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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu dzia aj$c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z
7 pa)dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku,
Nr 55 poz. 577 ze zm.), przeprowadzi a w Urz2dzie Miejskim Wroc awia, w okresie od 4 marca do
2 lipca 2004 roku, kontrol2 kompleksow$ gospodarki finansowej gminy miejskiej Wroc aw. Jej celem
by o sprawdzenie zgodno6ci post2powania z obowi$zuj$cymi przepisami w zakresie realizacji bud7etu
Gminy na przyk adzie losowo wybranych i udokumentowanych operacji finansowo-gospodarczych,
dotycz$cych w szczególno6ci lat 2002 - 2003 oraz I kwarta u 2004 roku, a tak7e dzia a: w sferze
udzielania zamówie: publicznych i gospodarowania mieniem.
Ustalenia kontroli zosta y szczegó owo opisane w protokole podpisanym 9 lipca 2004 roku i
wr2czonym Sekretarzowi Miasta Wroc awia.
Z ustale: kontroli wynika, 7e podstawowe zadania okre6lone w uchwa ach bud7etowych by y
na ogó realizowane w sposób prawid owy. Pozytywnie nale7y oceni> fakt, 7e w czasie trwania
kontroli podj2to dzia ania zmierzaj$ce do wyeliminowania cz26ci nieprawid owo6ci i uchybie:
stwierdzonych w trakcie kontroli. Dzia ania te polega y na:
-

wyegzekwowaniu korekt deklaracji podatkowych, na podstawie których zwi2kszono przypis
podatku od nieruchomo6ci od osób prawnych o $czn$ kwot2 99.136,50 z oraz dokonano
odpisu na $czn$ kwot2 24.186,60 z ;

-

wszcz2ciu post2powa: wyja6niaj$cych wobec podatników obj2tych kontrol$, u których
stwierdzono

rozbie7no6ci

mi2dzy

powierzchni$

gruntów

przyj2t$

jako

podstawa

opodatkowania, a powierzchni$ gruntów wynikaj$c$ z ewidencji gruntów i budynków, oraz
rozbie7no6ci

pomi2dzy

danymi

wykazanymi

w

kolejno

sk adanych

deklaracjach

podatkowych;
-

uzupe nieniu akt osobowych pracowników o brakuj$ce dokumenty;

-

podj2ciu czynno6ci zmierzaj$cych do wyegzekwowania nadp aconych radnym i cz onkom
komisji spoza Rady diet w okresie od stycznia 2002 roku do 31 marca 2004 roku, na $czn$
kwot2 67.213,64 z ; z tego do 1 lipca 2004 roku uzyskano zwrot 22.208,34 z ;

-

podj2ciu przez Rad2 Miejsk$ Wroc awia, 1 kwietnia 2004 roku, uchwa y nr XXI/1677/04 w
sprawie przyj2cia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wroc aw na lata 2004 – 2008. Obowi$zek taki powsta na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z

21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733 z pó)n. zm.);
-

wyegzekwowaniu 14 kwietnia 2004 roku od najemcy lokalu obowi$zku z o7enia
zabezpieczenia nale7no6ci najemcy wzgl2dem wynajmuj$cego (Gminy Wroc aw) w formie
aktu notarialnego ustanawiaj$cego hipotek2 kaucyjn$ do kwoty 9.330 z i wyegzekwowaniu
wp aty zaleg o6ci z tytu u czynszu najmu w kwocie 6.138,02 z ;

-

podj2ciu uchwa y nr XXII/1855/04 Rady Miejskiej Wroc awia z 22 kwietnia 2004 roku
zmieniaj$cej za $cznik nr 3 do uchwa y Rady Miejskiej nr XLIV/1424/02 z 31 stycznia
2002 roku w sprawie szczegó owych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz
publicznym przedszkolom, szko om oraz innym placówkom wymienionym w art. 2 ustawy z
dnia 7 wrze6nia 1991 roku o systemie o6wiaty prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne w
cz26ci dotycz$cej wykorzystania dotacji w ten sposób, aby nie by o w$tpliwo6ci, i7 rozliczeniu
dotacji podlegaj$ wy $cznie wydatki do wysoko6ci otrzymanej dotacji podmiotowej w danym
roku bud7etowym;

-

wprowadzeniu uchwa y XXII/1815/04 Rady Miejskiej Wroc awia z 22 kwietnia 2004 roku
zmieniaj$cej uchwa 2 nr XXIII/732/00 Rady Miejskiej Wroc awia z 6 lipca 2000 r. w sprawie
wspó pracy Miasta Wroc awia z organizacjami pozarz$dowymi, dostosowuj$cej j$ do ustawy
z 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno6ci po7ytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96,
poz. 873 ze zm.),

-

zobowi$zaniu ksi2gowych Stra7y Miejskiej Wroc awia oraz Miejskiego O6rodka Sportu i
Rekreacji „Pó noc” do prawid owego ujmowania w sprawozdaniach wykonanych wydatków,
a tak7e ksi2gowych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i Wroc awskiego Toru Wy6cigów
Konnych Partynice do w a6ciwego ujmowania przychodów i wydatków w planach
finansowych 6rodków specjalnych dzia aj$cych przy tych jednostkach.
Obok opisanych wy7ej pozytywnych faktów, wyst$pi y te7 uchybienia i nieprawid owo6ci,

spowodowane m.in. wadliw$ interpretacj$ obowi$zuj$cych przepisów, niedostateczn$ staranno6ci$ w
ich przestrzeganiu, a tak7e niedope nieniem obowi$zków przez niektórych pracowników Urz2du.
Szczegó owa analiza opisanych w protokole kontroli uchybie: i nieprawid owo6ci oraz zastrze7e: i
dodatkowych wyja6nie: z o7onych 8 lipca 2004 roku do protoko u kontroli, spowodowa a
konieczno6> zwrócenia uwagi na najwa7niejsze z nich w ni7ej przedstawionym zakresie.
Organizacja, ksi"gowo#$, sprawozdawczo#$ i rozrachunki
W Urz2dzie Miejskim Wroc awia nie opracowano instrukcji w sprawie wspó pracy z
Generalnym Inspektorem Finansów Publicznych w zakresie przeciwdzia ania wprowadzaniu do
obrotu finansowego warto6ci maj$tkowych pochodz$cych z nielegalnych lub nieujawnionych )róde ,
co stanowi o niedope nienie obowi$zku wynikaj$cego z art. 15a ust. 2 ustawy z 16 listopada
2000 roku o przeciwdzia aniu wprowadzania do obrotu finansowego warto6ci maj$tkowych
pochodz$cych z nielegalnych lub nieujawnionych )róde oraz o przeciwdzia aniu finansowania
terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1505 ze zm.).

Posiadana przez jednostk2 dokumentacja opisuj$ca zasady rachunkowo6ci nie spe nia a
wymogów, okre6lonych w obowi$zuj$cych przepisach prawa, a zw aszcza wymogów zawartych w:
ustawie z dnia 29 wrze6nia 1994 roku o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.),
rozporz$dzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo6ci oraz planów kont dla bud7etu pa:stwa, bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) oraz ustawie z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.).
Wyst$pi y ró7nice mi2dzy planem kont ustalonym dla jednostek bud7etowych w rozporz$dzeniu
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...), a
planem kont dla Urz2du Miejskiego, okre6lonym przez kierownika jednostki. Ponadto, niektóre
postanowienia zak adowego planu kont nie by y przestrzegane.
Przepisy art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c i ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowo6ci wymaga y, aby
dokumentacja opisuj$ca przyj2te przez jednostk2 zasady (polityk2) rachunkowo6ci obejmowa a w
szczególno6ci wykaz programów z okre6leniem wersji oprogramowania i daty rozpocz2cia jego
eksploatacji oraz system s u7$cy ochronie danych i ich zbiorów. Stosowane programy (systemy)
komputerowe, wymienione w wykazie do $czonym do protoko u kontroli, oraz opisane zasady
ochrony danych i ochrony programów komputerowych, przedstawione w pi6mie Dyrektora Wydzia u
Informatyki z 12 maja 2004 roku, nie by y ustalone w formie pisemnej przez kierownika jednostki, co
by o wymagane przepisami art. 10 ust. 2 powo anej ustawy.
Uchybienia przy opracowywaniu zak adowego planu kont oraz faktycznie stosowane plany kont
i zasady klasyfikacji zdarze: spowodowa y, 7e rachunkowo6> jednostki odbiega a od jednolitych
zasad rachunkowo6ci, ustalonych w powszechnie obowi$zuj$cych przepisach dla jednostek sektora
finansów publicznych, a zw aszcza dla bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego i
samorz$dowych jednostek bud7etowych.
G ówn$ nieprawid owo6ci$ by o prowadzenie odr2bnych rachunków bankowych dla
poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków bud7etowych obj2tych planem finansowym Urz2du
Miejskiego, jako jednostki bud7etowej, mimo 7e przepisy ustawy o finansach publicznych oraz
rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo6ci (...) nie przewidywa y takiej mo7liwo6ci, z wyj$tkiem operacji szczególnych,
okre6lonych w odr2bnych przepisach. Ponadto ewidencja stanu 6rodków bud7etowych i obrotów na
rachunkach dochodów (wp ywów) bud7etowych by a prowadzona na koncie 139-„Inne rachunki
bankowe” i szeregu kontach analitycznych (oznaczonych numerem 139 i ko:cowym numerem
rachunku bankowego), zamiast na koncie 130-„Rachunek bie7$cy jednostek bud7etowych” i
subkoncie dochodów z ewidencj$ szczegó ow$ wed ug podzia ek klasyfikacji bud7etowej. Stosowany
program finansowo-ksi2gowy nie przewidywa sporz$dzenia zestawienia sald (obrotów i sald) kont
ksi$g pomocniczych do konta 130 wed ug klasyfikacji bud7etowej wydatków. W konsekwencji
ewidencja ksi2gowa dochodów i wydatków bud7etowych w Urz2dzie Miejskim, jako jednostce
bud7etowej, uniemo7liwia a sporz$dzenie sprawozda: jednostkowych Rb-27S z wykonania planu
dochodów bud7etowych i Rb-28S z wykonania planu wydatków bud7etowych tej jednostki, wed ug
zasad ustalonych w § 2 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 (dla dochodów wykonanych) oraz w § 8

ust. 2 pkt 3 (dla wydatków wykonanych) w za $czniku nr 2 „Instrukcja sporz$dzania sprawozda:
bud7etowych w zakresie bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego” do rozporz$dzenia Ministra
Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczo6ci bud7etowej (Dz. U. Nr 24, poz.
279 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe nie by y sporz$dzane.
Ponadto w jednostce kontrolowanej roczne sprawozdania zbiorcze Rb-27S z wykonania planu
dochodów bud7etowych oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków bud7etowych jednostki
samorz$du terytorialnego nie by y sporz$dzane wed ug zasad ustalonych w przepisach § 8 ust. 1 pkt 3
powo anego wy7ej rozporz$dzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczo6ci bud7etowej,
dlatego 7e nie by y sporz$dzane sprawozdania jednostkowe Rb-27S i Rb-28S jednostki samorz$du
terytorialnego jako jednostki bud7etowej i jako organu. Do sporz$dzania wymienionych sprawozda:
jednostkowych na podstawie ksi$g rachunkowych byli zobowi$zani przewodnicz$cy zarz$dów
jednostek samorz$du terytorialnego, tj. m.in. prezydent miasta, stosownie do przepisów § 4 ust. 2 lit.
a) i § 8 ust. 1 pkt 1 rozporz$dzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczo6ci bud7etowej.
Nie by o prowadzone konto 400-„Koszty wed ug rodzajów” z ewidencj$ szczegó ow$, przede
wszystkim wed ug pozycji planu finansowego, tj. wed ug podzia ek klasyfikacji bud7etowej, mimo 7e
obowi$zek prowadzenia tego konta z podan$ ewidencj$ szczegó ow$ wynika z powo anego wy7ej
rozporz$dzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...), a tak7e by o
ono ustalone w zak adowym planie kont. Nie by y równie7 prowadzone konta: 226-„D ugoterminowe
nale7no6ci bud7etowe” oraz 810-„Dotacje bud7etowe oraz 6rodki z bud7etu na inwestycje”, mimo 7e
by y one ustalone w zak adowym planie kont dla Urz2du Miejskiego i 7e w Urz2dzie wyst$pi y
operacje gospodarcze, które powinny by> ksi2gowane na tych kontach. W trakcie kontroli zosta y
ustalone nale7no6ci d ugoterminowe wed ug stanu na 31.12.2003 roku, które powinny by> uj2te na
koncie 226.
Kontrola rozrachunków bud7etu miasta Wroc awia za lata 2002 i 2003 wykaza a, 7e w
2002 roku wydatki, w wysoko6ci 209.342,46 z , nie zosta y sfinansowane ze 6rodków bud7etowych.
Ze z o7onych wyja6nie: wynika o, 7e jednostka bud7etowa, która dokona a tych wydatków, nie
zwróci a si2 o przekazanie z bud7etu miasta 6rodków w podanej kwocie zgodnie z ustalon$ procedur$,
ale sfinansowa a swoje wydatki ze 6rodków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym, które zosta y rozliczone w nast2pnym roku bud7etowym. Ponadto w sprawozdaniu
zbiorczym Rb-28S za 2003 rok oraz w sprawozdaniu cz$stkowym Rb-28S Urz2du, jako jednostki
bud7etowej, wydatki wykonane zosta y wykazane zgodnie z ewidencj$, ale w kwocie wy7szej o
19.615,03 z od faktycznie (kasowo) zrealizowanych wydatków. Wskutek tego wykazywane w 2004
roku wydatki bud7etowe b2d$ ni7sze od zrealizowanych kasowo o t2 sam$ kwot2, czyli o 19.615,03
z . Przedstawione wy7ej dzia ania by y niezgodne z zasadami gospodarki finansowej jednostek
bud7etowych, okre6lonymi w przepisach art. 18 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a tak7e ze
szczególnymi zasadami rachunkowo6ci dla bud7etu i dla jednostek, zawartymi w § 4 rozporz$dzenia
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...).
W 2003 i 2004 roku miejskie jednostki bud7etowe, z wyj$tkiem Urz2du Miejskiego, rozliczy y
si2 z bud7etem miasta z tytu u zrealizowanych dochodów bud7etowych oraz niewykorzystanych
6rodków na finansowanie ich wydatków w 2002 roku i 2003 roku, ale rozliczenia te trwa y

odpowiednio do lipca 2003 roku i maja 2004 roku. Z bud7etem miasta nie rozliczy si2 natomiast
Urz$d Miejski. Ta jednostka dokona a rozlicze: w trakcie kontroli i na rachunek bud7etu w czerwcu
2004 roku zosta a przekazana $cznie kwota 935.116,75 z . Tymczasem, zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw.
z art. 109 ustawy o finansach publicznych, samorz$dowe jednostki bud7etowe powinny rozliczy> si2 z
bud7etem jednostki samorz$du terytorialnego do ko:ca roku bud7etowego, w którym zrealizowa y
dochody bud7etowe i otrzyma y 6rodki bud7etowe na sfinansowanie swoich wydatków. Ponadto,
stosownie do opisu konta 130 „Rachunek bie7$cy jednostek bud7etowych” zawartego w
rozporz$dzeniu Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo6ci oraz planów kont dla bud7etu pa:stwa, bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1752), saldo tego konta
powinno zosta> zlikwidowane przez ksi2gowanie przelewu 6rodków bud7etowych niewykorzystanych
do ko:ca roku oraz przelewu do bud7etu dochodów bud7etowych pobranych, lecz nieprzelanych do
ko:ca roku.
Odsetki za zw ok2 w regulowaniu nale7no6ci podatkowych naliczano i ujmowano na kontach
podatników w momencie ich zap aty. W ksi2gach rachunkowych Urz2du nie ujmowano natomiast
odsetek dotycz$cych zobowi$za: podatkowych w wysoko6ci odsetek nale7nych na koniec kwarta u. Z
postanowie: art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.) wynika, 7e odsetki od nieterminowych p atno6ci
winny by> naliczane i ewidencjonowane nie pó)niej ni7 na koniec ka7dego kwarta u.
We wniosku o przyznanie kwoty rekompensuj$cej dochody utracone z tytu u ustawowych ulg i
zwolnie: za 2003 rok, skutki zwolnienia dotycz$ce dwóch jednostek badawczo - rozwojowych
wykazano w wysoko6ci ni7szej ni7 wynikaj$ca ze z o7onych przez te jednostki deklaracji, co by o
niezgodne z przepisami § 4 ust. 1 i 2 rozporz$dzenia Ministra Finansów z 25 czerwca 2003 roku w
sprawie szczegó owych zasad obliczania oraz trybu przekazywania gminom kwoty rekompensuj$cej
dochody utracone z tytu u ustawowych ulg i zwolnie: (Dz. U. Nr 113, poz. 1073 ze zm.), z którego
wynika o, 7e we wniosku gmina wykazuje skutki ulg i zwolnie: ustawowych wynikaj$ce z decyzji i
nakazów p atniczych lub decyzji zmieniaj$cych te nakazy oraz deklaracji podatkowych na dany rok
podatkowy. K$cznie kwot2 dochodów utraconych z tytu u zwolnienia jednostek badawczorozwojowych z podatku od nieruchomo6ci zani7ono o kwot2 11.608,70 z .
W I, II i III kwartale 2002 roku w sprawozdaniu Rb-27S nie wykazano skutków obni7enia
górnych stawek podatkowych, tymczasem z instrukcji w sprawie sporz$dzania sprawozda: z
wykonania planu dochodów bud7etowych jednostki samorz$du terytorialnego, zawartej w za $czniku
nr 2 do rozporz$dzenia Ministra Finansów z 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczo6ci
bud7etowej (Dz. U. nr 24, poz. 279 ze zm.) wynika, 7e w kolumnie „Skutki obni7enia górnych stawek
podatków obliczone za okres sprawozdawczy" wykazuje si2 - w przypadku zastosowania przez gmin2
lub miasto na prawach powiatu obni7enia górnej stawki - ró7nic2 pomi2dzy stawk$ górn$ a przyj2t$ w
uchwale przez rad2 gminy lub miasta na prawach powiatu, przemno7on$ przez podstaw2
opodatkowania. Przy obliczaniu skutków roz o7enia na raty zaleg o6ci podatkowych od kwoty
udzielonej ulgi odejmowano kwot2 faktycznie wp acon$, w zwi$zku z czym jako skutek udzielonej
ulgi uwzgl2dniano w danym okresie sprawozdawczym kwot2, która przeznaczona by a do realizacji w

