosz%cych zabezpieczenie. W konsekwencji w ksi3gach rachunkowych Urz3du
oraz sprawozdaniu rocznym bilans jednostkowy Urz3du Gminy i Miasta nie by y wykazane salda
wniesionych sum z tytu u zabezpiecze8 i jednocze;nie powsta ych zobowi%za8 wobec tych
kontrahentów, pomimo posiadania takich ;rodków - w tym wed ug za %cznika Nr III-2 do protoko u
kontroli: 181.828,41 z na dzie8 31.12.2003r. oraz 114.585,04 z na dzie8 30.06.2004r. W trakcie
kontroli pod dat% 31.12.2004r. uj3te zosta y w ewidencji ksi3gowej salda z tytu u z o9onych przez
wykonawców zabezpiecze8 nale9ytego wykonania umowy.
Wyst%pi y liczne przypadki nieterminowego regulowania zobowi%za8 przez Urz%d Gminy
i Miasta, co przyczyni o si3 do powstania zobowi%za8 wymagalnych, w tym wg stanu na dzie8
31.12.2003r. w wysoko;ci 159.079,94 z , a na dzie8 30.06.2004r. w wysoko;ci 52.658,52 z .
Od zobowi%za8 regulowanych po terminie nie zosta y zap acone odsetki karne.
Kontrola

zbiorczego rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów

bud9etowych za okres od pocz%tku roku do dnia 31 grudnia 2003r. wykaza a, 9e zosta o ono
sporz%dzone wed ug prowadzonej w Urz3dzie Gminy i Miasta ewidencji analitycznej do konta 222„Rozliczenie dochodów bud9etowych”, zamiast na podstawie sprawozda8 jednostkowych jednostek
bud9etowych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorz%du terytorialnego, stosownie do
przepisu §8 ust. 1 pkt 3 rozporz%dzenia Ministra Finansów z 13 marca 2001r. w sprawie
sprawozdawczo;ci bud9etowej (Dz.U. Nr 24, poz. 279 ze zm.). W efekcie dane sprawozdania
zbiorczego, dotycz%ce dzia ów 801-„O;wiata i wychowanie” oraz 854-„Edukacyjna opieka
wychowawcza” w wielu przypadkach by y niezgodne z danymi sprawozda8 jednostkowych z o9onych
przez jednostki bud9etowe (protokó kontroli, str. 21). Nie by y równie9 przestrzegane przepisy §10
ust. 3-5 rozporz%dzenia, które na jednostki otrzymuj%ce sprawozdania nak adaj% obowi%zek:
sprawdzenia sprawozda8 jednostkowych pod wzgl3dem formalno-rachunkowym,
kontroli, w razie potrzeby, merytorycznej prawid owo;ci z o9onych sprawozda8,
ujmowania w sprawozdaniach zbiorczych, w przypadku ujawnienia nieprawid owo;ci
w sprawozdaniach jednostkowych, danych skorygowanych przez kierowników sporz%dzaj%cych
sprawozdania jednostkowe.
Z kolei w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów bud9etowych za okres
od pocz%tku roku do dnia 30 czerwca 2003r. i w sprawozdaniu Rb-27S za ten okres nie wykazano
skutków finansowych w wysoko;ci 11.892,57 z wynikaj%cych ze zwolnienia przez Rad3 Miejsk%
z podatku od nieruchomo;ci, budynków, budowli i gruntów u9ytkowanych na cele kultury, ochrony
przeciwpo9arowej, opieki spo ecznej i sportu oraz skutków w podatku od ;rodków transportowych
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w kwocie 8.408,92 z z tytu u obni9enia górnych stawek i decyzji o odroczeniu terminu p atno;ci.
