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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, dzia aj&c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 7 pa,dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 ze zmianami), w okresie od 25 czerwca 2002 r. do 6 sierpnia 2002 r. przeprowadzi a
kontrol5 kompleksow& gospodarki finansowej Komunikacyjnego Zwi&zku Komunalnego w 8widnicy.
Ustalenia kontroli przedstawione zosta y w protokole, którego jeden egzemplarz zosta Panu
przekazany w dniu jego podpisania.
Z ustale; kontroli wynika, <e dzia alno = prowadzona przez Miejskie Przedsi5biorstwo
Komunikacji (MPK), b5d&ce jednostk& organizacyjn& Zwi&zku o statusie jednostki bud<etowej, mia a
charakter dzia alno ci gospodarczej. Zmiany organizacyjne, jakie MPK przechodzi o w 1990 r. i
1995 r., nie mia y wp ywu na charakter tej dzia alno ci, spowodowa y natomiast przej cie MPK do
sfery bud<etowej. W ten sposób, ze wzgl5du na specyfik5 przepisów reguluj&cych finansowe zasady
funkcjonowania administracji samorz&dowej, ograniczeniu uleg a samodzielno = dzia ania jednostki.
Kadra pracownicza – po rednio lub bezpo rednio odpowiedzialna za gospodark5 finansow& –
pozosta a bez zmian i mimo wielu stara; dostosowania si5 do nowych przepisów prawa nie ustrzeg a
si5 nieprawid owo ci, w tym m. in. polegaj&cych na dokonywaniu wydatków MPK z jego bie<&cych
wp ywów, co ze wzgl5du na nadany mu status jednostki bud<etowej by o niedopuszczalne w wietle
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze
zmianami);
Organizacja pracy Zwi&zku oraz obowi&zuj&ce przepisy wewn5trzne zapewnia y od strony
formalnej prawid ow& realizacj5 przez Zarz&d stawianych przed nim zada;. W Statucie Zwi&zku
stwierdzono jednak brak wskazania udzia u poszczególnych gmin tworz&cych Zwi&zek w jego
maj&tku, który decyzj& Wojewody Wa brzyskiego zosta przyznany i przekazany bezpo rednio
Zwi&zkowi. Z tego powodu nie by o podstaw do ustalania warto ci tego maj&tku przypadaj&cego
gminom w wypadku wyst&pienia ze Zwi&zku.
Stwierdzono ponadto, <e w ksi5gach rachunkowych MPK nie ujmowano rozrachunków z
tytu u op at dodatkowych za jazd5 bez wa<nego biletu, co by o uchybieniem art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami). Warto =
ustalonych w toku kontroli nale<no ci Zwi&zku z tego tytu u, na dzie; 31 grudnia 2001 r. wynosi a
60.030 z . Zaniedbano równie< egzekwowania ustawowych odsetek nale<nych Zwi&zkowi z tytu u
nieterminowego regulowania nale<no ci zwi&zanych z us ugami wiadczonymi przez MPK w zakresie
przewozów (sprzeda< biletów) i gospodarowania mieniem Zwi&zku (najem pomieszcze; i
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powierzchni placowych), które liczone najwi5kszym d u<nikom na dzie; 31 lipca 2002 r. wynios y
7.741,36 z .
W wyniku niewystarczaj&cej dba o ci o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zmianami)
przy udzieleniu zamówienia na dostaw5 oleju nap5dowego i oleju opa owego, zamawiaj&cy nie
za<&da od dostawców o wiadczenia o pozostawaniu w stosunku zale<no ci lub dominacji z innymi
uczestnikami post5powania, czym naruszy przepis art. 22 ust. 5 tej ustawy. Ponadto osoby
wyst5puj&ce ze strony zamawiaj&cego nie z o<y y o wiadcze; o braku okoliczno ci, które mog yby
wy &czy= dan& osob5 z post5powania, co uchybia o przepisom art. 20 ust. 1 ustawy.