danym okresie sprawozdawczym, a faktycznie nie zosta a zrealizowana; tymczasem z art. 49 § 2 oraz
art. 259 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.)
wynika, 7e w razie niedotrzymania terminu p atno6ci odroczonego podatku lub zaleg o6ci podatkowej
b$d) terminu p atno6ci którejkolwiek z rat, na jakie zosta roz o7ony podatek lub zaleg o6> podatkowa,
nast2puje z mocy prawa wyga6ni2cie decyzji o odroczeniu terminu p atno6ci podatku lub zaleg o6ci
podatkowej wraz z odsetkami za zw ok2 - w ca o6ci, o roz o7eniu na raty zap aty podatku lub
zaleg o6ci podatkowej - w cz26ci dotycz$cej raty niezap aconej w terminie p atno6ci, a terminem
p atno6ci podatku lub zaleg o6ci podatkowej obj2tej odroczeniem lub rat$ staje si2 odpowiednio termin
okre6lony w art. 47 § 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto w przypadku decyzji odraczaj$cych
podatek, którego termin p atno6ci przypada w nast2pnych okresach sprawozdawczych, jako skutek
udzielonej ulgi w okresie sprawozdawczym, w którym wydana zosta a decyzja odraczaj$ca,
wykazywano ca $ kwot2 odroczonego podatku, chocia7 w tym okresie sprawozdawczym ca a kwota
podatku nie by a jeszcze wymagalna. Z ww. instrukcji w sprawie sporz$dzania sprawozda:, zawartej
w powo anym rozporz$dzeniu w sprawie sprawozdawczo6ci bud7etowej (za $cznik nr 2 do
rozporz$dzenia) wynika, 7e w kolumnie "Skutki udzielonych przez gmin2: ulg, odrocze:, umorze:..."
wykazuje si2 kwoty dotycz$ce skutków udzielonych przez gmin2 lub miasto na prawach powiatu ulg,
odrocze:, umorze:, zwolnie: w podatkach i op atach za okres sprawozdawczy.
W sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów bud7etowych jednostek samorz$du
terytorialnego za okres od pocz$tku roku do 31 grudnia 2003 roku nie wykazywano zaleg o6ci i
nadp at w podatku od 6rodków transportowych, pomimo 7e zaleg o6ci te w kwocie 487.022,08 z i
nadp aty w kwocie 201.526.73 z faktycznie by y zaewidencjonowane na kontach poszczególnych
podatników. Obok wykazanych wy7ej zaleg o6ci wynikaj$cych z decyzji, na kontach podatników,
którzy nie z o7yli deklaracji na podatek od 6rodków transportowych na 2003 rok oraz w stosunku do
których w 2003 roku organ podatkowy nie wyda decyzji okre6laj$cych wysoko6> zobowi$zania
podatkowego, zaewidencjonowane by y równie7 zaleg o6ci, b2d$ce wg pracowników Urz2du
„kwotami zobowi$zania jakie ci$7$ na podatnikach”. Tymczasem z § 4 ust. pkt 1, 2 rozporz$dzenia
Ministra Finansów z 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowo6ci i planu kont dla prowadzenia
ewidencji podatków i op at dla organów podatkowych jednostek samorz$du terytorialnego (Dz. U. nr
50 poz. 511 ze zm.) wynika, 7e do udokumentowania przypisów i odpisów s u7$ deklaracje
podatkowe oraz decyzje.
Wydruki z ewidencji analitycznej podatku od nieruchomo6ci i od 6rodków transportowych nie
zawiera y oznaczenia nazwy rodzaju ksi2gi rachunkowej, tymczasem z art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy z
29 wrze6nia 1994 roku o rachunkowo6ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 ze zm.)
wynika, 7e ksi2gi rachunkowe, z uwzgl2dnieniem techniki ich prowadzenia, powinny by> trwale
oznaczone nazw$ (pe n$ lub skrócon$) jednostki, której dotycz$ (ka7da ksi2ga wi$zana, ka7da lu)na
karta kontowa, tak7e je7eli maj$ one posta> wydruku komputerowego lub zestawienia wy6wietlanego
na ekranie monitora komputera), nazw$ danego rodzaju ksi2gi rachunkowej oraz nazw$ programu
przetwarzania.
W ewidencji ksi2gowej podatku od 6rodków transportowych nie wyodr2bniono informacji o
przypisie, odpisie dokonanym na podstawie deklaracji z o7onej przez podatnika. Tymczasem z § 13

ust. 1a oraz z § 16 powo anego rozporz$dzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowo6ci i
planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i op at dla organów podatkowych jednostek
samorz$du terytorialnego wynika, 7e ksi2gowa: dotycz$cych rozrachunków z poszczególnymi
podatnikami z tytu u nale7nych i wp aconych przez nich podatków i op at dokonuje si2 na kontach
pomocniczych prowadzonych do konta 221-„Nale7no6ci z tytu u dochodów bud7etowych”; na stronie
Wn konta ksi2guje si2 m.in. przypisy nale7no6ci, na stronie Ma odpisy nale7no6ci, a przy zak adaniu
konta podatnika zapisuje si2 kwot2 zaleg o6ci z poprzedniego roku, kwot2 nadp aty z poprzedniego
roku, kwot2 przypisu (wymiaru) na rok bie7$cy, wysoko6> rat kwartalnych. Ponadto z § 23 ust. 1
powo anego rozporz$dzenia wynika, 7e je7eli ewidencja podatków i op at prowadzona jest technik$
inn$ ni7 r2czna, nale7y zachowa> zasady okre6lone w powo anym rozporz$dzeniu i zapewni> wydruk
okre6lonych w nim dokumentów, formularzy i zestawie:.
Wykonanie bud(etu
Dochody z tytu u podatków
Organ podatkowy pierwszej instancji nie wykonywa na bie7$co czynno6ci sprawdzaj$cych
okre6lonych w art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, polegaj$cych na ustaleniu stanu
faktycznego w zakresie niezb2dnym do stwierdzenia zgodno6ci z o7onych przez podatników
deklaracji z przedstawionymi dokumentami. U 32 % podatników z badanej próby podatku od
nieruchomo6ci od osób prawnych, stwierdzono rozbie7no6ci pomi2dzy z o7onymi deklaracjami a
za $czonymi do nich dokumentami. Ponadto organ podatkowy nie korzysta z przys uguj$cych mu - na
podstawie art. 274a § 2 powo anej ustawy - mo7liwo6ci wezwania podatnika do udzielenia, w
wyznaczonym terminie, niezb2dnych wyja6nie: lub uzupe nienia deklaracji w sytuacji stwierdzenia
ró7nicy w podstawie opodatkowania gruntów pomi2dzy wykazanymi w deklaracji, a wynikaj$cymi z
ewidencji gruntów i budynków, oraz w sytuacji zaistnia ych zmian u podatników sk adaj$cych
deklaracje podatkowe, w których zmienia y si2 wielko6ci podstaw opodatkowania. Ró7nice w zakresie
ewidencji gruntów stwierdzono w badanej próbie u 14 % podatników w zakresie osób prawnych i
23 % podatników w zakresie osób fizycznych, skutkiem czego powierzchnia opodatkowana by a
ni7sza od powierzchni wykazanej w ewidencji gruntów $cznie o 293.050,80 m2 (292.892,08 m2
odno6nie osób prawnych i 158,72 m2 odno6nie osób fizycznych) oraz wy7sza o 173,55 m2 (17,90 m2
odno6nie osób prawnych i 155,65 m2 odno6nie osób fizycznych). Skutkiem braku kontroli w tym
zakresie by o nieprawid owe ustalenie wysoko6ci nale7nych podatków – w badanej próbie: zani7enie
w 2002 roku o 19.270,04 z i w 2003 roku o 20.181,45 z oraz zawy7enie, odpowiednio w
poszczególnych latach, o 11.430,08 z i 8.275,96 z .
W sytuacji niez o7enia przez podatników informacji o gruntach, o której mowa w art. 6a ust. 5
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 roku nr 94,
poz. 431 ze zm.), od b2d$cych w ich posiadaniu gruntów stanowi$cych u7ytki rolne naliczano i
pobierano podatek od nieruchomo6ci na podstawie nieaktualnych wykazów nieruchomo6ci, pomimo i7
zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, od 1 stycznia 2003 roku grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów
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Od skontrolowanej próby kwota nienale7nie naliczonego podatku od nieruchomo6ci wynios a
840,10 z .
Przypisu podatku od nieruchomo6ci od osób fizycznych na kartotekach analitycznych
dokonywano przed dor2czeniem decyzji wymiarowej – data ksi2gowania przypisu by a wcze6niejsza
od daty dor2czenia decyzji. Tymczasem, zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 rozporz$dzenia Ministra
Finansów w sprawie zasad rachunkowo6ci i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i op at
dla organów podatkowych jednostek samorz$du terytorialnego, do udokumentowania przypisów s u7$
decyzje. Z definicji przypisu zawartej w ww. rozporz$dzeniu wynika, 7e przypis jest zobowi$zaniem
podatkowym stanowi$cym obci$7enie konta podatnika na podstawie decyzji administracyjnej, a
zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej zobowi$zanie podatkowe powstaje z dniem
dor2czenia decyzji ustalaj$cej wysoko6> tego zobowi$zania.
W 84 przypadkach (82,35 % badanej próby) na wykazach nieruchomo6ci sk adanych przed
2003 rokiem oraz informacjach o nieruchomo6ciach i obiektach budowlanych sk adanych w 2003 roku
nie zosta a zamieszczona data wp ywu do Urz2du Miejskiego. Z przepisów § 6 ust. 11 rozporz$dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów
gmin i zwi$zków mi2dzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 ze zm.) wynika, 7e na ka7dej
wp ywaj$cej na no6niku papierowym korespondencji umieszcza si2 w górnym lewym rogu pierwszej
strony piecz$tk2 wp ywu okre6laj$c$ dat2 otrzymania i wchodz$cy numer ewidencyjny z rejestru
kancelaryjnego.
Wyst$pi przypadek opodatkowania spó ki jawnej na zasadach dotycz$cych osób fizycznych,
wbrew postanowieniom art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i op atach lokalnych, zgodnie z którym
podatnikami podatku od nieruchomo6ci s$ osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w
tym spó ki nieposiadaj$ce osobowo6ci prawnej.
W 2002 roku wyst$pi y przypadki naliczenia i pobrania odsetek od zaleg o6ci podatkowych w
wysoko6ci wy7szej o 2.625,20 z od wynikaj$cej z wyliczenia zgodnie z zasadami okre6lonymi w § 10
do § 13 rozporz$dzenia Ministra Finansów z 4 maja 2001 roku w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463 ze zm.). B 2dy te dotyczy y 6 %
wybranej do kontroli próby i by y spowodowane, jak wynika z wyja6nie: pracowników, awariami
systemu
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Pracownicy

odpowiedzialni za ksi2gowo6> podatkow$ po zaksi2gowaniu wp at nie sprawdzali prawid owo6ci
dokonanych nalicze: i ksi2gowa:.
U 4 % wybranej do kontroli próby nie zaliczono wp at dokonanych po terminie p atno6ci na
poczet zaleg o6ci podatkowej i odsetek za zw ok2, wbrew przepisom art. 55 § 2 Ordynacji
podatkowej, przez co zani7ono dochody z tytu u odsetek o kwot2 212,40 z . Ponadto w przypadku 11
wp at dokonanych po terminie p atno6ci organ podatkowy nie wyda postanowie: o zaliczeniu wp aty
na zaleg o6> podatkow$ i odsetki za zw ok2, do czego by zobowi$zany na podstawie art. 273 § 1 pkt 2
lit. a ustawy Ordynacja podatkowa - do 31 grudnia 2002 roku i art. 62 § 4 powo anej ustawy - od 1
stycznia 2003 roku. Nieprawid owo6> ta dotyczy a 16 % skontrolowanych podatników i powsta a (wg
wyja6nie: pracowników) na skutek niepotwierdzania na pi6mie ustale: przeprowadzanych na

podstawie rozmów telefonicznych z podatnikami, pomimo, 7e art. 126 ustawy Ordynacja podatkowa
nak ada na organy podatkowe obowi$zek za atwiania spraw podatkowych w formie pisemnej.
W podatku od nieruchomo6ci od osób prawnych nie zaliczano z urz2du nadp at na poczet
zaleg o6ci podatkowych wraz z odsetkami za zw ok2 oraz bie7$cych zobowi$za: podatkowych, czego
wymaga y przepisy art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej – w zakresie 2002 roku oraz 76 § 1 tej ustawy –
w zakresie 2003 roku. Nieprawid owo6> ta dotyczy a 12 % badanej próby.
Post2powanie egzekucyjne wobec podatników zalegaj$cych z wp atami rat podatkowych nie
by o wszczynane na bie7$co i systematycznie, wbrew przepisom § 2, § 3 oraz § 5 rozporz$dzenia
Ministra Finansów z 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
post2powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541).
Przy za atwianiu 17 wniosków w sprawie umorzenia lub roz o7enia na raty zaleg o6ci podatku
od 6rodków transportowych, organ podatkowy nie zawiadomi 4 podatników w trybie art. 140
Ordynacji podatkowej o tym, 7e post2powanie nie mo7e zosta> za atwione we w a6ciwym terminie i
nie wskaza nowego terminu za atwienia sprawy.
Organ podatkowy, wydaj$c decyzj2 umarzaj$c$ odsetki za zw ok2 w wysoko6ci 1.153.776,10
z , uwzgl2dni telefonicznie uzgodnion$ zmian2 tytu u wnioskowanej pomocy z restrukturyzacyjnej na
pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia, pomimo 7e wbrew wezwaniu podatnik nie potwierdzi na
pi6mie zmiany 7$dania. Ustawa Ordynacja podatkowa przewiduje 6ci6le okre6lone formy
potwierdzania ustale: poczynionych w trakcie post2powania podatkowego. Z art. 168 § 1 ustawy
Ordynacja podatkowa w wersji obowi$zuj$cej w dniu wydania decyzji wynika o, 7e podania (7$dania,
wyja6nienia, odwo ania, za7alenia) mog$ by> wnoszone na pi6mie, telegraficznie lub za pomoc$
dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a tak7e ustnie do protoko u.
Cz onkom Komisji Rozwi$zywania Problemów Alkoholowych wyp acano diety za ró7ne
wykonywane przez nich czynno6ci w ramach jej zada:, podczas gdy z § 5 ust. 2 uchwa y Rady
Miejskiej nr VIII/166/03 z 24 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki
i Rozwi$zywania Problemów Alkoholowych we Wroc awiu na 2003 rok wynika o, 7e dieta
przys ugiwa a wy $cznie za udzia