W sprawozdaniach za I pó rocze 2004r. nie zosta y wykazane skutki zwolnienia przez Rad3 z podatku
od nieruchomo;ci ww. przedmiotów opodatkowania w wysoko;ci 12.061,39 z .
Kontrola dochodów podatkowych wykaza a, 9e cz3;B podatników b3d%ca osobami prawnymi
sk ada a z opó*nieniem deklaracje na podatek rolny i na podatek od nieruchomo;ci, co by o niezgodne
z art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993r.
Nr 94, poz. 431 ze zm.) i z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i op atach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), które nak adaj% obowi%zek z o9enia
deklaracji w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego. W stosunku do podatników podatku
rolnego organ podatkowy w roku 2003 korzysta w niewielkim stopniu, a w roku 2004 nie korzysta
w ogóle, z przys uguj%cych mu uprawnie8, okre;lonych w art. 274a §1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa do 9%dania wyja;nie8 w sprawie przyczyn niez o9enia deklaracji i wzywania do
ich z o9enia. Nie wyst3powa równie9 z wnioskiem do Urz3du Skarbowego o ukaranie podatników na
podstawie art. 54§1 ustawy z 10 wrze;nia 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze
zm.). Wobec podatników podatku od nieruchomo;ci ww. czynno;ci by y podejmowane z du9ym
opó*nieniem.
W I pó roczu 2004r. organ podatkowy wyda 2 decyzje o zwolnieniu z podatku rolnego gruntów
obj3tych w trwa e zagospodarowanie. Pierwsza decyzja Nr Fn.IV-3111-730/2004 z dnia 18.02.2004r.
mia a charakter nakazu p atniczego, podczas gdy nale9a o podj%B decyzj3 o zwolnieniu z podatku
z powo aniem w a;ciwej podstawy prawnej (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. „c”) i art. 13d ust. 1 ustawy
o podatku rolnym, ze wskazaniem okresu zwolnienia (art. 12 ust. 3 i art. 13d ust. 3 ustawy)
i spe niaj%c% pozosta e wymogi okre;lone w art. 210 §1 Ordynacji podatkowej. Zwolnienie zacz3to
stosowaB od pocz%tku roku, pomimo 9e wniosek zosta z o9ony 4 lutego i zgodnie z powo anym wy9ej
art. 13d ust. 3 ustawy nale9a o je stosowaB od pierwszego dnia miesi%ca nast3puj%cego po miesi%cu,
w którym z o9ono wniosek, tj. od 1 marca 2004r. Wymienione nieprawid owo;ci zosta y powtórzone
w decyzji Nr Fn.IV-3110-730/2004 z dnia 18.02.2004r., w której organ podatkowy udzieli zwolnienia
z podatku, pomimo 9e powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza a 100 ha, co narusza o przepis
art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy. Nieprawid owo;B ta zosta a usuni3ta decyzj% Nr Fn.IV-3111-680/04 z dnia
7.04.2004r., któr% organ podatkowy uchyli poprzedni% decyzj3.
Analiza deklaracji podatkowych, wykazów nieruchomo;ci i informacji podatkowych oraz
decyzji podatkowych w podatku od nieruchomo;ci wykaza a m. in. nast3puj%ce uchybienia:
-