Na wniosek kontroluj&cych cz5 = stwierdzonych nieprawid owo ci zosta a usuni5ta jeszcze w
trakcie trwania czynno ci kontrolnych. W ród nich nale<y wymieni=:
przyj5cie numeracji urz&dze; ksi5gowych umo<liwiaj&cej rozró<nienie ksi&g podstawowych i
pomocniczych;
wystosowanie not obci&<eniowych z naliczonymi odsetkami ustawowymi do kontrahentów,
którzy dopu cili si5 zw oki w regulowaniu zobowi&za; wobec MPK;
modyfikacj5 tre ci instrukcji kasowej.

Pozosta e nieprawid owo ci dotyczy y:
W zakresie wewn%trznych regulacji organizacyjno – prawnych:
niepe nego dostosowania zak adowego planu kont jednostki do wymogów art. 10 powo anej
ustawy o rachunkowo ci oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy w zakresie metod prowadzenia kont
pomocniczych dla poszczególnych sk adników rzeczowego maj&tku obrotowego oraz nieuj5cia w
nim uproszcze; stosowanych w ewidencji ksi5gowej;
w zakresie prowadzenia ksi%gowo*ci i sporz dzania sprawozdawczo*ci:
poprawiania b 5dów w dowodach ksi5gowych niezgodne z art. 22 ustawy o rachunkowo ci oraz w
ksi5gach rachunkowych – niezgodnie z art. 25 ust. 1 w/w ustawy o rachunkowo ci,
stosowania urz&dze; ksi5gowych, nie uj5tych w ZPK,
prowadzenia dochodów i wydatków bud<etu Zwi&zku z zaniechaniem sporz&dzania dziennika
wymaganego przepisami art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy o rachunkowo ci;
nieterminowego prowadzenia ewidencji ksi5gowej (raporty kasowe dochodów z tytu u sprzeda<y
biletów), tj. z uchybieniem art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.3) powo anej ustawy o
rachunkowo ci;
w zakresie wykonywania bud etu:
stosowania b 5dnej – w wietle rozporz&dzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.
w sprawie szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.
U. Nr 59, poz. 688 ze zmianami) – klasyfikacji wydatków na zakup us ug i na inwestycje,
przekazywania rodków finansowych na rachunek bankowy ZF8S z naruszeniem terminów
okre lonych art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zak adowym funduszu wiadcze; socjalnych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 355 ze zmianami),
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wyp aty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r. niezgodnie z terminem okre lonym w
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery bud<etowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 ze zm.);
zawarcia z firmami umów o prowadzenie kontroli biletów i egzekwowania kar za jazd5 bez
okre lenia ca kowitej warto ci zamówienia, co narusza o przepisy art. 51 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych,
w zakresie zamówie publicznych:
okre lenia kwoty wadium przy udzieleniu zamówienia na dostaw5 oleju nap5dowego w wysoko ci
ni<szej ni< okre lona w art. 41 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych;
zaniechania prowadzenia dokumentacji podstawowych czynno ci przy post5powaniu o udzielenie
zamówienia o warto ci nie przekraczaj&cej 30.000 EURO (zamówienie na dostaw5 cz5 ci
zamiennych), co by o niewype nieniem obowi&zku okre lonego w art. 26 ustawy o zamówieniach
publicznych;
niesk adania przez uczestników post5powania przetargowego o wiadcze;, o których mowa w art.
20 oraz 22 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych.
Odpowiedzialno = za stwierdzone nieprawid owo ci i uchybienia ponosz& Przewodnicz&cy Zarz&du
Zwi&zku W adys aw Kutek oraz Skarbnik Zwi&zku Janina Zych.

Przekazuj c powy sze do wiadomo*ci Pana Przewodnicz cego Regionalna Izba
Obrachunkowa we Wroc/awiu na podstawie art. 9 ust. 2 cyt. ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych wnosi o:
1) Rozwa<enie celowo ci przekszta cenia MPK z jednostki bud<etowej w inn& form5 organizacyjn&
ze wzgl5du na spe nianie przes anek okre lonych w art. 19 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
stosownie do przepisów art. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z
1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.), w celu uproszczenia zasad finansowania dzia alno ci prowadzonej
przez Zwi&zek.