w posiedzeniu Komisji, a nie za dodatkowe czynno6ci

wykonywane przez jej cz onków w celu realizacji Programu Profilaktyki Rozwi$zywania Problemów
Alkoholowych.
Pracowników zatrudnionych na podstawie powo ania na stanowiska zast2pców prezydenta,
sekretarza, skarbnika, obj2to regulaminem wynagradzania i ustalono im wynagrodzenie powy7ej
limitów okre6lonych dla tych stanowisk w rozporz$dzeniu Rady Ministrów z 11 lutego 2003 roku w
sprawie zasad wynagradzania i wymaga: kwalifikacyjnych pracowników samorz$dowych
zatrudnionych w urz2dach gmin, starostwach powiatowych i urz2dach marsza kowskich (Dz.U. nr 33,
poz. 264), mimo 7e zgodnie z obowi$zuj$c$ od 1 stycznia 2001 roku tre6ci$ art. 239 § 3 pkt 3c w
zwi$zku z art. 772 § 5 Kodeksu pracy regulaminem wynagradzania nie mog$ by> obj2ci pracownicy
samorz$dowi zatrudnieni w urz2dach gminy na podstawie wyboru, mianowania i powo ania.
Maksymalne wynagrodzenie okre6lone w tabelach stanowisk i wynagrodze: stanowi$cych za $czniki
do rozporz$dzenia Rady Ministrów z 11 lutego 2003 roku, obowi$zuj$ce od 1 stycznia 2003 roku, dla
pracowników powo anych na stanowiska samorz$dowe w miastach powy7ej 300 tys. mieszka:ców

wynosi o odpowiednio: dla zast2pcy prezydenta miasta – XXI kat. p ac – 4.570 z , dodatek funkcyjny
wg 9 stawki – (do 250% najni7szego wynagrodzenia zasadniczego tj. 1825 z ), dla sekretarza – XXI
kategoria p ac – 4.570 z , dodatek funkcyjny wg 8 stawki (do 200% najni7szego wynagrodzenia
zasadniczego – 1.460 z ), dla skarbnika – XXII kategoria p ac – 4.900 z , dodatek funkcyjny wg 9
stawki – 1.825 z . Tymczasem Zast2pcom Prezydenta, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi przyznano
wynagrodzenie miesi2czne wg XXII kategorii p ac – 4.900 z oraz dodatek funkcyjny wg 9 stawki w
kwocie 1.830 z .
„Zasady wynagradzania i przyznawania dodatkowych 6wiadcze: z tytu u zatrudnienia
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych” wprowadzone do stosowania zarz$dzeniem
Prezydenta Wroc awia nr 696/03 z 16 maja 2003 roku, opracowane zosta y z powo aniem si2 na
przepis art. 6 ust. 1 ustawy z 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kieruj$cych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 ze zm.), podczas gdy ustawa ta nie dotyczy tych
samorz$dowych jednostek organizacyjnych, które nie maj$ osobowo6ci prawnej. Dyrektorom
jednostek bud7etowych ustalono w tych „Zasadach” wynagrodzenie powy7ej limitów okre6lonych dla
tych stanowisk w rozporz$dzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad
wynagradzania i wymaga: kwalifikacyjnych pracowników samorz$dowych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorz$du terytorialnego (Dz. U. nr 61, poz. 707 ze zm.), a
ponadto przyznano niewymieniony w powo anym rozporz$dzeniu dodatek motywacyjny do
wynagrodzenia, mimo 7e zgodnie z obowi$zuj$c$ od 29 listopada 2002 roku tre6ci$ art. 772 § 5 w
zwi$zku z art. 24126 § 2 Kodeksu pracy regulaminem wynagradzania nie mog$ by> obj2te osoby
zarz$dzaj$ce w imieniu pracodawcy zak adem pracy. Prezydent Wroc awia przyzna Dyrektorowi
Miejskiego Zarz$du Domów Pomocy Spo ecznej oraz Dyrektorowi Zarz$du Dróg i Komunikacji
wynagrodzenie zasadnicze w wysoko6ci 4.500 z , Dyrektorowi Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
wynagrodzenie zasadnicze w wysoko6ci 4.000 z , a Dyrektorowi Wroc awskiego Toru Wy6cigów
Konnych wynagrodzenie zasadnicze w wysoko6ci 3.400 z , mimo 7e maksymalna wysoko6>
wynagrodzenia dyrektorów jednostek bud7etowych okre6lona w rozporz$dzeniu RM z 26 lipca 2000
roku wynosi a 3.500 z dla dyrektora (kierownika) wielobran7owej jednostki i 3.300 dla dyrektora
(kierownika) jednostki. Ponadto Dyrektorowi Izby Wytrze)wie: Prezydent przyzna

dodatek

funkcyjny w wysoko6ci 2.800 z , chocia7 zgodnie z powo anym rozporz$dzeniem z 26 lipca 2000 roku
dyrektorowi (kierownikowi) jednostki wielobran7owej przys ugiwa dodatek funkcyjny w kwocie
1.600 z , a dyrektorowi (kierownikowi) jednostki przys ugiwa taki dodatek w kwocie 1.400 z . Poza
tym Dyrektorom Wroc awskiego Toru Wy6cigów Konnych, Zarz$du Dróg i Komunikacji oraz
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Prezydent przyzna

dodatki motywacyjne w wysoko6ci

odpowiednio 510 z , 280 z i 600 z .
Podró(e s u(bowe
Biuro Promocji Miasta i Wspó pracy z Zagranic$ Urz2du Miejskiego przekazywa o do Dzia u
Likwidatury rozliczenia delegacji zagranicznych bez zachowania 14-dniowego terminu rozliczenia,
czym naruszono przepisy okre6lone w „Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Ksi2gowych w
Urz2dzie Miejskim Wroc awia”, które ustala y 14-dniowy termin rozliczenia delegacji (w badanej

próbie 20 delegacji w 14 przypadkach przekroczono 14-dniowy termin rozliczenia delegacji).
Ponadto, pracownicy Urz2du i radni nie przestrzegali 14-dniowego terminu rozliczenia pobranej
zaliczki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej (w badanej próbie 20 delegacji w 16 przypadkach
przekroczono ten termin).
Wydatki z tytu u us ug
Dyrektor Biura Rady Miejskiej podpisa a umow2 zlecenie na wykonanie zadania pn.
„Opiniowanie projektów uchwa Rady Miejskiej i odpowiedzi na skargi rozpatrywane przez Rad2
Miejsk$” w terminie od 2 stycznia do 31 grudnia 2001 roku za wynagrodzeniem w kwocie 2.700 z .
Tymczasem zleceniobiorcy faktycznie wyp acano w 2001 roku co miesi$c 2.700 z na podstawie
wystawionych przez zleceniobiorc2 rachunków, co razem w skali ca ego roku da o kwot2 32.400 z .
W zwi$zku z powy7szym warto6> zamówienia przekroczy a równowarto6> 3.000 EURO, a
zastosowano przy zlecaniu us ugi tryb z wolnej r2ki, co by o niezgodne z art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy z
10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych w brzmieniu wówczas obowi$zuj$cym.
Wydatki na remonty i inwestycje
W odniesieniu do wszystkich czterech skontrolowanych zada: remontowych, roboty budowlane
rozpocz2to bez wymaganego zg oszenia do w a6ciwego organu administracji architektonicznobudowlanej, co stanowi o naruszenie przepisu art. 28 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 roku, Nr 106, poz. 1126, ze zm.). W umowach o wykonanie robót remontowych,
zobowi$zywano wykonawców do prowadzenia dziennika budowy, a dokumentu tego faktycznie nie
prowadzono.
Umowa z wykonawc$ na wykonanie robót remontowo-budowlanych i elektrycznych w obiekcie
Urz2du Miejskiego Wroc awia przy ulicy Kotlarskiej 41, zawarta w dniu 26 marca 2003 roku, zosta a
opatrzona podpisem przez wykonawc2 w dniu 8 kwietnia 2003 roku. Stan taki umo7liwi wyd u7enie
terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy7 ustalono go od dnia podpisania umowy.
W trzech z czterech skontrolowanych post2powa: o udzielenie zamówie: publicznych na
wykonanie remontów w obiektach Urz2du Miejskiego Wroc awia, kosztorysy inwestorskie
stanowi$ce, zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy z 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 664 ze zm.) podstaw2 do okre6lenia warto6ci szacunkowej
zamówienia na roboty budowlane, opracowano z naruszeniem przepisów szczególnych w tym
zakresie. W kosztorysach opracowanych metod$ kalkulacji szczegó owej, dotycz$cych remontu
pomieszcze: biurowych oraz cz26ci dachu w budynku Urz2du Miejskiego Wroc awia przy pl. Nowy
Targ 1/8 oraz remontu pomieszcze: biurowych na III pi2trze, cz26ci korytarza i robót naprawczych
ciekn$cego dachu w budynku przy ul. Kotlarskiej 41, warto6> zamówienia okre6lono z
uwzgl2dnieniem podatku od towarów i us ug /VAT/. Stanowi o to naruszenie przepisu § 5
rozporz$dzenia Ministra Spraw Wewn2trznych i Administracji z 26 lutego 1999 roku w sprawie
metod i podstaw sporz$dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239). W dwóch
kosztorysach ceny jednostkowe robocizny przyj2to do oblicze: w wysoko6ci ni7szej od wynikaj$cej z
ww. rozporz$dzenia ( 8,40 z /rg i 8,48 z /rg, zamiast 8,63 z /rg).

Post2powanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanoremontowych i elektrycznych pomieszcze: biurowych w obiekcie przy pl. Nowy Targ 1/8,
przeprowadzone w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, rozstrzygni2to pozytywnie mimo, 7e
zgodnie z art. 27b ust.1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych nale7a o je uniewa7ni>. Z trzech
wykonawców, którzy z o7yli oferty ostateczne, dwóch podlega o wykluczeniu na podstawie art. 19
ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy. Wspólnicy spó ki cywilnej, której ofert2 wybrano jako
najkorzystniejsz$, nie z o7yli w swoim imieniu o6wiadcze: wymaganych przepisem art. 22 ust. 2
ustawy, ale jedno o6wiadczenie w imieniu spó ki. Drugi z wykonawców, którego ofert2 w
post2powaniu oznaczono numerem 2, wszystkie wymagane dokumenty przedstawi podpisane w
sposób niepozwalaj$cy na stwierdzenie, i7 dokona y tego osoby upowa7nione do sk adania
o6wiadcze: woli w imieniu wykonawcy, ze wzgl2du na brak mo7liwo6ci identyfikacji tych osób (dwa
nieczytelne podpisy na piecz2ci firmowej spó ki cywilnej).
W post2powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowobudowlanych i elektrycznych w obiekcie przy ul. Kotlarskiej 41, wymagano od oferentów
prowadzenia dzia alno6ci w zakresie obj2tym zamówieniem /uprawnienia do wyst2powania w obrocie
prawnym/ od 3 lat, co stanowi o naruszenie przepisu art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych. Z czterech rozpatrywanych ofert, za najkorzystniejsz$ wybrano ofert2, która podlega a
odrzuceniu na podstawie art. 27a ust.1 pkt 1 i pkt 5 ustawy. Kosztorys ofertowy podpisano niezgodnie
z wymogami zamawiaj$cego (przez jednego wspólnika spó ki cywilnej w sytuacji, gdy umowa spó ki
wymaga a dla takiej czynno6ci zezwolenia w formie uchwa y Zgromadzenia Wspólników). Kosztorys
nie ujmowa , w warto6ci robót wynikaj$cych z zamówienia, podatku VAT, co by o sprzeczne ze
wskazanymi dla jego sporz$dzenia (metod$ kalkulacji szczegó owej), w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, przepisami rozporz$dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867) oraz wykazywa w tej warto6ci narzut zysku od materia ów, niezgodnie ze specyfikacj$,
zawy7aj$c o 2.837,77 z cen2 ofertow$.
W przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu pomieszcze: biurowych na III pi2trze,
cz26ci korytarza oraz robót naprawczych dachu w budynku przy ul. Kotlarskiej 41, oferta wykonawcy
uznana za najkorzystniejsz$, podlega a odrzuceniu stosownie do przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o
zamówieniach publicznych, a ca e post2powanie w zwi$zku z rozpatrywaniem dwóch ofert
uniewa7nieniu na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy. Wykonawca przed o7y kosztorys ofertowy
podpisany przez jednego wspólnika, a o6wiadczenie wymagane przepisem art. 22 ust. 2 ustawy z o7y
jako spó ka cywilna, zamiast przez dwóch wspólników-przedsi2biorców prowadz$cych dzia alno6>
gospodarcz$ na podstawie odr2bnych wpisów do ewidencji dzia alno6ci gospodarczej.
Pomimo opó)nienia w dostawie zakupionego w lutym 2002 roku samochodu osobowego typu
BUS, marki Volkswagen T-4 Combi, nie wyegzekwowano umownie ustalonej zap aty za zw ok2 w
wysoko6ci 2.858,46 z , uzasadniaj$c to brakiem uprawnie: do takiego dzia ania, ze wzgl2du na
podpisanie przez dostawc2 umowy w innym ni7 okre6lony w umowie terminie, czego nie potwierdza
stan faktyczny.

Zadanie pn. „Modernizacja cz26ci obiektu Urz2du Miejskiego Wroc awia przy ul. Kotlarskiej
41 w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji
teleinformatycznej”, uj2te w wydatkach inwestycyjnych bud7etu miasta na 2002 rok, realizowano z
naruszeniem przepisów reguluj$cych zasady ponoszenia wydatków ze 6rodków publicznych,
prowadzenia procesu budowlanego jak i ksi2gowej ewidencji kosztów. Przed przyj2ciem przez organ
stanowi$cy gminy zakresu rzeczowego tego zadania w dniu 13 czerwca 2002 roku, zlecono
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /marzec 2002 roku/, dokonuj$c zap aty w kwietniu
2002 roku, oraz podj2to post2powanie o wy onienie wykonawcy robót zako:czone zawarciem umowy
w dniu 6.06.2002 roku /podpisanej 10 lipca 2002 roku przez wykonawc2/. Roboty budowlane
rozpocz2to bez zatwierdzonego projektu budowlanego i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow2
b$d) ich zg oszenia do w a6ciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Naruszono tym
samym przepis art. 28 cytowanej wy7ej ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z projektem budowlanym
roboty budowlane w obiekcie obejmowa y m.in. wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej,
wodno-kanalizacyjnej, adaptacj2 pomieszcze: na IV pi2trze budynku do celów pracy biurowej, tj.
roboty, których nie mo7na by oby zakwalifikowa> do remontu, którym zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy
Prawo budowlane by oby wykonywanie robót w istniej$cym obiekcie budowlanym polegaj$cych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi$cych bie7$cej konserwacji, z dopuszczeniem
zastosowania innych wyrobów budowlanych ni7 u7yte w stanie pierwotnym. Po dokonaniu odbioru
ko:cowego zadania w dniu 2.09.2002 roku i stwierdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z umow$, projektem, kosztorysem ofertowym, obowi$zuj$cymi przepisami i warunkami technicznymi
oraz uznaniu robót za ostatecznie odebrane i przekazane u7ytkownikowi, dokonywano dalszych
protokolarnych odbiorów cz26ci wykonanych robót w dniach: 5.09. i 18.11 2002 roku. Podobne
dzia ania towarzyszy y odbiorowi zleconych 2.09.2002 roku robót dodatkowych, które protokolarnie
zosta y odebrane 25.10.2002 roku bez zastrze7e:. W cz26ci roboty te odebrano tak7e 5.11.2002 roku.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe /68.320 z / ustalono jako ró7nic2 pomi2dzy warto6ci$ robót
dodatkowych i zamiennych, a warto6ci$ robót niewykonanych z kosztorysu ofertowego /60.570,81 z
/, w sytuacji gdy umowa podstawowa stanowi a jedynie o mo7liwo6ci ograniczenia zakresu robót nie
za6 ich zamianie. W tzw. kosztorysach ró7nicowych odliczano warto6ci robót niewykonanych z
kosztorysu ofertowego, które wcze6niej odebrano w pe nych warto6ciach dla okre6lonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym rodzaju robót. Przyk adowo, w bran7y budowlanej odliczono
jako niewykonane roboty, które odebrano 2 sierpnia 2002 roku w warto6ci robót odpowiadaj$cej w
pe ni kosztorysowi ofertowemu oraz potwierdzono odbiór w dniu 18.11.2002 roku robót dotycz$cych
podestu, którego nie wykonano. W robotach dodatkowych z kolei potwierdzono wykonanie
automatyki i instalacji do klapy dymowej w warto6ci kosztów bezpo6rednich 4.662,50 z , które w
warto6ci brutto 6.378,87 z odebrano 2.08.2002 roku. W bran7y instalacyjnej odliczono niewykonane
w ca o6ci roboty dotycz$ce wymiany kanalizacji poziomej pod posadzk$ w piwnicy o warto6ci
12.877,35 z , a przy odbiorze robót dla tej pozycji kosztorysowej w dniu 18.11.2002 roku ich warto6>
okre6lono jw. mimo, 7e kosztorys ró7nicowy ustala warto6> robót dodatkowych na 10.912,20 z i
sprawdzany by te7 18.11.2002 roku. W robotach dla bran7y elektrycznej odliczono niewykonane w
ca o6ci roboty uj2te w kosztorysie ofertowym o warto6ci 9.397,45 z /piwnice/, a przy odbiorze robót