brak wykazu nieruchomo;ci lub informacji podatkowej oraz niezamieszczenie w niej daty
przyj3cia formularza i podpisu osoby przyjmuj%cej formularz, pomimo takiego wymogu
okre;lonego w formularzu,

-

nieprawid owe ustalenie terminu powstania obowi%zku podatkowego, co skutkowa o
wymiarem podatku w kwocie wy9szej lub ni9szej od nale9nej,

-

wyszczególnianie powierzchni u9ytkowej budynku zwi%zanego z dzia alno;ci% gospodarcz%
bez podania powierzchni gruntów pod tymi budynkami.
Podatnicy %cznego zobowi%zania pieni39nego, a tak9e osoby fizyczne b3d%ce podatnikami

podatku od ;rodków transportowych w wielu przypadkach nie przestrzegali dyscypliny p atniczej
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i wp acali nale9ne podatki po obowi%zuj%cym terminie p atno;ci. Organ podatkowy podejmowa
czynno;ci windykacyjne przewidziane w §3 ust. 1 i §5 ust. 1 rozporz%dzenia Ministra Finansów
z 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o post3powaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.) jednak zarówno upomnienia jak
i tytu y wykonawcze wystawiane by y ze znacznym opó*nieniem. W odniesieniu do kilku zaleg o;ci
w podatku od ;rodków transportowych nie podj3to 9adnych czynno;ci windykacyjnych (protokó
kontroli str. 35).
Wyst%pi y równie9 przypadki nieprzestrzegania art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i op atach
lokalnych, okre;laj%cego zasady powstania obowi%zku podatkowego w podatku od ;rodków
transportowych, co spowodowa o ustalenie przypisu podatku w nieprawid owej wysoko;ci.
Podczas kontroli ustalania i poboru op at za korzystanie z zezwole8 na sprzeda9 napojów
alkoholowych stwierdzono brak wp at kolejnej raty nale9no;ci od 3 zezwole8 z 2003r. i od jednego
z 2004r. w %cznej kwocie 1.318,71 z . W trakcie kontroli wymagane op aty zosta y uiszczone.
W gospodarce nieruchomo;ciami uchybienia i nieprawid owo;ci odnosi y si3 g ównie do
wykazów nieruchomo;ci przeznaczonych do zbycia, zawarto;ci og osze8 o przetargu oraz procedury
sprzeda9y mieszka8 najemcom. Jaden z wykazów nie okre;la terminów do z o9enia wniosku przez
osoby, którym przys uguje pierwsze8stwo w nabyciu nieruchomo;ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo;ciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 46,
poz. 543 ze zm.), co narusza o wymogi okre;lone w art. 35 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 3 i 12 tej ustawy.
Og oszenia o przetargach, wbrew wymogowi okre;lonemu w §12 pkt 1 i 2 obowi%zuj%cego wówczas
rozporz%dzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 1998r. w sprawie okre;lenia szczegó owych zasad
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomo;ci stanowi%cych w asno;B Skarbu Pa8stwa
lub w asno;B gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zm.), nie zawiera y oznaczenia nieruchomo;ci wed ug
ksi3gi wieczystej, opisu nieruchomo;ci oraz informacji o obci%9eniach nieruchomo;ci. Najemcy lokali
mieszkalnych ubiegaj%cy si3 o ich kupno nie sk adali o;wiadcze8, 9e wyra9aj% zgod3 na cen3 ustalon%
w sposób okre;lony w ustawie, co by o niezgodne z przepisami art. 34 ust. 5 ustawy.
W zakresie wydatków bie9%cych na wynagrodzenia ustalono, 9e do dnia kontroli, Burmistrzowi
nie zosta a formalnie uaktualniona wysoko;B dodatku funkcyjnego, zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi od dnia 1.01.2004 r. do rozporz%dzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymaga8 kwalifikacyjnych pracowników samorz%dowych
zatrudnionych w urz3dach gmin, starostwach powiatowych i urz3dach marsza kowskich (Dz.U. Nr 33,
poz. 264 i z 2004 r. Nr 47, poz. 448). W konsekwencji, na podstawie dotychczasowej Uchwa y
nr XVI/80/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r., Burmistrzowi pozostawa a
ustalona wysoko;B dodatku funkcyjnego w kwocie 1.000 z , podczas gdy najni9sza kwota dodatku
funkcyjnego zgodnie z przedzia em okre;lonym w za %czniku Nr 3 „Tabela stanowisk, kwot
wynagrodzenia