2) Doprowadzenie do uj5cia w Statucie Zwi&zku udzia ów w maj&tku Zwi&zku posiadanych przez
poszczególne Gminy tworz&ce Zwi&zek.
3) Uzupe nienie Zak adowego Planu Kont MPK o stosowane w ewidencji ksi5gowej uproszczenia i
zasady ewidencji rzeczowych sk adników maj&tku obrotowego wymagane przepisami art. 10 i art.
4)
5)
6)
7)
8)

17 ustawy o rachunkowo ci.
Stosowanie w ewidencji MPK urz&dze; ksi5gowych przewidzianych w ZPK.
Bezwzgl5dne prowadzenie dziennika przy ujmowaniu zdarze; dotycz&cych realizacji planu
finansowego Zwi&zku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy o rachunkowo ci.
Ujmowanie w ewidencji ksi5gowej nale<no ci z tytu u na o<onych op at dodatkowych za jazd5
bez wa<nego biletu, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowo ci.
Poprawianie b 5dów w ksi5gach rachunkowych w sposób okre lony w art. 25 ust. 1 ustawy o
rachunkowo ci.
Ewidencjonowanie zdarze; gospodarczych na podstawie dowodów ksi5gowych spe niaj&cych
wszystkie wymogi art. 21 i art. 22 ustawy o rachunkowo ci.
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9) Zwi5kszenie nadzoru nad rozliczaniem zaliczek gotówkowych w terminach wynikaj&cych z
instrukcji kasowej.
10) Zwi5kszenie nadzoru nad terminowo ci& i jako ci& raportów kasowych sporz&dzanych poza
siedzib& Zwi&zku, w celu zapewnienia ich zgodno ci z art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt.3 ustawy o
rachunkowo ci.
11) Stosowanie klasyfikacji bud<etowej wydatków zgodnej z przepisami rozporz&dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59 poz. 688 ze zm.).
12) Przekazywanie rodków finansowych na rachunek bankowy Zak adowego Funduszu 8wiadcze;
Socjalnych w terminach okre lonych art. 6 ust. 2 ustawy o zak adowym funduszu wiadcze;
socjalnych.
13) Przestrzeganie terminu wyp aty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z art. 5 ust. 2
ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
14) Egzekwowanie od uczestników post5powania o udzielenie zamówienia publicznego sk adania
o wiadcze; okre lonych w art. 20 ust. 2 oraz 22 ust. 5 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o
zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664).
15) Sporz&dzanie dokumentacji podstawowych czynno ci post5powa; o zamówienia publiczne,
których warto = nie przekracza równowarto ci kwoty 30.000 EURO, zgodnie z wymogami art. 26
ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.
16) Ustalanie kwoty wadium wymaganego od dostawców lub wykonawców przyst5puj&cych do
przetargu, w wysoko ci okre lonej w art. 41 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.
17) Dostosowanie tre ci umów zawartych z Firm& Us ugow& „REWIZOR” w 8wiebodzicach oraz
Firm& „ROMA” Kontrola Przewozów i Windykacji z siedzib& w Biedaszkowie Wielkim do
wymogów art. 51 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
18) Naliczanie i egzekwowanie od kontrahentów odsetek z tytu u nieterminowego regulowania
nale<no ci MPK – w celu realizacji art. 129 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Stosownie do postanowie art. 9 ust. 3 i 4 powo/anej wy ej ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych prosz% o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc/awiu w
terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wyst pienia pokontrolnego o wykonaniu
wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wyst pieniu
pokontrolnym przys/uguje prawo zg/oszenia zastrze enia do Kolegium Izby. Zastrze enie sk/ada
w/a*ciwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyst pienia
pokontrolnego za po*rednictwem Prezesa Izby. Podstaw zg/oszenia zastrze enia mo e by7 tylko
zarzut naruszenia prawa poprzez b/%dn jego wyk/adni% lub niew/a*ciwe zastosowanie.

Do wiadomo ci:
Pan
Tadeusz 8leboda
Przewodnicz&cy Zgromadzenia
Komunikacyjnego Zwi&zku Komunalnego
8widnicy