dla tej pozycji kosztorysowej w dniu 18.11.2002 roku ich warto6> okre6lono jw. mimo, 7e kosztorys
ró7nicowy ustala warto6> robót dodatkowych na 10.636,56 z i sprawdzany by te7 18.11.2002 roku.
Dzia ania te potwierdzi y, 7e umownych terminów wykonania robót nie dochowano. Termin
wykonania robót zasadniczych ustalony w umowie z 6.06.2002 roku na okres 50 dni, up ywa
29.08.2002 roku, licz$c go od daty podpisania umowy przez wykonawc2 /10.07.2002 roku/, a ostatnie
roboty odebrano 18.11.2002 roku, co oznacza o wyd u7enie terminu o 81 dni. Przy robotach
dodatkowych termin ich wykonania ustalony na 30 dni up ywa 11.10.2002 roku, licz$c go od daty
podpisania umowy przez wykonawc2 /11.09.2002 roku/, a ostatnie roboty odebrano 5.11.2002 roku,
potwierdzaj$c wyd u7enie terminu wykonania robót o 25 dni. Inwestor by uprawniony do potr$ce: z
nale7nego wynagrodzenia kar umownych w wysoko6ci odpowiednio: dla zadania okre6lonego w
umowie z 6.06.2002 roku - 148.230 z /81 dni x 1.839 z za dzie:/ i dla robót dodatkowych – 3.416 z
/25 dni x 136,64 z za dzie:/.
Koszty inwestycyjne tego zadania uj2te na koncie 080 - „Inwestycje /6rodki trwa e w
budowie/” wg stanu na 31.12.2003 roku w wysoko6ci 448.267,04 z przeksi2gowano na konto 800 „Fundusz jednostki”, nie ujmuj$c tych kosztów na koncie 011 - „Srodki trwa e”, jako zwi2kszenia
warto6ci pocz$tkowej 6rodka trwa ego /budynku/ o koszty ulepszenia. Potwierdzone w trakcie
kontroli, odniesienie tych kosztów w koszt remontów, narusza zasad2 ujmowania na koncie 080 m.in.
kosztów poniesionych na ulepszenie ju7 istniej$cych 6rodków trwa ych, za które uznaje si2 koszty
adaptacji polegaj$cej na przystosowaniu /przerobieniu/ 6rodka trwa ego do wykorzystana go w innym
celu, ni7 wskazywa o jego pierwotne przeznaczenie, albo nadaniu nowych cech u7ytkowych
/adaptacja pomieszcze: na cele biurowe/. Na odr2bnym koncie analitycznym zaewidencjonowano
koszty wykonanych w 2000 roku w cz26ci, robót remontowo-budowlanych pomieszcze: w tym
samym budynku /parter i I pi2tro/, w wysoko6ci 73.180,48 z , które ustalono szacuj$c ich
zaawansowanie. Zawarta umowa stanowi a o mo7liwo6ci wystawienia faktur cz26ciowych, po
zatwierdzeniu przez inwestora nadzoru inwestorskiego kosztorysu powykonawczego. Zadania nie
zako:czono, a koszty te przeksi2gowano na konto 800 wg stanu na 31.12.2003 roku. Nie uj2to w
ogóle na koncie 080 dla tej inwestycji kosztów wykonanego projektu budowlano-wykonawczego na
realizacj2 prac remontowych, po wykonaniu których mo7liwym by monta7 d)wigu osobowego
hydraulicznego oraz platformy naschodowej dla niepe nosprawnych, w wysoko6ci 14.640 z oraz
kosztów opracowania projektu budowlano-wykonawczego na roboty budowlane i prace elektryczne w
tym budynku, w wysoko6ci 11.022 z .
Przedsi2wzi2cie pn. „Dostawa, monta7 i uruchomienie windy osobowej oraz platformy dla osób
niepe nosprawnych w obiekcie Urz2du Miejskiego Wroc awia przy ul. Kotlarskiej 41” w zakresie
niezb2dnych robót budowlanych podj2to bez wymaganego przepisem art. 28 ustawy Prawo budowlane
zg oszenia do w a6ciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonany projekt
budowlano-wykonawczy dotycz$cy „prac remontowych, po wykonaniu których mo7liwy b2dzie
monta7 d)wigu osobowego oraz platformy naschodowej dla niepe nosprawnych”, ustala zakres robót
obejmuj$cy przebudow2 i modernizacj2 istniej$cego szybu towarowego w celu przystosowania go do
monta7u d)wigu osobowego oraz przebudow2 strefy wej6ciowej do budynku, który nie móg by>
kwalifikowany jako remont, zgodnie z art. 3 pkt 8 cytowanej ustawy Prawo budowlane. Roboty

dodatkowe zwi$zane z ww. przedsi2wzi2ciem zlecono 5.12.2002 roku, przed wprowadzeniem zmian
w bud7ecie miasta na 2002 rok, umo7liwiaj$cych pe ne pokrycie ustalonych wydatków na ten cel,
które dokonano 10.12.2002 roku. Dzia aniem tym naruszono przepis art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, z którego wynika, 7e wydatki stanowi$ nieprzekraczalny limit, a kwoty
wydatków w bud7ecie jednostki samorz$du terytorialnego okre6laj$ górn$ granic2 upowa7nienia do
ich dokonywania, z uwzgl2dnieniem planowanych przesuni2>. Stwierdzono, 7e dla ww. robót
dodatkowych, kosztorys na te roboty wykonawca sporz$dzi we wrze6niu 2002 roku, czyli przed
zawarciem umowy na podstawowy zakres robót.
Stwierdzono zlecenie, w dniu 13.08.2002 roku, opracowania projektu budowlanowykonawczego na klimatyzacj2 i wentylacj2 pomieszcze: IV pi2tra budynku przy ul. Kotlarskiej 41i
III pi2tra budynku przy ul. Sukiennice 10, przed ustaleniem takiego wydatku w bud7ecie miasta na
2002 rok dokonanym stosown$ uchwa $ organu stanowi$cego w dniu 26.09.2002 roku, czym
naruszono ww. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Mimo poniesienia
przedmiotowego wydatku w wysoko6ci 11.999,92 z , projektu nie wykorzystano w ogóle. W dniu
15.11.2002 roku zawarto umow2 na dostaw2 i uruchomienie urz$dze: klimatyzacyjnych w budynku
przy ul. Kotlarskiej 41 oraz przy ul. Swidnickiej 53, wed ug innego ni7 wymienione wy7ej
rozwi$zania technicznego. Termin wykonania przedmiotu umowy zosta przekroczony o 10 dni, a
wynikaj$cej z tego opó)nienia kary umownej w wysoko6ci 22.500 z nie wyegzekwowano,
stwierdzaj$c brak winy wykonawcy, nie potwierdzaj$c tego stosownym udokumentowaniem.

Zamówienia publiczne
Na dziewi2> skontrolowanych post2powa: o udzielenie zamówienia publicznego zwi$zanych z
realizowanymi inwestycjami, w o6miu stwierdzono b 2dy i nieprawid owo6ci na etapie przygotowania
post2powa: jak i ich przeprowadzania, w szczegó owo6ci wynikaj$cej z ustale: protoko u kontroli.
W zakresie dzia a: zwi$zanych z przygotowaniem post2powa: do udzielenia zamówie: publicznych,
najwa7niejsze uchybienia dotyczy y:
-

ustalenia wymogu podmiotowego wobec ubiegaj$cych si2 o uzyskanie zamówienia na
dostaw2 samochodu osobowego, polegaj$cego na wyst2powaniu w obrocie prawnym, w
zakresie obj2tym tym zamówieniem, co najmniej przez rok, a w post2powaniu na dostaw2 i
uruchomienie urz$dze: klimatyzacyjnych w obiektach Urz2du Miejskiego Wroc awia przy ul.
Swidnickiej 53 i ul. Kotlarskiej 41, co najmniej przez trzy lata, co narusza o zasad2 równego
traktowania wszystkich podmiotów i zasad2 uczciwej konkurencji, wyra7one w art. 16 i art.
17 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych,

-

w post2powaniu na modernizacj2 cz26ci obiektu przy ul. Kotlarskiej 41 w zakresie robót
budowlanych, elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji teleinformatycznej,
7$danie wykazu zrealizowanych zamówie: o podobnym do przedmiotu zamówienia
charakterze zaw27ono do ostatnich trzech lat zamiast uzyskania go z ostatnich pi2ciu lat, a
bilansu oraz rachunku zysków i strat b$d) okre6lonej informacji finansowej zaw27ono do
jednego roku zamiast uzyskania tych dokumentów z okresu trzech ostatnich lat lub z okresu

prowadzenia dzia alno6ci, o ile by a krótsza. Stanowi o to naruszenie odpowiednio: § 1 ust. 2
pkt 5 i § 1 ust. 1 pkt 5 rozporz$dzenia Rady Ministrów z 13 listopada 2001 roku w sprawie
dokumentów, jakich zamawiaj$cy mo7e 7$da> od dostawcy lub wykonawcy w celu
potwierdzenia spe niania warunków, uprawniaj$cych do udzia u w post2powaniu o
zamówienie publiczne (Dz. U. Nr 133, poz. 1484),
-

w post2powaniu na dostaw2, monta7 i uruchomienie windy osobowej oraz platformy dla osób
niepe nosprawnych w budynku przy ul. Kotlarskiej 41, okre6lono zamówienie w przedmiocie
dostawy platformy naschodowej przez oznaczenie jej typu, a w post2powaniu na dostaw2 i
uruchomienie urz$dze: klimatyzacyjnych w obiektach Urz2du Miejskiego Wroc awia przy ul.
Swidnickiej 53 i ul. Kotlarskiej 41 przez wskazanie znaku towarowego producenta urz$dze:,
co stanowi o naruszenie art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych, gdy7 nie zachodzi y
uwarunkowania wynikaj$ce z art. 17 ust. 3 tej ustawy.
W post2powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji cz26ci

obiektu przy ul. Kotlarskiej 41 w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, instalacji wodnokanalizacyjnej i instalacji teleinformatycznej, trzej wykonawcy, których oferty rozpatrywano,
podlegali wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy /jedna tak7e na podstawie art. 24 ust.4
ustawy/ o zamówieniach publicznych, a niezale7nie od powy7szego, oferty dwóch wykonawców /w
tym oferta uznana za najkorzystniejsz$/ podlega y odrzuceniu na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1
ustawy. Wykonawca, którego ofert2 w post2powaniu oznaczono numerem 4, nie przed o7y
wype nionego harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowi$cego za $cznik do przysz ej umowy.
Ponadto w kosztorysie ofertowym wykonawcy stwierdzono skosztorysowanie niektórych pozycji
przedmiarowych z b 2dami, z powodu których inne oferty odrzucono /ofert2 wykonawcy oznaczon$
numerem 9/, co kwalifikowa o i t2 ofert2 do odrzucenia, stosownie do art. 27a ust.1 pkt 1 ustawy o
zamówieniach publicznych. Wszystkie dokumenty z o7one w ofercie wykonawcy, oznaczonej w
post2powaniu numerem 8, zosta y podpisane niezgodnie z wymogiem zamawiaj$cego. Dokumenty, w
tym tak7e oferta wykonawcy, opatrzone by y dwoma podpisami nieczytelnym z o7onymi na piecz2ci
firmowej podmiotu. Dokumenty potwierdzano za zgodno6> jednym podpisem nieczytelnym na
piecz2ci firmowej podmiotu. Tak z o7one parafy na dokumentach ofertowych nie mog y by>
przypisane osobom, które by y upowa7nione do sk adania o6wiadcze: woli w imieniu oferenta, ze
wzgl2du na brak piecz$tki identyfikacyjnej, b$d) elementu lub formy w inny sposób identyfikuj$cej
dan$ osob2. W informacji finansowej wykonawca nie poda danych dotycz$cych zobowi$za: i
nale7no6ci ogó em. Wykonawca nie przed o7y

wype nionego harmonogramu rzeczowo –

finansowego, stanowi$cego za $cznik do przysz ej umowy. Kwalifikowa o to do wykluczenia
wykonawcy z ubiegania si2 o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 19 ust.1 pkt 8 ustawy o
zamówieniach publicznych. Wykonawca, którego ofert2 w post2powaniu oznaczono numerem 7,
wyst2powa jako samodzielny przedsi2biorca, zarejestrowany w ewidencji dzia alno6ci gospodarczej
w a6ciwego organu gminy, a za $czone /wymagane w post2powaniu/ pisma – listy referencyjnych
wydano dla innego podmiotu – spó ki cywilnej, która nie by a to7sama z firm$ oferenta. O6wiadczenie
finansowe za 2001 rok i wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach zamówie: o podobnym
charakterze nie dotyczy y przedsi2biorcy sk adaj$cego ofert2. Wykonawca podlega wykluczeniu z

ubiegania si2 o zamówienie publiczne, na podstawie art. 19 ust.1 pkt 8 i art. 24 ust. 4 przytaczanej
wy7ej ustawy. Harmonogram rzeczowo-finansowy jako za $cznik do projektu umowy zosta
wype niony w wymaganym zakresie z dniem 15 maja 2002 roku tj. po dacie przyj2cia ofert – 14 maja
2002 roku. Ponadto w kosztorysie ofertowym wykonawcy stwierdzono skosztorysowanie niektórych
pozycji przedmiarowych z b 2dami, z powodu których inne oferty odrzucono /oferty wykonawców
oznaczone numerami: 3, 5 i 9/, co kwalifikowa o i t2 ofert2 do odrzucenia, stosownie do art. 27a ust.1
pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Ca e post2powanie podlega o uniewa7nieniu na podstawie
art. 27b ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
W post2powaniu na dostaw2, monta7 i uruchomienie windy osobowej oraz platformy dla osób
niepe nosprawnych w budynku przy ul. Kotlarskiej 41, dwaj wykonawcy, których oferty
rozpatrywano, podlegali wykluczeniu z post2powania na podstawie art. 19 ust.1 pkt 7 i pkt 8 ustawy o
zamówieniach publicznych. Wykonawca, którego ofert2 oznaczono numerem 1, wykaza dane w
informacji okre6laj$cej obroty, zysk, zobowi$zania i nale7no6ci za lata 1999, 2000, 2001 nie dotycz$ce
tego przedsi2biorcy, a o6wiadczenie z o7one zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych w zakresie dysponowania niezb2dnym do6wiadczeniem, by o niezgodne ze stanem
faktycznym. Wykonawca, którego ofert2 oznaczono numerem 2, nie przed o7y wymaganej informacji
finansowej okre6laj$cej obroty, zysk oraz zobowi$zania i nale7no6ci. W obu z o7onych kosztorysach
ofertowych stwierdzono niezgodno6ci z przedmiarami robót, maj$ce wp yw na ostateczn$ cen2 oferty.
Post2powanie z tych powodów podlega o uniewa7nieniu na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Za najkorzystniejsz$ uznano ofert2 wykonawcy oznaczon$ numerem 1, z wynagrodzeniem brutto
365.788,86 z tj. przewy7szaj$cym o 135.788,86 z kwot2, któr$ w chwili zawarcia umowy /4.10.2002
roku/ zamawiaj$cy móg przeznaczy> na finansowanie zadania. Zamawiaj$cy w tej sytuacji tak7e
obowi$zany by na podstawie art. 27b ust.1 pkt 2 ustawy uniewa7ni> post2powanie.
W post2powaniu na dostaw2 i uruchomienie urz$dze: klimatyzacyjnych w obiektach Urz2du
Miejskiego Wroc awia przy ul. Swidnickiej 53 i ul. Kotlarskiej 41, przeprowadzonym w trybie
zapytania o cen2, wymagano przedstawienia kosztorysu ofertowego sporz$dzonego metod$ kalkulacji
szczegó owej, z wyliczeniem kosztów robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych. Oznacza o
to, 7e przedmiotem zamówienia nie by y wy $cznie dostawy rzeczy lub us ugi powszechnie dost2pne o
ustalonych standardach jako6ciowych, lecz tak7e roboty budowlane dla których tego trybu
zamówienia nie stosuje si2 /art. 68 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych/.
Zlecone w dniu 5 maja 2003 roku, na podstawie art. 71 ust.1 pkt 5 ustawy o zamówieniach
publicznych zamówienie dodatkowe firmie 6wiadcz$cej od 5.10.2001 roku us ugi Konsultanta przy
realizacji przez Gmin2 dwóch projektów w ramach programu ISPA, na pe nienie obowi$zków
Tymczasowego In7yniera Kontraktu m.in. dla zadania pn. rekultywacja sk adowiska Ma6lice, przyj2to
jako obowi$zuj$ce przed dat$ zlecenia tj. od 1 marca 2003 roku do 30 czerwca 2003 roku ustalaj$c, 7e
w okresie od 1 marca 2003 roku do 5 maja 2003 roku pe nienie obowi$zków In7yniera powierzono na
podstawie o6wiadcze: woli obu stron wyra7onych w stosownych pismach. Kolejnymi aneksami
przed u7ono pe nienie obowi$zków In7yniera do 30.04.2004 roku, za wynagrodzeniem brutto za ten
okres w $cznej wysoko6ci 183.751,26 z , co nie mia o charakteru dalszych zamówie: dodatkowych.