zasadniczego

dodatku

funkcyjnego

i

wymaga8

kwalifikacyjnych

wójtów

(burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marsza ków województw” dla burmistrza w gminie do
15 tys. mieszka8ców - wynosi 1.030 z . Organ wykonawczy gminy nie przygotowa projektu uchwa y
Rady Miejskiej, której zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz%dzie
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gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), przys uguje wy %czna
w a;ciwo;B odno;nie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Pomimo braku stosownej uchwa y Rady Miejskiej w Przemkowie, Burmistrzowi od dnia
1.01.2004 r. wyp acony zosta dodatek funkcyjny w wysoko;ci zgodnej z powo anymi przepisami
rozporz%dzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku. Wyp ata ta dokonywana by a w oparciu
o wniosek - pro;b3 Sekretarza Gminy i Miasta z dnia 22.06.2004r.
Kontrola dokumentacji inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna dla miasta Przemków etap IV
strefa 6 wraz ze skanalizowaniem i zwodoci%gowaniem ul. Wielkie Piece” wykaza a, 9e zawarta z
wykonawc% umowa na roboty budowlane o warto;ci brutto 1.272.311,09 z , nie zawiera a
kontrasygnaty Skarbnika, wbrew przepisom art. 46 ust. 3 ustawy o samorz%dzie gminnym. Ostatecznie
zako8czona i odebrana w 2003 r. inwestycja do dnia 14.02.2005r. nie zosta a przyj3ta na stan ;rodków
trwa ych jednostki. Dopiero w trakcie kontroli na podstawie wystawionych dowodów „OT” ;rodek
trwa y pochodz%cy z zako8czonej inwestycji przyj3ty zosta do ewidencji analitycznej. Zastrze9enia
budzi a terminowo;B wniesienia i zwrotu zabezpieczenia nale9ytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie w wysoko;ci 70% ustalonego umownego zabezpieczenia wniesione zosta o poprzez
potr%cenie z wystawionych przez wykonawc3 faktur po roku czasu od dnia zawarcia umowy na roboty
budowlane, co by o niezgodne z przepisem §6 ust. 4 rozporz%dzenia Ministra Spraw Wewn3trznych
i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie zabezpieczenia nale9ytego wykonania umowy
o zamówienie publiczne (Dz.U. Nr 115, poz. 1002). Podobnie, zwrot dla wykonawcy zabezpieczenia
nale9ytego wykonania umowy dokonany zosta po up ywie 30 dni od daty ko8cowego odbioru
inwestycji, tj. niezgodnie z §7 ust. 1 pkt 2 ww. rozporz%dzenia.
Sprawy gospodarki ;rodkami trwa ymi uregulowane zosta y m.in. w Instrukcji w sprawie
gospodarki maj%tkiem trwa ym gminy, inwentaryzacji maj%tku i zasad odpowiedzialno;ci za
powierzone mienie, stanowi%cej za %cznik Nr 3 do zarz%dzenia Nr 26/2001 Burmistrza Gminy i Miasta
Przemków z dnia 29 pa*dziernika 2001r. w sprawie instrukcji reguluj%cych gospodark3 finansow%
gminy. Niektóre przepisy prawne powo ane we wst3pie do instrukcji by y nieaktualne (protokó
kontroli, str. 83). Ewidencja cz3;ci ;rodków trwa ych nie zawiera a informacji pozwalaj%cych na
ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym je powierzono, wbrew wymogowi okre;lonemu
w opisie do konta 011-„Mrodki trwa e” zamieszczonemu w za %czniku Nr 2 do rozporz%dzenia
Ministra Finansów z 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo;ci (...), oraz cech
identyfikacyjnych. Niektóre informacje odnosz%ce si3 do ;rodków trwa ych wpisane by y do ksi3gi
inwentarzowej o ówkiem, co by o niezgodne z art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowo;ci. Podobne
uchybienia dotyczy y ewidencji szczegó owej pozosta ych ;rodków trwa ych.
W przepisach wewn3trznych nie zosta a uregulowana sprawa oznakowania ;rodków trwa ych.
Ustalono, 9e sprz3t komputerowy u9ytkowany w Referacie Finansowym nie posiada numerów
inwentarzowych, a wywieszone w poszczególnych pokojach spisy inwentarzowe pozosta ych ;rodków
trwa ych nie by y opatrzone podpisami osób materialnie odpowiedzialnych, wbrew wymogowi §3 ust.
2 Instrukcji w sprawie gospodarki maj%tkiem trwa ym gminy.
Niektóre przedmioty maj%tku trwa ego poddawane by y likwidacji, co potwierdzano stosownym
protoko em. Protokó likwidacji pieca grzewczego z dnia 13.01.2004r. nie spe nia wymogów
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okre;lonych w §10 ust. 1 ww. instrukcji, poniewa9 nie zawiera numeru inwentarzowego ;rodka
trwa ego oraz informacji o jego warto;ci i sposobie likwidacji.
Ewidencja szczegó owa umorzenia ;rodków trwa ych prowadzona by a w tabelach
amortyzacyjnych ;rodków trwa ych, do których nie wpisano stawek amortyzacyjnych, pomimo
takiego wymogu wynikaj%cego z tabeli. Badanie prawid owo;ci naliczenia umorzenia dla 5 ;rodków
trwa ych przyj3tych do ewidencji w 2003r. wykaza o, 9e tylko w jednym przypadku umorzenie zosta o
naliczone prawid owo (protokó kontroli, str. 88).
Analiza obrotów na koncie 071-„Umorzenie ;rodków trwa ych oraz warto;ci niematerialnych
i prawnych” i na koncie 072-„Umorzenie pozosta ych ;rodków trwa ych oraz warto;ci
niematerialnych i prawnych” wykaza a, 9e nie ewidencjonowano na nich aktywów niematerialnych i
prawnych, pomimo 9e s% one przeznaczone do tego celu, co wynika zarówno z ich nazwy jak i z opisu
zasad ewidencji na tych kontach zamieszczonego w za %czniku Nr 2 do ww. rozporz%dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku.
Na koniec 2004r. przeprowadzona zosta a inwentaryzacja ;rodków trwa ych, pozosta ych
;rodków trwa ych i materia ów. Arkusze spisu z natury nie zawiera y podpisu osoby sprawdzaj%cej
oraz daty rozpocz3cia i zako8czenia czynno;ci spisowych. Nie wskazano pola spisowego, nie wpisano
imienia i nazwiska osoby materialnie odpowiedzialnej, a poprawki dokonane by y w sposób
niezgodny z okre;lonym w pkt 7 cz3;ci II szczegó owej instrukcji ewidencji i kontroli druków ;cis ego
zarachowania.
Nieprawid owo