Stwierdzono, 7e po przeprowadzonych post2powaniach o udzielenie zamówie: publicznych w
trybie przetargu nieograniczonego nie stosowano przepisu art. 50 ust. 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy o
zamówieniach publicznych, stanowi$cych o obowi$zku przekazania przez zamawiaj$cego w
informacji przes anej do dostawcy lub wykonawcy, którego ofert2 wybrano tak7e miejsca i terminu
zawarcia umowy i zawiadomie: dor2czanych wybranemu oferentowi, w których nale7a o okre6li>
termin zawarcia umowy. Przepisy te, w zwi$zku z art. 72 cytowanej ustawy, ogranicza y mo7liwo6>
stosowania przywo ywanego w sk adanych w trakcie kontroli wyja6nieniach art. 70 Kodeksu
cywilnego. Doprowadzi o to w kilku przypadkach do zawarcia umów o wykonanie zamówienia w
ró7nych datach, a w jednym przypadku do podpisania umowy przez stron2 po up ywie terminu
zwi$zania ofert$.
Gospodarka mieniem komunalnym
Stwierdzono przypadki nieegzekwowania, od zainteresowanych najmem lokali u7ytkowych w
trybie bezprzetargowym, wszystkich wymaganych dokumentów, dotycz$cych ich sytuacji finansowej,
takich jak: za6wiadczenie o niezaleganiu ze zobowi$zaniami podatkowymi wobec Urz2du
Skarbowego, o6wiadczenie o prowadzeniu dzia alno6ci gospodarczej w innym lokalu, informacja o
regularnym dokonywaniu op at czynszowych - potwierdzona przez zarz$dc2 lub w a6ciciela,
za6wiadczenie z ZUS o niezaleganiu ze sk adkami za ubezpieczenie spo eczne, dokumenty
wskazuj$ce na osi$gane obroty. Podmioty, których umowy analizowano w toku kontroli, a od których
nie wyegzekwowano tego rodzaju dokumentów, nie wywi$zywa y si2 z obowi$zków wynikaj$cych z
umów najmu.
Perturbacje z najemcami lokali u7ytkowych oddanych w najem w trybie bezprzetargowym by y
równie7 skutkiem uprawnienia, udzielonego przez Rad2 Miejsk$ organowi wykonawczemu, na
powszechne stosowanie odst2pstw od zasady zawierania umów najmu w trybie przetargowym. Z § 3
ust. 1 uchwa y nr XXV/839/00 RM z 19 pa)dziernika 2000 roku w sprawie zasad wynajmowania
lokali u7ytkowych w budynkach stanowi$cych w asno6> Gminy Wroc aw wynika, 7e zasad$ jest
zawieranie umów najmu lokali u7ytkowych w trybie przetargowym, jednak w ust. 2 i ust. 3 tego
paragrafu Rada Miejska zezwoli a organowi wykonawczemu gminy na stosowanie odst2pstw od tej
zasady. Z uchwa y wynika, 7e przy zawieraniu umów najmu lokali po o7onych na obszarze Centrum
Handlowego, a przeznaczonych na dzia alno6> handlow$, biurow$, us ugow$ lub gastronomiczn$,
mo7na odst$pi> od przetargu po zasi2gni2ciu opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej
(nie mo7na zatem odst$pi> od przetargu jedynie przy najmie lokali przeznaczonych na dzia alno6>
produkcyjn$), natomiast poza Centrum Handlowym mo7na odda> w najem bezprzetargowo wszelkie
lokale u7ytkowe na podstawie decyzji Zarz$du Miasta.
W latach 2002 - 2003 na obszarze Centrum Handlowego oddano w najem w trybie
przetargowym 9 lokali u7ytkowych i tyle samo lokali bez przeprowadzenia przetargu. W 2003 roku,
poza Centrum Handlowym oddano w najem w trybie przetargowym 12 lokali u7ytkowych, a bez
przeprowadzenia przetargu 221 lokali u7ytkowych.
Zgodnie z § 10 pkt 5 uchwa y Rady Miejskiej z 4 lipca 2002 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz$cych w sk ad mieszkaniowego zasobu Gminy Wroc aw, wnioskodawca

sk adaj$cy wniosek o najem lokalu do remontu lub wniosek o adaptacj2 powierzchni wspólnego
u7ytku przeznaczonej na lokal mieszkalny zobowi$zany jest wykaza> zdolno6> finansow$ do
przeprowadzenia remontu lokalu lub wykonania adaptacji, potwierdzon$ odpowiednimi dokumentami.
Urz$d jednak nie egzekwowa od wnioskodawców obowi$zku sk adania dokumentacji w tym zakresie,
poprzestaj$c na przyjmowaniu o6wiadcze: o posiadaniu 6rodków finansowych na remont lokalu.
Lokal socjalny przy ulicy Miarki zosta oddany w najem przez spó k2 zarz$dzaj$c$ na okres
zamkni2ty od 5 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2006 roku. Nie by o to zgodne z pismem WLMiU z
10 marca 2003 roku skierowanym do spó ki PZM, w którym zdecydowano, 7e umowa powinna zosta>
zawarta na czas okre6lony od 5 stycznia 2004 roku do 31 stycznia 2006 roku. W trakcie kontroli
WLMiU zwróci si2 do spó ki zarz$dzaj$cej, pismem z 25 maja 2004 roku, o skorygowanie w umowie
okresu najmu.
Z zasad wynagradzania okre6lonych w umowach na zarz$dzanie zasobem komunalnym wynika,
7e wysoko6> wynagrodzenia podmiotów zarz$dzaj$cych zale7na jest mi2dzy innymi od procentu
6ci$gni2tych przez nich czynszów i – jak wynika z informacji uzyskanych przez Wydzia Lokali
Mieszkalnych i U7ytkowych - spó ki zarz$dzaj$ce zasobem komunalnym podejmuj$ dzia ania
zmierzaj$ce do wyegzekwowania zaleg o6ci w op atach (upomnienia, wezwania, wezwania
ostateczne). W wyniku kontroli stwierdzono jednak dwa przypadki nieskierowania wezwa:
ostatecznych do najemcy zalegaj$cych z op atami. Dotyczy to dwóch najemców lokali przy
Swidnickiej (protokó kontroli str. 209), których $czne zad u7enie na 31 marca 2004 roku wynosi o
razem z odsetkami 46.735,59 z .
W okresie od 31 grudnia 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku stwierdzono wzrost zaleg o6ci w
op atach za lokale u7ytkowe o 5.154.067 z to jest o 14,5% oraz wzrost zaleg o6ci w op atach za lokale
mieszkalne o 22.215.895 z , to jest o 28,0%.
Warto6> lokali mieszkalnych ustalana by a na podstawie opracowanych przez rzeczoznawców
maj$tkowych operatów szacunkowych, które ró7ni y si2 zakresem oraz szczegó owo6ci$ danych
b2d$cych podstaw$ wylicze: warto6ci lokalu, co uniemo7liwia o zlecaj$cemu wycen2 sprawdzenie
nawet prawid owo6ci wylicze:. Z wyja6nie: rzeczoznawców wynika o, 7e warto6> wycenianego
lokalu mo7e by> zale7na od próbki przyj2tej do porównania, posiadanej bazy lokali i 7e ten sam lokal
mo7e zosta> inaczej wyceniony przez ka7dego rzeczoznawc2. Przy sprzeda7y przetargowej wycen2
rzeczoznawcy zweryfikuje rynek, jednak przy sprzeda7y bezprzetargowej (dotychczasowym
najemcom) mo7liwo6ci takiej weryfikacji brak.
W przypadkach zako:czenia post2powa: przetargowych na sprzeda7 lokali u7ytkowych
wynikiem negatywnym, dokonywano sprzeda7y lokalu w drodze rokowa: prowadzonych na
podstawie uchwa y nr 405/93 ZM Wroc awia z 29 pa)dziernika 1993 roku w sprawie zasad
dotycz$cych rokowa: przy bezprzetargowym wprowadzaniu nieruchomo6ci komunalnych do obrotu
cywilnoprawnego. Uchwa a ta w podstawie prawnej ma powo an$ nieobowi$zuj$c$ w badanym
okresie uchwa 2 nr LX/386/93 RM z 20 lutego 1993 roku w sprawie zasad gospodarowania
komunalnymi nieruchomo6ciami gruntowymi. W § 2 uchwa y nr 405/93 ZM postanowiono: "W
przypadku, gdy rokowania prowadzone s$ wskutek podanego przez Zarz$d Miasta do wiadomo6ci
publicznej zaproszenia do sk adania ofert w celu ustalenia nabywcy [...] Komisja powo ana przez

Zarz$d prowadzi post2powanie w dwóch fazach: [...].". Nie okre6lono jednak w uchwale sposobu i
terminów podania do publicznej wiadomo6ci zaproszenia do rokowa:.
W og oszeniu z 25 wrze6nia 2003 roku o przetargu nieograniczonym na sprzeda7 lokalu
u7ytkowego przy ul. Swidnickiej 1, wywieszonym na tablicy og osze: przed siedzib$ Urz2du, podano
mi2dzy innymi oznaczenie nieruchomo6ci, powierzchni2 lokalu, zamieszczono opis lokalu i zawarto
informacj2 o istnieniu w nim antresoli. Podano równie7 terminy, w których mo7na ogl$da>
nieruchomo6> oraz podano nr telefonu, pod którym mo7na uzyska> dodatkowe informacje. Natomiast
w og oszeniu o tym samym przetargu, opublikowanym 15 pa)dziernika 2003 roku w dzienniku
"Gazeta Wroc awska" podano wprawdzie powierzchni2 lokalu, ale nie podano informacji, 7e w lokalu
znajduje si2 antresola. W dokumentacji Urz2du brak jest potwierdzenia, 7e antresola zosta a
zbudowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego (np. 7e wydane zosta o pozwolenie na budow2 i
7e konstrukcja antresoli odpowiada wymaganym parametrom). Powy7sze doprowadzi o do wniesienia
pozwu przez nabywc2 lokalu przeciwko Gminie Wroc aw o zas$dzenie kwoty 610.697 z z tytu u wad
fizycznych przedmiotu nabycia, dotycz$cych w a6ciwo6ci antresoli.
Stwierdzono przypadki potwierdzania przez przedstawiciela Miasta w aktach notarialnych
dokonania wp aty przez nabywc2 lokalu - mimo 7e wp aty faktycznie jeszcze nie dokonano lub
dokonano wp at2 niepe n$; w jednym przypadku potwierdzenia takiego dokona a pracownica Urz2du
Miejskiego, która dokona a wp aty za nabywc2.
W przypadkach rozk adania na raty cen zbywanych nieruchomo6ci, pracownicy Wydzia u
Podatków i Op at dokonywali przypisów poszczególnych rat na kontach nabywców w okresach
wymagalno6ci tych rat. Stosownie do postanowie: rozporz$dzenia Ministra Finansów z 18 grudnia
2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci oraz planów kont dla bud7etu pa:stwa,
bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
na koncie 221 „Nale7no6ci z tytu u dochodów bud7etowych” powinno si2 ujmowa> nale7no6ci
ustalone na dany rok bud7etowy, a nie na dany okres sprawozdawczy, natomiast zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 2 za $cznika nr 2 do rozporz$dzenia z 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczo6ci
bud7etowej, w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów bud7etowych w kolumnie
„Nale7no6ci” powinno si2 wykaza> nale7no6ci z tytu u dochodów bud7etowych, których termin
p atno6ci przypada na dany rok bud7etowy. Z udzielonych wyja6nie: wynika, 7e program
komputerowy do ksi2gowania dochodów bud7etowych z tytu u sprzeda7y nieruchomo6ci umo7liwia
ksi2gowanie przypisów tylko w okresach sprawozdawczych.
Dzia ka nr 42/9 AM-14 o warto6ci 205.679,76 z , nabyta przez Miasto 3 czerwca 2003 roku
oraz dzia ka nr 8/5 AM-12 o warto6ci 27.718,59 z , nabyta 19 listopada 2003 roku, przyj2te zosta y na
stan 6rodków trwa ych w ksi2gach rachunkowych 8 kwietnia 2004 roku na podstawie dokumentów
OT – wystawionych tego samego dnia. By o to niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy z 29 wrze6nia 1994
roku o rachunkowo6ci, nakazuj$cym wprowadzenie do ksi$g rachunkowych okresu sprawozdawczego
ka7dego zdarzenia, które nast$pi o w tym okresie sprawozdawczym. Ponadto zaksi2gowanie nabycia
dzia ek w 2004 roku spowodowa o, 7e w bilansie sporz$dzonym na 31 grudnia 2003 roku nie uj2to
tych nieruchomo6ci.

Zamawiaj$cy (Gmina Wroc aw) w post2powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zarz$dzanie zasobem komunalnym Gminy Wroc aw w rejonie L nie wykorzysta uprawnie:
wynikaj$cych z art. 44 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym: „w toku
dokonywania oceny z o7onych ofert zamawiaj$cy mo7e 7$da> udzielenia przez dostawców i
wykonawców wyja6nie: dotycz$cych tre6ci z o7onych przez nich ofert” i nie wyst$pi do spó ki PZM
o wyja6nienie zaoferowanych stawek. Spó ka PZM za utrzymanie porz$dku i czysto6ci na powierzchni
45.266 m2 zaproponowa a stawk2 za 1 m2 w wysoko6ci 0,01 z i zaoferowa a wykonanie tej cz26ci
zamówienia za wynagrodzeniem miesi2cznym w kwocie 452,66 z . Pozostali oferenci zaproponowali
0,53 z i 0,71 z za 1 m2, co miesi2cznie stanowi> mia o wynagrodzenie odpowiednio w kwotach
23.991 z i 32.139 z . W odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z oferentów zamawiaj$cy
stwierdzi mi2dzy innymi: „Ka7dy z Oferentów, zgodnie z wymogiem okre6lonym w SIWZ, ma
sporz$dzi> kalkulacj2 indywidualn$ stawek uwzgl2dniaj$c wszystkie czynno6ci o których mowa w
umowie i za $cznikach stanowi$cych jej integraln$ cz26>, a równocze6nie wy7ej wymienione stawki
winne spe nia> warunek o którym mowa w rozporz$dzeniu MPiPS (Dz. U. nr 121 poz. 1308). W
przypadku, gdy Zamawiaj$cy b2dzie mia w$tpliwo6ci co do rzetelno6ci zaoferowanych stawek,
wówczas Oferent b2dzie zobowi$zany udokumentowa> przyj2ty sposób kalkulowania stawek.”.
Tymczasem stawka 1 grosza nie mog a nie budzi> w$tpliwo6ci skoro pozostali uczestnicy zaoferowali:
jeden 53 razy wi2cej a drugi 71 razy wi2cej. Poza tym zamawiaj$cy zwróci si2 do wszystkich
oferentów z wyj$tkiem PZM o przedstawienie kalkulacji stawek. Zamawiaj$cy nie odrzuci oferty
spó ki PZM, która o6wiadczy a, 7e ka7da z zaoferowanych stawek jednostkowych w ofercie
uwzgl2dnia zakresy wszystkich czynno6ci, jakie wynikaj$ z za $czników do SIWZ i umowy oraz
gwarantuje pracownikom bezpo6rednio je wykonuj$cym p ace minimalne, o których mowa w
rozporz$dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z 22 grudnia 2000 roku zmieniaj$cego
rozporz$dzenie w sprawie najni7szego wynagrodzenia za prac2 pracowników (Dz. U. nr 121, poz.
1308). Jednak stawka zaproponowana przez spó k2 PZM by a niezgodna z SIWZ, gdy7
uniemo7liwia a albo spe nienie wymogu dotycz$cego p acy minimalnej osób zatrudnionych przy
sprz$taniu, albo wyklucza a mo7liwo6> wykonania ca ego zakresu robót przewidzianego specyfikacj$
i umow$. Zgodnie zatem z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 czerwca 1994 roku o
zamówieniach publicznych, nale7a o ofert2 spó ki PZM odrzuci>. Zaznaczy> nale7y, i7 w przypadku
przetargu na zarz$dzanie rejonem K zamawiaj$cy odrzuci ofert2 tej spó ki z powodu ustalenia stawki
w sposób sprzeczny z SIWZ (równie7 0,01 z /m2).
Zamawiaj$cy nie uniewa7ni post2powania dotycz$cego udzielenia zamówienia na zarz$dzanie
rejonem L, pomimo tego, 7e w ramach tych samych dokumentów sk adaj$cych si2 na SIWZ poda
sposób wyliczenia parametru P5 (dotycz$cego powierzchni do utrzymania w czysto6ci) w sposób
ca kowicie rozbie7ny, bowiem w jednym przypadku uzna za konieczne uwzgl2dnienie powierzchni
chodników, których wykaz za $czy w postaci za $cznika nr 11 do SIWZ, natomiast z punktu D6
SIWZ w zwi$zku z za $cznikiem nr 6 wynika, i7 parametr P5 ujmuje wy $cznie powierzchnie do
wspólnego u7ytku w budynkach stanowi$cych 100% w asno6ci Gminy. SIWZ by a wspólna dla
wszystkich rejonów od A do U, a Zespó Arbitrów wyrokiem z 28 pa)dziernika 2002 roku wydanym
w zwi$zku ze z o7onym odwo aniem dotycz$cym rejonów S, P, R, G, D, E uniewa7ni post2powanie

na zarz$dzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym w tych rejonach, poniewa7 w ocenie Arbitrów
sposób przygotowania dokumentów przetargowych uniemo7liwia prawid owe przeprowadzenie
post2powa: przetargowych.
Gospodarka pozosta ymi sk adnikami maj.tku
W Zak adowym Planie Kont dla Urz2du Miejskiego Wroc awia (ZPK) w “Wykazie kont
syntetycznych i analitycznych” Zespo u 0-“Maj$tek trwa y”, do kont syntetycznych zosta y przypisane
konta analityczne, które w za $czniku Nr 2 do rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia
2001roku “w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci oraz planów kont bud7etu pa:stwa,
bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych” (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), wymieniono jako syntetyczne, a nie analityczne.
Ponadto w ZPK nie zosta y okre6lone zasady prowadzenia ewidencji analitycznej 6rodków
trwa ych, warto6ci niematerialnych i prawnych oraz pozosta ych 6rodków trwa ych, ewidencji
ilo6ciowo - warto6ciowej magazynu oraz rozliczania maj$tku trwa ego i obrotowego, wbrew
wymogom art. 4 ust. 3 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 roku
o rachunkowo6ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami). Powy7sze zosta o
okre6lone w procedurach dla Dzia u Ksi2gowo6ci, które by y w fazie opracowywania.
Ewidencja 6rodków trwa ych analitycznie dla wydzia ów - obiektów, prowadzona by a
komputerowo. Jednak w Zak adowym Planie Kont nie okre6lono oznaczenia tych obiektów. Nie
zosta y oznaczone obiekty i grupy asortymentowe równie7 do pozosta ych 6rodków trwa ych, co by o
niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 roku o rachunkowo6ci.
Nie okre6lono dolnej granicy warto6ci pozosta ych 6rodków trwa ych, podlegaj$cych ewidencji
ilo6ciowo-warto6ciowej na koncie 013, która stanowi aby % warto6ci 6rodka trwa ego, okre6lonej w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na dzie: sporz$dzania protoko u dolna granica
6rodka trwa ego, zgodnie z art. 176d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym
od osób prawnych - Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm., wynosi a 3.500,00 z , czyli % warto6ci
3.500,00z ). Zatem nie okre6lono pozosta ych 6rodków trwa ych, zaewidencjonowanych wy $cznie
ilo6ciowo.
W dowodach OT na zakupione 6rodki trwa e brak by o okre6lenia stopy procentowej
umorzenia, wbrew zapisom § 35 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo ksi2gowych w Urz2dzie Miejskim Wroc awia” w powi$zaniu z art. 16i ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze
zmianami). Na kartotekach 6rodków trwa ych podano kwot2 umorzenia, a nie podano jego stawki
procentowej.
W ZPK brak by o regulacji wewn2trznych dotycz$cych terminu i metod umarzania 6rodków
trwa ych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych, wbrew wymogom art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy
z dnia 29 wrze6nia 1994 roku o rachunkowo6ci w powi$zaniu z § 5 ust. 2 rozporz$dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci oraz planów
kont dla bud7etu pa:stwa, bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 i art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego

1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki umorzenia zosta y ustalone w
„Rocznym planie umorze: 6rodków trwa ych - 2003 roku”, który nie zosta wprowadzony przez
kierownika jednostki aktem wewn2trznym. Stwierdzono nie6cis o6ci polegaj$ce na b 2dach w
nazewnictwie opisane w Rozdziale V.2 pkt D protoko u kontroli, tj. podgrupy-znaczki w „Rocznym
planie umorze: 6rodków trwa ych - 2003” otrzyma y inne brzmienie, ni7 w obowi$zuj$cych
przepisach. Ponadto w „Rocznym planie umorze: 6rodków trwa ych - 2003 roku” nie uj2to wszystkich
6rodków trwa ych, przyjmowanych w trakcie 2003 roku.
W ZPK Urz2du Miejskiego Wroc awia nie zosta y ustalone zasady ewidencji materia ów. Brak
by o ustalenia rodzaju materia ów, które by y wy $czone z ewidencji magazynowej ilo6ciowowarto6ciowej i by y ewidencjonowane wy $cznie ilo6ciowo, wbrew art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o
rachunkowo6ci.
Nie zastosowano w a6ciwej kwalifikacji i prawid owej stawki procentowej umorzenia do
losowo wybranych do kontroli 6rodków trwa ych:
- urz$dzenia SGM5 zdalne sterowanie radiotelefonami na lini2 cyfrow$,
- klimatyzacji sali rejestracji pojazdów, wykonanej na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
- d)wigu osobowego i towarowego - platformy naschodowej dla osób niepe nosprawnych.
Prezydent Miasta zarz$dzeniami w okresie do 15 maja 2003 roku dokonywa podwy7szania
kapita u w spó kach Miasta, mimo 7e upowa7nienie do takich czynno6ci dla Prezydenta zosta o
udzielone dopiero uchwa $ Rady Miejskiej nr IX/173/03 z 15 maja 2003 roku.
Inwentaryzacja #rodków trwa ych i finansowego maj.tku trwa ego
W wyniku inwentaryzacji 6rodków trwa ych przeprowadzonej na 31.12.2003 roku oraz
wyja6nie: dokonanych w toku kontroli ustalono, 7e do rozliczenia pozosta y niedobory na kwot2:
110.654,32 z . Pomimo zobowi$zania si2 przez Dyrektora Wydzia u Organizacyjnego i Prawnego do
z o7enia do 30.06.2004 roku wniosków odno6nie wyja6nienia niedoborów w kwocie 93.504,78 z , do
czasu zako:czenia kontroli dokumentów takich kontroluj$cym nie przedstawiono. Ponadto, do
zako:czenia kontroli w stosunku do osób, którym powierzono sk adniki maj$tkowe, nie wyci$gni2to
konsekwencji z tytu u utraty tych sk adników (komputerów ) o warto6ci $cznej 17.149,54 z .
Na 31.12.2003 roku nie uzyskano potwierdze: sald finansowego maj$tku trwa ego od b2d$cych
w likwidacji spó ek Gminy Wroc aw –„Dolno6l$skiego Radia Informacyjno Muzycznego” sp. z o.o. i
Wroc awskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego S.A., wynikaj$cych z urz$dze: ksi2gowych
na $czn$ kwot2 162.000 z , co by o niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowo6ci.
Udzielanie i rozliczanie dotacji
Przekroczono termin okre6lony na podstawie § 9 ust. 5 uchwa y Rady Miejskiej
nr XXIII/732/00 z 6 lipca 2000 roku w sprawie zasad wspó pracy Miasta Wroc awia z organizacjami
pozarz$dowymi, poniewa7 rozpatrzono pozytywnie wnioski o przyznanie dofinansowania na 2003 rok
w kwotach powy7ej 10 ty6 z , z o7one po 15 listopada 2002 roku, tj. terminie umo7liwiaj$cym
przyznanie dotacji, okre6lonym przez Biuro Sportu:

wniosek WKS „Sl$sk” o dotacj2 na rok 2003 w kwocie 300.000 z (umowa nr 32/S/03) zosta
z o7ony w dniu 17 marca 2003 roku,
wniosek WKS „Sl$sk” o dotacj2 na rok 2003 w kwocie 100.000 z (umowa nr 151/S/03)
zosta z o7ony w dniu 10 wrze6nia 2003 roku,
wniosek KS „Gwardia” o dotacj2 na rok 2003 w kwocie 101.429,07 z (umowa nr 162/S/03)
zosta z o7ony 9 lipca 2003 roku,
Naruszono § 5 ust. 3 pkt. 3 lit. b uchwa y Rady Miejskiej nr XXIII/732/00 z 6 lipca 2000 roku
w sprawie zasad wspó pracy Miasta Wroc awia z organizacjami pozarz$dowymi, poniewa7 na
wniosek Klubu Sportowego „Gwardia”, udzielono dotacji celowej w kwocie 101.429,07 z , na
uregulowanie zaleg o6ci p atniczych za wynajem przez klub hali „ORBITA” a nie na bie7$ce
prowadzenie dzia alno6ci sportowej. Zgodnie z ww. uchwa $, przedmiotem wspó pracy nie mog$ by>
przedsi2wzi2cia polegaj$ce na uzyskaniu wsparcia finansowego, którego celem jest pokrycie
deficytów. Zarz$dzeniami Prezydenta nr 1797/03 i 1798/03 z 29 listopada 2003 roku zmieniono plan
wydatków oraz uk ad wykonawczy bud7etu, przekazuj$c KS „Gwardia” na podstawie umowy
162/S/03 z 9 grudnia 2003 roku kwot2 dotacji w wysoko6ci 116.123 z . Udzielona dotacja
przeznaczona zosta a w ca o6ci na uregulowanie zaleg o6ci za korzystanie przez sekcj2 siatkówki z
boiska sportowego w kompleksie „Hali Orbita” przy ul. Wejherowskiej 2 w okresie 2002-2003 roku,
oraz odsetek za zw ok2 w uiszczaniu nale7no6ci z tytu u wynajmu hali. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych (tj. z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz. 148 ze zm.) jak i § 10 ust. 1 cyt. Uchwa y
RM, podmiot wnioskuj$cy o przyznanie 6rodków publicznych na realizacj2 wyodr2bnionego zadania
powinien przedstawi> ofert2 wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantuj$c$ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszcz2dny i terminowy; zgodnie z art. 92 pkt.
5 cytowanej ustawy zlecanie zada: powinno nast2powa> na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty,
z uwzgl2dnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do podmiotów
niedzia aj$cych w celu osi$gni2cia zysku w trybie jawnego wyboru z odpowiednim zastosowaniem
art. 25 i art. 71 tej ustawy. Obie wymienione przes anki nie zosta y spe nione przy przekazaniu ww.
dotacji.
Niezgodnie z § 9 ust. 8 w zwi$zku z § 11 ust. 1 z uchwa y Rady Miejskiej nr XXIII/732/00 z 6
lipca 2000 roku w sprawie zasad wspó pracy miasta Wroc awia z organizacjami pozarz$dowymi,
przekazano kwot2 125.000 z Towarzystwu Opieki nad Zwierz2tami na przeprowadzenie remontu
Schroniska dla bezdomnych zwierz$t bez podpisania stosownej umowy. Zgodnie z przytoczonymi
przepisami, udzielenie dotacji nast2puje na podstawie umowy zawartej pomi2dzy Miastem a
organizacj$ pozarz$dow$, która stanowi podstaw2 do wyp acenia dotacji. Dotacji udzielono na
podstawie wniosku Wydzia u Inwestycyjno - Technicznego z 13 pa)dziernika 2003 roku, który
zwróci si2 o dokonanie zmian w bud7ecie w zakresie zmniejszenia 6rodków finansowych w rozdziale
90095 § 6050 o kwot2 125.000 z i przeznaczenie tej kwoty w formie dotacji (§ 2820) dla schroniska
dla zwierz$t w zwi$zku z wykonaniem remontu obiektu w celu umo7liwienia prawid owego
funkcjonowania schroniska.

Nie egzekwowano zwrotu cz26ci niewykorzystanej dotacji, co uchybia o postanowieniom § 9
Uchwa y nr XLIV/1424/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta w sprawie szczegó owych zasad
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym przedszkolom, szko om oraz innym
placówkom wymienionym w art. 2 ustawy z dnia 7 wrze6nia 1991 roku o systemie o6wiaty
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. Niepubliczna Szko a Podstawowa i Oddzia
Przedszkolnego Stowarzyszenia Rozwoju Osiedla Swiniary, w rozliczeniu za rok 2002 wykaza y
kwot2 otrzymanej dotacji w wysoko6ci 141.596 z , a wydatkowanej w kwocie 137.116,77 z .
Natomiast w rozliczeniu za 2003 rok wykazano otrzyman$ dotacj2 w kwocie 163.966 z a
wydatkowan$ w wysoko6ci 183.143,72 z . W rozliczeniu za 2003 rok rozliczono niewykorzystan$
dotacj2 za 2002 rok w wysoko6ci 19.177,72 z , co oznacza o, 7e za 2002 rok nie rozliczono dotacji i
nie odprowadzono niewykorzystanej nadwy7ki do bud7etu. Zgodnie z cytowanym przepisem,
ostateczne rozliczenie nast2puje w ostatniej, grudniowej transzy roku bud7etowego.
Nie zatwierdzono rozliczenia kwoty 99.800 z dotacji, udzielonej umow$ 131/PM/2003 z
25 sierpnia 2003 roku Stowarzyszeniu Dolno6l$ska Organizacja Turystyczna, w terminie okre6lonym
w § 14 ust. 3 uchwa y Rady Miejskiej nr XXIII/732/00 z 6 lipca 2000 roku w sprawie zasad
wspó pracy Miasta Wroc awia z organizacjami pozarz$dowymi. W karcie informacyjnej do
rozliczenia finansowego dotacji oraz w pi6mie WFB.PF.0718/3191/2004 Wydzia u Finansów i
Bud7etu z dnia 26 maja 2004 roku stwierdzono, i7 przed o7one rozliczenie by o nieprawid owe, gdy7
do rozliczenia za $czono kserokopie faktur wystawionych przed dniem zawarcia umowy.
W przytoczonym pi6mie poinformowano Dyrektora Biura Promocji Miasta o zwrocie sprawozdania
celem dokonania korekty. Korekta rozliczenia tej dotacji wp yn2 a do Wydzia u Finansów i Bud7etu w
dniu 30.06.2004 roku, a do dnia zako:czenia kontroli nie przed o7ono kontroluj$cym zatwierdzenia jej
rozliczenia.
Przyznano i przekazano Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau –
Wroc aw” dotacj2 na 2004 rok niezgodnie z § 7 uchwa y Rady Miejskiej nr XXIII/732/00 z 6 lipca
2000 roku w sprawie zasad wspó pracy Miasta Wroc awia z organizacjami pozarz$dowymi, pomimo
nieprawid owego rozliczenia dotacji udzielonej w 2003 roku umow$ nr 77/RG DS./MSP/03 z
12 wrze6nia 2003 roku w kwocie 150.000 z przez Wydzia Rozwoju Gospodarczego. Fundacja
zwróci a cz26> dotacji w kwocie 39.000 z po terminie okre6lonym w umowie tj. 30 dni po terminie
ostatecznego rozliczenia - 31 stycznia 2004 roku. W rozliczeniu dotacji wykazano kwot2 do zwrotu
39.176,47 z natomiast Fundacja przelewem z dnia 22 marca 2004 roku zwróci a niewykorzystan$
dotacj2 w kwocie 20.000 z wraz z odsetkami w kwocie 1.215,34 z a przelewem z dnia 30 kwietnia
2004 roku kwot2 19.000 z wraz z odsetkami w kwocie 1.403,27 z , co wynios o $cznie 39.000 z
dotacji oraz 2.618,61 z odsetek. Zgodnie z § 7 pkt. 7 cytowanej uchwa y, zlecenie zadania Miasta do
realizacji organizacji pozarz$dowej odbywa si2 m.in. w oparciu o dotychczasow$ wspó prac2 z
Miastem, w tym analiz2 i ocen2 wykonania zada: zleconych organizacji w okresie poprzednim z
uwzgl2dnieniem rzetelno6ci i terminowo6ci wykonania oraz prawid owo6ci rozliczenia otrzymanych
na ten cel 6rodków.