prowadzona

by a

ewidencja

na koncie

310-„Materia y”,

poniewa9

w odniesieniu do w3gla, którego udzia w obrotach by najwy9szy, dokonywano zapisów tylko po
stronie Wn, a to nie pozwala o na ustalenie rzeczywistego stanu materia ów na koniec okresów
sprawozdawczych i by o niezgodne z zasadami ewidencji na tym koncie, okre;lonymi w ww.
rozporz%dzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. Nieprawid owy stan materia ów
wykazany zosta w bilansie Urz3du Gminy i Miasta za rok 2003.
Rozliczanie zu9ycia w3gla kamiennego za okres sezonu grzewczego w my;l §19 ust. 8.3
Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów ksi3gowych mia o byB dokonywane
komisyjnie na podstawie ustalonych wewn3trznie norm zu9ycia dla poszczególnych obiektów
i w formie protoko u, który przewidywa m.in. podpisy palacza, cz onków komisji oraz kierownika
jednostki. Ustalono, 9e normy zu9ycia opa u nie zosta y opracowane a protoko y zu9ycia sporz%dzano
z pomini3ciem obowi%zuj%cych przepisów instrukcji. W szczególno;ci odnosi si3 to do protoko u
dotycz%cego kot owni przy Placu Targowym 5 za okres grzewczy 2002-2004 i protoko u dla budynku
Urz3du Gminy i Miasta, które nie tylko nie spe nia y wymogów, o których wy9ej by a mowa, ale nie
zawiera y równie9 daty sporz%dzenia ani dat rozpocz3cia i zako8czenia okresu obj3tego rozliczeniem.
Kontrola realizacji zada8 zleconych wykaza a przekroczenie w 2003r. planu wydatków
w rozdz. 75110-„Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” §3030-„Ró9ne wydatki na rzecz osób
fizycznych”, co narusza o wyra9on% w art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zasad3, 9e
dokonywanie wydatków winno nast3powaB w granicach kwot okre;lonych w planie finansowym,
z uwzgl3dnieniem prawid owo dokonanych przeniesie8, w sposób celowy i oszcz3dny. Stwierdzono
tak9e, 9e listy wyp at zrycza towanych diet dla cz onków obwodowych komisji wyborczych uj3tych w
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raportach kasowych Nr 23/2003r. pod dat% 9.06.2003r. i Nr 28/2004 pod dat% 12.07.2004r. nie by y
podpisane przez osob3 sporz%dzaj%c%, kierownika jednostki i skarbnika, a wi3c niezgodnie z §12 ust.
1.9 „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów ksi3gowych”. Nie mia y równie9 daty
sporz%dzenia ani daty wyp aty, jak równie9 wskazania miesi%ca uj3cia dowodu w ksi3gach
rachunkowych i podpisu osoby odpowiedzialnej za to wskazanie, co narusza o wymogi art. 21 ust. 1
pkt 4 i 6 ustawy o rachunkowo;ci. Wszystkie umowy zlecenia m. in. na urz%dzenie lokali wyborczych,
dozór tych lokali oraz pe nienie dy9urów zawarte przez Burmistrza w dniu 6 czerwca 2003r. i 9 lipca
2004r. nie posiada y, wbrew art. 46 ust. 3 ustawy o samorz%dzie gminnym kontrasygnaty Skarbnika
Gminy i Miasta.
Przedstawiaj%c powy9sze do wiadomo;ci, dzia aj%c na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa wnosi o podj3cie
niezb3dnych dzia a8 w celu wyeliminowania uchybie8 i nieprawid owo;ci opisanych w protokole
kontroli, a w szczególno;ci:
1.

Nadanie rejestrowi gminnych jednostek organizacyjnych cech dokumentu urz3dowego i uj3cie
w nim Urz3du Gminy i Miasta oraz Przedsi3biorstwa Wodoci%gów, Kanalizacji i Ciep ownictwa
Sp. z o.o. z siedzib% w Przemkowie.

2.