Rozliczenia

finansowe

Miasta

z jego jednostkami organizacyjnymi, gospodarstwami

pomocniczymi i #rodkami specjalnymi
Nie porównywano danych wykazywanych przez podleg e jednostki organizacyjne w
sprawozdaniach Rb-28s z wykonania planu wydatków bud7etowych jednostek bud7etowych i
sprawozdaniach Rb-30 z wykonania planów finansowych zak adów bud7etowych z danymi
wykazywanymi przez te jednostki w bilansach oraz w sprawozdaniach opisowych, mimo 7e na
podstawie § 10 ust. 3 i ust. 4 rozporz$dzenia Ministra Finansów z 13 marca 2001 roku w sprawie
sprawozdawczo6ci bud7etowej (Dz. U. nr 24, poz. 279 ze zm.) jednostka otrzymuj$ca sprawozdania
jednostkowe zobowi$zana jest do sprawdzenia ich pod wzgl2dem formalno-rachunkowym oraz jest
uprawniona do ich kontroli merytorycznej. W zwi$zku z tym nie zakwestionowano nieuj2cia przez
Zarz$d Melioracji Komunalnych i Wroc awski Tor Wy6cigów Konnych Partynice w bilansach za
2003 rok zobowi$za: z tytu u dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazanych przez te jednostki
w sprawozdaniach Rb-28s za 2003 rok, a tak7e nieprawid owej klasyfikacji bud7etowej wydatków w
sprawozdaniu Rb-30 Miejskiego O6rodka Sportu i Rekreacji „Pó noc”.
Dla dwóch 6rodków specjalnych dzia aj$cych przy Zarz$dzie Dróg i Komunikacji,
utworzonych z ró7nych tytu ów – ustawy o drogach publicznych oraz uchwa y Rady Miejskiej, nie
opracowywano odr2bnych planów finansowych w podziale wed ug tytu ów utworzenia tych 6rodków,
co by o niezgodne z art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15, poz. 148 ze zm.), § 6 ust. 1 rozporz$dzenia Ministra
Finansów z 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegó owych zasad gospodarki finansowej jednostek
bud7etowych, zak adów bud7etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud7etowych oraz
szczegó owych zasad i terminów rocznych rozlicze: i wp at do bud7etu przez zak ady bud7etowe i
gospodarstwa pomocnicze jednostek bud7etowych (Dz. U. nr 122, poz. 1333) oraz § 4 uchwa y Rady
Miejskiej nr XXI/670/00 z 18 maja 2000 roku w sprawie utworzenia 6rodka specjalnego z przychodów
osi$ganych przez Zarz$d Dróg i Komunikacji we Wroc awiu z tytu u gospodarowania gruntami i
obiektami w pasie drogowym.
Zaakceptowano sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
Fabryczna z wykorzystania dotacji otrzymanych od Miasta w 2002 roku, mimo 7e na 2.115.000 z
przekazanych na podstawie umów dotacji nr 4/2002 i nr 13/2002 - wydatkowano 144.011,24 z na cele
niewskazane w tych umowach, ponadto sprawozdania te nie zawiera y numerów inwentarzowych
6rodków trwa ych zakupionych z dotacji, co stanowi o niedope nienie wymogów okre6lonych w
umowach.
Dotacj2 na zadanie inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
dla Szkó Wy7szych w 2002 roku w wysoko6ci 166.376 z wbrew postanowieniom rozporz$dzenia
Ministra Finansów z 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 59, poz. 688 ze zm.) zaklasyfikowano do paragrafu 2560
„Dotacja podmiotowa z bud7etu dla samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej” zamiast
do paragrafu 6220 „Dotacje celowe z bud7etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”.

Przekazuj.c powy(sze Panu Prezydentowi, Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wroc awiu, dzia aj.c na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 pa5dziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podj"cie skutecznych dzia a6 maj.cych na celu
usuni"cie powsta ych nieprawid owo#ci i uchybie6 opisanych w protokole kontroli, a w
szczególno#ci:
1. Opracowanie instrukcji w sprawie wspó pracy z Generalnym Inspektorem Finansów
Publicznych w zakresie przeciwdzia ania wprowadzania do obrotu finansowego warto6ci
maj$tkowych pochodz$cych z nielegalnych lub nieujawnionych )róde , zgodnie z art. 15a ust.
2 ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdzia aniu wprowadzania do obrotu finansowego
warto6ci maj$tkowych pochodz$cych z nielegalnych lub nieujawnionych )róde oraz o
przeciwdzia aniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz.
1505 ze zm.);
2. Dostosowanie opracowywanej - zgodnie z o6wiadczeniem Dyrektora Wydzia u Ksi2gowo6ci
Zast2pcy Skarbnika Miasta z dnia 18 czerwca 2004 roku - dokumentacji opisuj$cej zasady
(polityk2) rachunkowo6ci, w tym zak adowego planu kont, instrukcji kasowej, instrukcji
inwentaryzacyjnej i wykazu programów komputerowych, do wymogów zawartych w
obowi$zuj$cych przepisach prawa, a w szczególno6ci ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 roku o
rachunkowo6ci (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.), rozporz$dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci oraz
planów kont dla bud7etu pa:stwa, bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) oraz ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze
zm.), w celu wyeliminowania nieprawid owo6ci stwierdzonych w trakcie kontroli, oraz
zapewnienia stosowania jednolitych zasad rachunkowo6ci, ustalonych dla jednostek sektora
finansów publicznych;
3. Prowadzenie jednego bankowego rachunku bie7$cego jednostki bud7etowej Urz$d Miejski
Wroc awia oraz ewidencjonowanie stanu 6rodków bud7etowych oraz obrotów na tym
rachunku z tytu u wydatków i dochodów (wp ywów) bud7etowych obj2tych planem
finansowym na koncie 130-„Rachunek bie7$cy jednostek bud7etowych”, stosownie do
przepisów § 3 i § 4 rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowo6ci (...), z wyj$tkiem operacji szczególnych, okre6lonych w
odr2bnych przepisach;
4. Sporz$dzanie sprawozda: jednostkowych Rb-28S z wykonania planu wydatków bud7etowych
i Rb-27S z wykonania planu dochodów bud7etowych jednostki samorz$du terytorialnego jako
jednostki bud7etowej i jako organu, stosownie do przepisów § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a)
rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczo6ci
bud7etowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zm.) i wed ug zasad okre6lonych w rozdziale 1 i
rozdziale 4 za $cznika nr 2 „Instrukcja sporz$dzania sprawozda: bud7etowych w zakresie
bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego” do rozporz$dzenia tak, aby sprawozdania

zbiorcze jednostki samorz$du terytorialnego by y sporz$dzane na podstawie sprawozda:
jednostkowych, które zosta y wymienione w § 8 ust. 1 pkt 3 powo anego rozporz$dzenia;
5. Wykazywanie w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S Urz2du Miejskiego Wroc awia z
wykonania planu wydatków bud7etowych wy $cznie wydatków zrealizowanych kasowo ze
6rodków bud7etowych, stosownie do przepisów § 4 rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia
18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...), w celu ustalenia w
prawid owej wysoko6ci nadwy7ki lub niedoboru bud7etu;
6. Sporz$dzanie sprawozda: jednostkowych Rb-27S i Rb-28S jednostki bud7etowej Urz$d
Miejski Wroc awia oraz wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S dochodów wykonanych na
podstawie danych ksi2gowo6ci analitycznej dochodów bud7etowych do rachunku bie7$cego –
subkonto dochodów, a w sprawozdaniu Rb-28S wydatków wykonanych na podstawie danych
ksi2gowo6ci analitycznej do rachunku bie7$cego, stosownie do wymogów zawartych w § 2
ust. 3 i § 3 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 „Instrukcji sporz$dzania sprawozda: bud7etowych w
zakresie bud7etów jednostek samorz$du terytorialnego”, stanowi$cej za $cznik nr 2 do
rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo6ci (...);
7. Wyegzekwowanie od wszystkich jednostek bud7etowych obowi$zku przestrzegania
przepisów w zakresie rozliczania si2 z bud7etem miasta Wroc awia z tytu u zrealizowanych
przez te jednostki dochodów bud7etowych oraz z tytu u 6rodków bud7etowych otrzymanych
na finansowanie wydatków tych jednostek, zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz
w rozporz$dzeniu Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo6ci (...);
8. Prowadzenie w ksi2dze g ównej dla Urz2du Miejskiego Wroc awia: konta 400-„Koszty
wed ug rodzajów” oraz ewidencji szczegó owej do tego konta wed ug podzia ek klasyfikacji
bud7etowej; konta 810-„Dotacje bud7etowe oraz 6rodki z bud7etu na inwestycje” oraz konta
226-„D ugoterminowe nale7no6ci bud7etowe”, stosownie do przepisów § 3 i § 12 ust. 1 pkt 1
rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo6ci (...), oraz zak adowego planu kont;
9. Przestrzeganie zasad wynikaj$cych z § 7 ust. 2 rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia
18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...) dotycz$cych
ujmowania w ksi2gach rachunkowych odsetek w wysoko6ci odsetek nale7nych na koniec
kwarta u;
10. Sporz$dzanie sprawozda: z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy RbPDP oraz sprawozda: z wykonania planu dochodów bud7etowych jednostki samorz$du
terytorialnego Rb-27S, w zakresie skutków obni7enia górnych stawek podatkowych oraz
skutków udzielonych ulg, odrocze: i umorze:, zgodnie z wymaganiami wynikaj$cymi z
za $cznika nr 2 do rozporz$dzenia Ministra Finansów z 13 marca 2001 roku w sprawie
sprawozdawczo6ci bud7etowej;
11. Wykazywanie zaleg o6ci i nadp at w podatku od 6rodków transportowych w sprawozdaniach
Rb-27S z wykonania planu dochodów bud7etowych jednostki samorz$du terytorialnego

stosownie do postanowie: rozporz$dzenia Ministra Finansów z 13 czerwca 2001 roku w
sprawie sprawozdawczo6ci bud7etowej;
12. Dostosowanie systemu komputerowego, s u7$cego do ewidencji podatku od 6rodków
transportowych, do wymogów wynikaj$cych z § 4 ust. pkt 1, 2 § 13 ust. 1a oraz z § 16, § 23
ust. 1 rozporz$dzenia Ministra Finansów z 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowo6ci
i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i op at dla organów podatkowych jednostek
samorz$du terytorialnego (Dz. U. nr 50 poz. 511 ze zm.);
13. Oznaczanie wydruków z ewidencji analitycznej podatków nazw$ rodzaju ksi2gi rachunkowej
stosownie do wymogów okre6lonych w art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy z 29 wrze6nia 1994 roku o
rachunkowo6ci;
14. Korzystanie z uprawnie: wynikaj$cych z przepisów art. 274a § 2 ustawy z 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w zakresie
przeprowadzania czynno6ci sprawdzaj$cych oraz wzywania podatników do z o7enia
niezb2dnych wyja6nie: lub uzupe nienia deklaracji w razie w$tpliwo6ci co do jej
poprawno6ci. Porównywanie, w ramach czynno6ci sprawdzaj$cych, powierzchni gruntów
wykazanych przez podatników z powierzchni$ zawart$ w ewidencji gruntów i budynków,
zgodnie z dyspozycj$ zawart$ w art. 21 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 100, poz. 1086 ze zm.);
15. Bie7$ce analizowanie przez pracownika odpowiedzialnego za wymiar podatków lokalnych
informacji o gruntach i nieruchomo6ciach sk adanych przez osoby fizyczne oraz deklaracji
podatkowych osób prawnych i innych jednostek nieposiadaj$cych osobowo6ci prawnej pod
k$tem poprawno6ci ich sporz$dzania i zgodno6ci ze stanem faktycznym, a tak7e z
za $czonymi przez podatnika dokumentami, a w przypadku stwierdzenia w nich b 2dów,
oczywistych omy ek b$d) wype nienia niezgodnie z wymaganiami – wszczynanie czynno6ci
wyja6niaj$cych zgodnie z art. 272 pkt 3 i 274 § 1 Ordynacji podatkowej;
16. Opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i
budynków jako u7ytki rolne, zgodnie z przepisami art. 1 ustawy z 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 roku nr 94, poz. 431 ze zm.).
Wyegzekwowanie od osób fizycznych informacji, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 roku nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym
uwzgl2dniaj$cych wszystkie dane niezb2dne do prawid owego naliczania tych podatków;
17. Dostosowanie programu komputerowego wykorzystywanego do ksi2gowania dochodów z
tytu u podatku od nieruchomo6ci od osób fizycznych, w zakresie dokonywania przypisu na
kontach podatników, do wymogów okre6lonych w przepisach § 4 ust. 1 rozporz$dzenia
Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowo6ci i planu kont dla prowadzenia ewidencji
podatków i op at dla organów podatkowych jednostek samorz$du terytorialnego, w zwi$zku z
art. 21 §1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa;
18. Przestrzeganie postanowie: § 6 ust. 11 rozporz$dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi$zków

mi2dzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 ze zm.) w zakresie dokumentowania wp ywu
informacji o nieruchomo6ciach i obiektach budowlanych do Urz2du Miejskiego;
19. Okre6lanie dla spó ek jawnych wysoko6ci zobowi$zania podatkowego z tytu u podatku od
nieruchomo6ci na zasadach przewidzianych dla spó ek prawa handlowego nieposiadaj$cych
osobowo6ci prawnej, stosownie do postanowie: art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i op atach
lokalnych;
20. Naliczanie odsetek za zw ok2 w regulowaniu zobowi$za: podatkowych zgodnie z zasadami
zawartymi w art. 53 ustawy Ordynacja podatkowa i § 2 ust.1 rozporz$dzenia Ministra
Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie naliczania odsetek za zw ok2 oraz op aty
prolongacyjnej, dokonywania zaokr$gle: oraz zakresu informacji, które musz$ by> zawarte w
rachunkach (Dz. U. nr 240, poz. 2063), a w szczególno6ci zapewnienie bie7$cej kontroli
prawid owo6ci naliczania i pobierania odsetek za zw ok2 w przypadkach awarii systemu
komputerowego;
21. Dokonywanie, we wszystkich przypadkach, zarachowania wp at na poczet zaleg o6ci
podatkowych, gdy zap acona kwota nie wystarcza na pokrycie zaleg o6ci wraz z nale7nymi od
niej na dzie: wp aty odsetkami w sposób okre6lony w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej.
Ponadto wydawanie we wszystkich przypadkach postanowie: w sprawie zaliczenia wp aty
dokonanej przez podatnika na poczet zaleg o6ci podatkowej i odsetek za zw ok2, zgodnie z
art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej;
22. Dokumentowanie prowadzonych post2powa: na pi6mie, zgodnie z zasad$ okre6lon$ w art.
126 ww. ustawy;
23. Zaliczanie z urz2du nadp at na poczet zaleg o6ci podatkowej wraz z odsetkami za zw ok2 oraz
bie7$cych zobowi$za: podatkowych na zasadach okre6lonych w art. 76 § 1 Ordynacji
podatkowej;
24. Wszczynanie na bie7$co i systematycznie post2powania egzekucyjnego wobec podatników
zalegaj$cych z wp atami rat podatkowych, zgodnie z przepisami okre6lonymi w § 2, § 3 oraz
§ 5 rozporz$dzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o post2powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137,
poz. 1541);
25. Przy za atwianiu wniosków w sprawie umorzenia zaleg o6ci, roz o7enia na raty, odroczenia
terminu p atno6ci podatku po terminie okre6lonym w art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej,
informowanie stron o pó)niejszym terminie za atwienia sprawy w trybie art. 140 ustawy
Ordynacja podatkowa;
26. Stosowanie przewidzianych w art. 168 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa form dla
potwierdzania ustale: poczynionych w trakcie post2powania podatkowego;
27. Wyp acanie wynagrodze: dla cz onków Komisji Rozwi$zywania Problemów Alkoholowych
na zasadach okre6lonych w § 5 ust. 2 uchwa y Rady Miejskiej nr VIII/166/03 z 24 kwietnia
2003 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi$zywania Problemów
Alkoholowych we Wroc awiu na 2003 rok, tj. wy $cznie za udzia w posiedzeniu Komisji.