Uzupe nienie Ksi3gi rejestrowej Nr 1 instytucji kultury prowadzonej dla Biblioteki o dat3 wpisu
i podpis organizatora, a Ksi3gi rejestrowej Nr 2 prowadzonej dla Przemkowskiego O;rodka
Kultury - o podpis organizatora, zgodnie z wymogiem okre;lonym w §3 rozporz%dzenia Ministra
Kultury i Sztuki z 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury
(Dz.U. Nr 20 poz. 80).

3.

Wskazanie w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów ksi3gowych, stanowisk
pracy upowa9nionych do sprawdzania dowodów ksi3gowych pod wzgl3dem merytorycznym
i formalno-rachunkowym, oraz do dekretacji dowodów ksi3gowych.

4.

Opracowanie instrukcji w sprawie trybu kontroli w Urz3dzie Gminy i Miasta oraz w jednostkach
organizacyjnych gminy, zgodnie z §24 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego
zarz%dzeniem Burmistrza Nr 60/03 z dnia 1 pa*dziernika 2003r.

5.

Przestrzeganie obowi%zku kontroli w ka9dym roku, co najmniej 5% wydatków podleg ych
jednostek organizacyjnych, zgodnie z art. 127 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

6.

Uj3cie w wykazie dopuszczonych do u9ytkowania programów komputerowych stosowanego w
Urz3dzie Gminy i Miasta systemu pn. „Ksi3gowo;B jednostki bud9etowej”, stosownie do
przepisu art. 10 ust. 2 w zwi%zku z art. 10 ust. 1 pkt „c” ustawy z 29 wrze;nia 1994r. o
rachunkowo;ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

7.

Rozwa9enie mo9liwo;ci zabezpieczenia pomieszczenia kasowego w sposób okre;lony
w przepisach rozdz. I pkt 2 „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej”.

8.

Bie9%ce ujmowanie w raportach kasowych przyjmowanych wp at, stosownie do przepisu art. 24
ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowo;ci.
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9.

Podpisywanie dekretacji na dowodach ksi3gowych uj3tych pod raportami kasowymi i wyci%gami
bankowymi przez osob3 odpowiedzialn% za te wskazania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy
o rachunkowo;ci. Poprawianie b 3dów w dowodach ksi3gowych w sposób przewidziany
przepisem art. 22 ust. 3 ustawy.

10. Realizowanie wyp at z kasy Urz3du Gminy i Miasta z tytu u rozlicze8 kosztów podró9y
s u9bowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod wzgl3dem merytorycznym.
11. Ujmowanie w bilansie Urz3du Gminy i Miasta faktycznych zobowi%za8 i nale9no;ci z tytu u
„Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami” (konto 201), „Rozrachunków z pracownikami”
(konto 234) i „Pozosta ych rozrachunków” (konto 240), stosownie do przepisów §14 ust. 1 i 3
rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo;ci oraz planów kont dla bud9etu pa8stwa, bud9etów jednostek samorz%du
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz.
1752), stanowi%cego, 9e bilans sporz%dzany na podstawie ksi%g rachunkowych jednostki jest
bilansem jednostkowym.
12. Terminowe realizowanie zobowi%za8 wobec kontrahentów w celu zapobie9enia powstawaniu
zobowi%za8 wymagalnych.
13. Sporz%dzanie zbiorczych sprawozda8 Rb-27S z wykonania planu dochodów bud9etowych na
podstawie sprawozda8 jednostkowych jednostek bud9etowych oraz sprawozdania jednostkowego
jednostki samorz%du terytorialnego jako jednostki bud9etowej i jako organu, zgodnie
z wymogiem §8 ust. 1 pkt 3 rozporz%dzenia Ministra Finansów z 13 marca 2001r. w sprawie
sprawozdawczo;ci bud9etowej (Dz.U. Nr 24, poz. 279 ze zm.).
14. Przestrzeganie przepisów §10 ust. 3-5 ww rozporz%dzenia, nak adaj%cych na jednostki
otrzymuj%ce sprawozdania obowi%zki w zakresie:
- sprawdzenia sprawozda8 jednostkowych pod wzgl3dem formalno-rachunkowym,
- kontroli, w razie potrzeby, merytorycznej prawid owo;ci z o9onych sprawozda8,
- ujmowania w sprawozdaniach zbiorczych, w przypadku ujawnienia nieprawid owo;ci
w sprawozdaniach jednostkowych, danych skorygowanych przez kierowników jednostek
sporz%dzaj%cych sprawozdania jednostkowe.
15. Dokonanie i przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej korekty sprawozda8 Rb-27S
z wykonania planu dochodów bud9etowych jednostki samorz%du terytorialnego i sprawozda8 RbPDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres I pó rocza 2003r. oraz
I pó rocza 2004r. W korekcie - zgodnie z wymogami §3 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz §7 ust. 3 „Instrukcji
sporz%dzania sprawozda8 bud9etowych w zakresie jednostek samorz%du terytorialnego”,
stanowi%cej za %cznik Nr 2 do rozporz%dzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczo;ci
bud9etowej - nale9y uwzgl3dniB:
a) w sprawozdaniach za I pó rocze 2003r.: skutki zwolnienia przez Rad3 Miejsk% z podatku od
nieruchomo;ci budynków, budowli i gruntów u9ytkowanych na cele kultury, ochrony
przeciwpo9arowej, opieki spo ecznej i sportu oraz skutków w podatku od ;rodków
transportowych z tytu u obni9enia górnych stawek i decyzji o odroczeniu terminu p atno;ci,
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b) w sprawozdaniach za I pó rocze 2004r.: skutki w podatku od nieruchomo;ci z tytu u
zwolnienia, o którym by a mowa w pkt „a”.
16. Zamieszczanie na wp ywaj%cych do Urz3du Gminy informacjach podatkowych od osób
fizycznych adnotacji o dacie wp ywu i podpisu osoby przyjmuj%cej, zgodnie z wymogami
ustalonymi w formularzu informacji podatkowej.
17. J%danie od podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomo;ci, którzy nie z o9yli
w terminie deklaracji podatkowych, wyja;nie8 w sprawie przyczyn niespe nienia tego obowi%zku
lub wzywanie ich do z o9enia deklaracji, zgodnie z art. 274a §1 ustawy z 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).
18. Prowadzenie windykacji nale9no;ci z tytu u zaleg o;ci podatkowych z wykorzystaniem
przepisów rozporz%dzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o post3powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz.
1541 ze zm.).
19. Udzielanie zwolnie8 z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. „c” ustawy
z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) w
formie decyzji administracyjnej spe niaj%cej wymogi, o których mowa w art. 210§1 Ordynacji
podatkowej.
20. Przestrzeganie przepisów art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), okre;laj%cych
powstanie obowi%zku podatkowego odpowiednio w podatku od nieruchomo;ci i w podatku od
;rodków transportowych.
21. Ustalenie - na podstawie sposobu sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - jakiemu
podatkowi podlegaj% grunty nale9%ce do podatnika, o którym mowa na stronie 29 lit. „a”
protoko u kontroli.
22. Zobowi%zanie podatnika wymienionego na str. 29 lit. „c” protoko u kontroli, który w deklaracjach
podatkowych na rok 2003 i 2004 wykaza powierzchni3 u9ytkow% budynku zwi%zanego
z dzia alno;ci% gospodarcz% do podania powierzchni gruntu zwi%zanego z t% dzia alno;ci%.
23. Wyegzekwowanie deklaracji podatkowej na podatek od ;rodków transportowych od podatnika
(str. 35 pkt „b” protoko u kontroli) i informacji podatkowej na podatek od nieruchomo;ci od
osoby, która wydzier9awi a lokal na prowadzenie dzia alno;ci gospodarczej, zarejestrowanej
w ewidencji pod numerem 2/2003 (protokó kontroli str. 30) oraz od osoby, która zarejestrowa a