Naliczenie i wyp acenie diet cz onkom Komisji, u których w trakcie kontroli stwierdzono
nieprawid owo6ci (opisane na str. 101 protoko u kontroli);
28. Dostosowanie regulaminu wyp at wynagrodze: pracowników Urz2du do wymogów
okre6lonych w art. 239 § 3 pkt 3c w zwi$zku z art. 772 § 5 kodeksu pracy, który stanowi, 7e
regulaminem wynagradzania nie mog$ by> obj2ci pracownicy samorz$dowi zatrudnieni w
urz2dach gminy na podstawie wyboru, mianowania i powo ania;
29. Dokonanie weryfikacji wynagrodze: pracowników zatrudnionych na stanowiskach zast2pców
prezydenta, sekretarza i skarbnika i ustalenie ich w wysoko6ciach zgodnych z przepisami
okre6lonymi w rozporz$dzeniu Rady Ministrów z 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad
wynagradzania i wymaga: kwalifikacyjnych pracowników samorz$dowych zatrudnionych w
urz2dach gmin, starostwach powiatowych i urz2dach marsza kowskich (Dz. U. nr 33, poz.
264);
30. Dokonanie

weryfikacji

wynagrodze: pracowników zatrudnionych na stanowiskach

kierowników jednostek organizacyjnych i ustalenie ich w wysoko6ciach okre6lonych dla tych
stanowisk w rozporz$dzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad
wynagradzania i wymaga: kwalifikacyjnych pracowników samorz$dowych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorz$du terytorialnego (Dz. U. nr 61, poz. 707 ze
zm.);
31. Zobowi$zanie pracowników do przestrzegania zasad okre6lonych w wewn2trznych
instrukcjach w zakresie terminowego rozliczania si2 z pobranej zaliczki na pokrycie kosztów
delegacji zagranicznej;
32. Przestrzeganie okre6lonych w uchwa ach Rady Miejskiej przepisów w zakresie naliczania diet
radnym. Egzekwowanie zwrotu do kasy Urz2du nienale7nie wyp aconych diet radnym III i IV
kadencji i cz onkom komisji spoza Rady (okres III kadencji), zgodnie ze z o7onymi przez nich
o6wiadczeniami;
33. Przestrzeganie przepisów ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 roku Nr 207, poz. 2016, ze zm.) w zakresie obowi$zków spoczywaj$cych na
inwestorze przedsi2wzi2cia budowlanego w odniesieniu do wszystkich faz procesu
budowlanego, a w szczególno6ci art. 28, okre6laj$cego warunki rozpoczynania robót
budowlanych;
34. Udzielanie zamówie: publicznych zgodnie z ustaw$ z 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówie: Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z pó)n. zm.), a w szczególno6ci:
a) bezwzgl2dne przestrzeganie przepisów dotycz$cych: opisu przedmiotu zamówienia,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentów 7$danych przez zamawiaj$cego,
wykluczenia wykonawców, odrzucania ofert, uniewa7nienia post2powania, og aszania o
wyniku post2powania, przestrzegania terminu zawarcia umowy;
b) bezwzgl2dne przestrzeganie przepisów art. 90 ust. 1 i ust. 3, zgodnie z którymi:
-

zamawiaj$cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra7$co nisk$ cen2 w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca si2 do wykonawcy o udzielenie w okre6lonym terminie wyja6nie:
dotycz$cych elementów oferty maj$cych wp yw na wysoko6> ceny;

-

zamawiaj$cy odrzuca ofert2 wykonawcy, który nie z o7y wyja6nie: lub je7eli dokonana
ocena wyja6nie: potwierdza, 7e oferta zawiera ra7$co nisk$ cen2 w stosunku do przedmiotu
zamówienia;
c) bezwzgl2dne przestrzeganie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, zgodnie z którymi
Zamawiaj$cy odrzuca ofert2, je7eli:
jej tre6> nie odpowiada tre6ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
zawiera ra7$co nisk$ cen2 w stosunku do przedmiotu zamówienia.
d) bezwzgl2dne przestrzeganie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym Zamawiaj$cy
uniewa7nia post2powanie o udzielenie zamówienia, je7eli post2powanie obarczone jest wad$
uniemo7liwiaj$c$ zawarcie wa7nej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

35. Kwalifikowanie robót budowlanych jako remontu tylko wówczas, gdy polegaj$ one na
odtworzeniu stanu pierwotnego, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane;
36. Przestrzeganie postanowie: zawartych umów na us ugi, dostawy i roboty budowlane, w
szczególno6ci w zakresie egzekwowania kar umownych za nieterminow$ realizacj2
przedmiotu umów;
37. Traktowanie sporz$dzonych w ramach zawartych umów cywilno-prawnych opracowa:
(projektów

budowlano-wykonawczych,

kosztorysów

inwestorskich,

dokumentacji

przetargowej itp.) niezgodnie z okre6lonymi przepisami szczególnymi, jako nienale7yte
wykonanie umowy z konsekwencjami okre6lonymi w art. 471 – 486 Kodeksu cywilnego;
38. Ewidencjonowanie kosztów inwestycji w sposób zapewniaj$cy prawid owe ustalanie ogó u
tych kosztów, stosownie do przepisów art. 28 ust.8 i art.17 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 wrze6nia
1994 roku o rachunkowo6ci oraz zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 080, okre6lonymi
w za $czniku nr 2 do rozporz$dzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowo6ci (...), a tak7e rozliczanie tych kosztów na uzyskane efekty;
39. Dostosowanie przepisów wewn2trznej „instrukcji obiegu dokumentów finansowo-ksi2gowych
w Urz2dzie Miejskim Wroc awia”, wprowadzonej w 7ycie Zarz$dzeniem Nr 9/02 Prezydenta
Wroc awia z 16.04.2002 roku, w zakresie przekazywania umów mi2dzy stronami i ich
podpisywania, do wymogów ustawy Prawo zamówie: publicznych;
40. Zawieranie umów najmu lokali u7ytkowych w procedurze bezprzetargowej tylko z takimi
podmiotami, które z o7$ wszystkie wymagane dokumenty, dotycz$ce w szczególno6ci ich
sytuacji finansowej – gwarantuj$cej wywi$zywanie si2 z obowi$zków najemcy oraz
post2powanie zgodnie z § 3 ust. 1 uchwa y nr XXV/839/00 RM z 19 pa)dziernika 2000 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali u7ytkowych w budynkach stanowi$cych w asno6>
Gminy Wroc aw, z którego wynika, 7e zasad$ jest wynajmowanie lokali u7ytkowych po
przeprowadzeniu przetargu. Odst2pstwa od tej zasady nie mog$ by> praktyk$ powszechn$ i
powinny wymaga> sformu owania uzasadnienia;
41. Egzekwowanie od wnioskodawców, staraj$cych si2 o wynajem lokalu do remontu lub o
adaptacj2 powierzchni wspólnego u7ytku przeznaczonej na lokal mieszkalny, obowi$zku
przed o7enia dokumentów potwierdzaj$cych ich zdolno6> finansow$ do przeprowadzenia
remontu lub wykonania adaptacji, zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 5 uchwa y Rady

Miejskiej z 4 lipca 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz$cych w sk ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Wroc aw z 4 lipca 2002 roku;
42. Bie7$ce kontrolowanie spó ek zarz$dzaj$cych zasobem komunalnym w zakresie mi2dzy
innymi:
-

zgodno6ci zawieranych przez te spó ki umów najmu z warunkami ustalonymi w tym zakresie
przez Gmin2 Wroc aw,

-

prowadzenia dzia a: zmierzaj$cych do likwidacji zaleg o6ci z tytu u op at wynikaj$cych z
umów najmu, zgodnie z zasadami okre6lonymi w umowach o zarz$dzanie.

43. Przyjmowanie tylko takich operatów szacunkowych, które spe nia> b2d$ wszystkie warunki
okre6lone w § 51 rozporz$dzenia Rady Ministrów z 22 listopada 2002 roku w sprawie
szczegó owych zasad wyceny nieruchomo6ci oraz zasad i trybu sporz$dzania operatu
szacunkowego (Dz. U. nr 230, poz. 1924) i zawiera> b2d$ przedstawienie ca ego toku
wylicze: (co umo7liwi zlecaj$cemu wycen2 ich sprawdzenie) oraz do $czone dokumenty
wykorzystane przy sporz$dzaniu operatu. Ponadto przypominamy, 7e w razie istotnych
rozbie7no6ci w opiniach o warto6ci tej samej nieruchomo6ci sporz$dzonych przez
rzeczoznawców maj$tkowych, oceny prawid owo6ci sporz$dzenia operatu dokonuje
organizacja zawodowa rzeczoznawców, na podstawie art. 157 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomo6ciami (tekst jednolity z 2000 roku: Dz. U. nr 46 poz. 543 z pó)n.
zm.);
44. Okre6lenie

zasad

przeprowadzania

rokowa:

przy

bezprzetargowym wprowadzaniu

nieruchomo6ci komunalnych do obrotu cywilnoprawnego na podstawie obowi$zuj$cej
uchwa y Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo6ciami, a tak7e
okre6lenie sposobu i terminów podania do publicznej wiadomo6ci zaproszenia do rokowa:;
45. Rzetelne informowanie potencjalnych nabywców nieruchomo6ci wystawianych na sprzeda7 o
wszystkich w a6ciwo6ciach mog$cych mie> wp yw na ich warto6>, w celu zabezpieczenia
interesu gminy przed roszczeniami nabywców z tytu u wad przedmiotu sprzeda7y;
46. Przestrzeganie przepisów z art. 70 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomo6ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 46, poz. 543 z pó)n. zm.), zgodnie z
którymi cena nieruchomo6ci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zap acie nie pó)niej
ni7 do dnia zawarcia umowy przenosz$cej w asno6>, natomiast w przypadku nieruchomo6ci
sprzedawanej w drodze bezprzetargowej - w razie roz o7enia ceny na raty pierwsza rata
podlega zap acie, nie pó)niej ni7 do dnia zawarcia umowy przenosz$cej w asno6>
nieruchomo6ci;
47. Zobowi$zanie pracowników Wydzia u Podatków i Op at do dokonywania przypisów
poszczególnych rat na kontach nabywców nieruchomo6ci, którym cen2 roz o7ono na raty
zgodnie z postanowieniami rozporz$dzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...), w którym okre6lono, 7e na koncie 221
„Nale7no6ci z tytu u dochodów bud7etowych” powinno si2 ujmowa> nale7no6ci ustalone na
dany rok bud7etowy, a nie na dany okres sprawozdawczy. Zapewnienie pracownikom

mo7liwo6ci pos ugiwania si2 programem komputerowym zapewniaj$cym ksi2gowanie
dochodów bud7etowych zgodnie z podanymi wy7ej wymogami;
48. Przyjmowanie na stan 6rodków trwa ych nabytych nieruchomo6ci w terminach zgodnych z
art. 20 ust. 1 ustawy z 29 wrze6nia 1994 roku o rachunkowo6ci oraz ujmowanie w bilansie
sporz$dzanym na koniec ka7dego roku wszystkich nieruchomo6ci nabytych w danym roku;
49. Dostosowanie zapisów w „Zak adowym Planie Kont dla Urz2du Miejskiego Wroc awia” do
przepisów powszechnie obowi$zuj$cych, poprzez:
-

dostosowanie wykazu kont syntetycznych i analitycznych zespo u “0” do wymogów
wymienionych w za $czniku Nr 2 do rozporz$dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia
2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...),

-

okre6lenie

zasad

prowadzenia

ewidencji

analitycznej

6rodków trwa ych,

warto6ci

niematerialnych i prawnych, pozosta ych 6rodków trwa ych, ewidencji ilo6ciowowarto6ciowej magazynu oraz zasad rozliczania maj$tku trwa ego i obrotowego, zgodnie
z wymogiem art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowo6ci,
-

ustalenie dolnej granicy warto6ci pozosta ych 6rodków trwa ych podlegaj$cych ewidencji
ilo6ciowo-warto6ciowej na koncie 013, co umo7liwi ustalenie pozosta ych 6rodków
podlegaj$cych ewidencji wy $cznie ilo6ciowej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o
rachunkowo6ci,

-

oznaczenie obiektów przyporz$dkowanych do poszczególnych wydzia ów, wg których
prowadzona jest ewidencja analityczna 6rodków trwa ych, jak równie7 oznaczenie obiektów i
grup asortymentowych, wg których prowadzona jest ewidencja analityczna pozosta ych
6rodków trwa ych, zgodnie z wymogami art. 10 ust 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowo6ci,

-

wprowadzenie wewn2trznych regulacji w zakresie terminu i przyj2tych metod umarzania
6rodków trwa ych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych, w tym bie7$ce aktualizowanie
“Rocznego Planu Umorze: Srodków Trwa ych”, zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 pkt 3 lit.
a ustawy o rachunkowo6ci, w powi$zaniu z § 5 ust. 2 rozporz$dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo6ci (...) oraz art. 16h
ust. 1 pkt 1 i art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zmianami),

-

okre6lenie rodzaju materia ów prowadzonych wg ewidencji ilo6ciowo-warto6ciowej oraz
materia ów ewidencjonowanych wy $cznie ilo6ciowo, zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 pkt
3 lit. a ustawy o rachunkowo6ci;

53. Wype nianie dowodów OT zgodnie z wymogami § 35 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 „Instrukcji obiegu
dokumentów finansowo-ksi2gowych w Urz2dzie Miejskim Wroc awia”, zw aszcza w zakresie
wskazania stopy procentowej umorzenia, a tak7e dostosowanie funkcji programu
ewidencjonuj$cego 6rodki trwa e z uwidocznieniem na kartotece 6rodka trwa ego stawki
procentowej umorzenia;
54. Stosowanie w a6ciwej kwalifikacji 6rodków trwa ych, zgodnie z rozporz$dzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Srodków Trwa ych (Dz. U.

Nr 112, poz. 1317 ze zmianami) oraz obowi$zuj$cych stawek umorze:, zamieszczonych w
za $czniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
55. Rozliczenie pozosta ych do wyja6nienia niedoborów o warto6ci 110.654,32z , w tym
wyci$gni2cie odpowiedzialno6ci w stosunku do pracowników, którzy utracili powierzone im
sk adniki maj$tkowe;
56. Uzyskiwanie potwierdze: sald posiadanych przez Gmin2 Wroc aw udzia ów i akcji w
spó kach prawa handlowego zgodnie z wymogiem art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o
rachunkowo6ci;
57. przestrzeganie przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji:
- ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno6ci po7ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2003 roku nr 96, poz. 873 ze zm.) ze szczególnym uwzgl2dnieniem art. 14 i art. 17 w
zakresie ujednolicenia tre6ci ofert, jakie powinni sk ada> ubiegaj$cy si2 o dotacj2,
obowi$zków podmiotu dotuj$cego zwi$zanych z kontrol$ i ocen$ realizacji zadania oraz
przepisów rozporz$dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z
29 pa)dziernika 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891);
- uchwa y nr XXII/1855/04 Rady Miejskiej Wroc awia z 22 kwietnia 2004 roku w sprawie
szczegó owych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i publicznym szko om
oraz placówkom o6wiatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne w zakresie
rozliczania dotowanych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, ze
szczególnym uwzgl2dnieniem weryfikacji przedk adanych sprawozda: i rozlicze:;
- uchwa y nr XXII/1815/04 Rady Miejskiej Wroc awia z 22 kwietnia 2004 roku w sprawie
wspó pracy Miasta Wroc awia z organizacjami pozarz$dowymi w zakresie rozliczania
dotowanych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze szczególnym
uwzgl2dnieniem weryfikacji przedk adanych sprawozda: i rozlicze:;
- postanowie: wynikaj$cych z podpisanych umów;
58. Weryfikowanie

poprawno6ci

sporz$dzenia

sprawozda:

przez

podleg e

jednostki

organizacyjne, poprzez porównywanie ze sob$ danych wykazywanych przez te jednostki w
ró7nych typach sprawozda:, stosownie do postanowie: § 10 ust. 3 i ust. 4 rozporz$dzenia
Ministra Finansów z 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczo6ci bud7etowej;
59. Opracowywanie odr2bnych planów finansowych dla 6rodków specjalnych dzia aj$cych przy
Zarz$dzie Dróg i Komunikacji i utworzonych z ró7nych tytu ów, stosownie do postanowie:
art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, § 6 ust. 1
rozporz$dzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegó owych zasad
gospodarki finansowej jednostek bud7etowych, zak adów bud7etowych, gospodarstw
pomocniczych jednostek bud7etowych oraz szczegó owych zasad i terminów rocznych
rozlicze: i wp at do bud7etu przez zak ady bud7etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek
bud7etowych (Dz. U. nr 122, poz. 1333) oraz § 4 uchwa y Rady Miejskiej nr XXI/670/00 z
18 maja 2000 roku w sprawie utworzenia 6rodka specjalnego z przychodów osi$ganych przez

Zarz$d Dróg i Komunikacji we Wroc awiu z tytu u gospodarowania gruntami i obiektami w
pasie drogowym;
60. Klasyfikowanie wydatków zgodnie z rozporz$dzeniem Ministra Finansów z 25 marca
2003 roku w sprawie szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów (Dz. U. nr 68, poz. 634 ze zm.);

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z 7 pa)dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oczekuje, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania niniejszego wyst$pienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu wniosków lub
o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wyst$pieniu pokontrolnym przys uguje
prawo zg oszenia zastrze7enia do Kolegium Izby. Zastrze7enie sk ada w a6ciwy organ jednostki
kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wyst$pienia pokontrolnego, za po6rednictwem
Prezesa Izby. Podstaw$ zg oszenia zastrze7enia mo7e by> tylko zarzut naruszenia prawa poprzez
b 2dn$ jego wyk adni2 lub niew a6ciwe zastosowanie.

Do wiadomo6ci:
Pan
Grzegorz Stopi:ski
Przewodnicz$cy Rady Miejskiej
we Wroc awiu