dzia alno;B gospodarcz% pod numerem 1090/04 (protokó kontroli, str. 31).
24. Zamieszczanie w wykazach nieruchomo;ci przeznaczonych do zbycia wszystkich informacji
okre;lonych w art. 35 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo;ciami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), a w og oszeniach o przetargu ustnym
nieograniczonym - wszystkich informacji okre;lonych w §13 rozporz%dzenia Rady Ministrów
z 14 wrze;nia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa8 na
zbycie nieruchomo;ci (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
25. Przestrzeganie przy sprzeda9y mieszka8 najemcom przepisów art. 34 ust. 4 i 5 ustawy
o gospodarce nieruchomo;ciami.
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26. Wyeliminowanie nieprawid owo;ci w ewidencji i oznakowaniu ;rodków trwa ych i pozosta ych
;rodków trwa ych oraz uchybie8 w arkuszach spisu z natury, opisanych odpowiednio na str. 8385 i 91-92 protoko u kontroli.
27. Ewidencjonowanie na koncie 071-„Umorzenie ;rodków trwa ych oraz warto;ci niematerialnych
i prawnych” i na koncie 072-„Umorzenie pozosta ych ;rodków trwa ych oraz warto;ci
niematerialnych i prawnych” umorzenia aktywów niematerialnych i prawnych o warto;ci
pocz%tkowej odpowiednio: wy9szej od 3.500 z i ni9szej lub równej 3.500 z , zgodnie z zasadami
ewidencji na tych kontach okre;lonymi w za %czniku Nr 2 do powo anego wy9ej rozporz%dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001roku.
28. Wpisanie do tabel amortyzacyjnych ;rodków trwa ych stawek amortyzacyjnych okre;lonych
w za %czniku do rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999r. zmieniaj%cego
rozporz%dzenie w sprawie amortyzacji ;rodków trwa ych oraz warto;ci niematerialnych
i prawnych (Dz.U. Nr 100, poz. 1175). Prawid owe obliczenie umorzenia dla ;rodków trwa ych
wymienionych na str. 88 pkt a, c, d, e protoko u kontroli.
29. Przestrzeganie przy likwidacji ;rodków trwa ych i pozosta ych ;rodków trwa ych wymogów,
o których mowa w §10 ust. 1 Instrukcji w sprawie gospodarki maj%tkiem trwa ym gminy,
inwentaryzacji maj%tku i zasad odpowiedzialno;ci za powierzone mienie, stanowi%cej za %cznik
Nr 3 do zarz%dzenia Nr 26/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 29 pa*dziernika
2001r. w sprawie instrukcji reguluj%cych gospodark3 finansow% gminy.
30. Prowadzenie ewidencji na koncie 310-„Materia y” zgodnie z wymogami okre;lonymi,
w za %czniku Nr 2 do ww. rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku.
31. Rozliczanie zu9ycia opa u w sposób okre;lony w §19 ust. 8.3 Instrukcji obiegu, kontroli
i archiwowania dokumentów ksi3gowych. Sporz%dzanie protoko ów zu9ycia wed ug wzoru
stanowi%cego za %cznik Nr 8 do Instrukcji.
32. Dokonywanie wydatków bud9etowych w granicach kwot okre;lonych w planie finansowym,
z uwzgl3dnieniem prawid owo dokonanych przeniesie8 i zgodnie z planowanym przeznaczeniem
w sposób celowy i oszcz3dny, w my;l przepisu art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
33. Przestrzeganie przy sporz%dzaniu list wyp at zrycza towanych diet dla cz onków obwodowych
komisji wyborczych i realizowaniu wyp at wymogów okre;lonych w art. 21 ust. 1 pkt 4 i 6
ustawy z 29 wrze;nia 1994r. o rachunkowo;ci i §12 ust. 1.9 „Instrukcji obiegu, kontroli
i archiwowania dokumentów ksi3gowych”.
34. Zamieszczanie kontrasygnaty Skarbnika Gminy i Miasta na umowach mog%cych spowodowaB
powstanie zobowi%za8 pieni39nych, zgodnie z wymogiem okre;lonym w art. 46 ust. 3 ustawy z
8 marca 1990r. o samorz%dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.).
35. Opracowanie i przekazanie Radzie Miejskiej projektu uchwa y w sprawie uaktualnienia
wysoko;ci dodatku funkcyjnego dla Burmistrza, stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy
o samorz%dzie gminnym, w my;l którego do wy %cznej w a;ciwo;ci rady nale9y ustalanie
wynagrodzenia burmistrza.
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36. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie8 Publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177 ze zm.), w zakresie:
wnoszenia zabezpieczenia nale9ytego wykonania umowy przez potr%cenie z nale9no;ci za
cz3;ciowo wykonane roboty budowlane, w sposób okre;lony w przepisach art. 150 ust. 5 i 6
ustawy,
zwrotu zabezpieczenia nale9ytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez zamawiaj%cego za nale9ycie wykonane, stosownie do art. 151 ust.
1 ustawy.
Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
prosz3 o poinformowanie Izby, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wyst%pienia,
o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wyst%pieniu
pokontrolnym przys uguje prawo wniesienia zastrze9e8 do Kolegium Izby. Zastrze9enia sk ada
w a;ciwy organ jednostki kontrolowanej, za po;rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od
otrzymania niniejszego wyst%pienia. Podstaw% zg oszenia zastrze9enia mo9e byB tylko zarzut
naruszenia prawa poprzez b 3dn% jego wyk adni3 lub niew a;ciwe zastosowanie.

Do wiadomo;ci:
Pani Irena Or owska
Przewodnicz%ca Rady Miejskiej

