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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z 7

października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.),

przeprowadziła w okresie  od 8 do 19 czerwca 2015 r.  kontrolę gospodarki finansowej Miejskiego

Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Chocianowie.  Zakres  zbadanych  zagadnień,

okres objęty kontrolą oraz ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym

i przekazanym Pani Dyrektor 19 czerwca 2015 r.

Kontrola  wykazała,  obok  obowiązków  i  zadań  realizowanych  prawidłowo,  opisane  poniżej

nieprawidłowości, dotyczące występowania w Zakładzie zobowiązań wymagalnych i nieterminowego

regulowania zobowiązań.

W okresie objętym kontrolą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał

wysokie  zobowiązania  wymagalne.  Zgodnie  z  kwartalnymi  sprawozdaniami  Rb-Z  o  stanie

zobowiązań  wg  tytułów  dłużnych  oraz  poręczeń  i  gwarancji  zobowiązania  wymagalne  wynosiły

385.359,37 zł według stanu na koniec IV kwartału 2013 r. oraz 357.027,84 zł na koniec IV kwartału

2014  r.  Konsekwencją  nieterminowej  realizacji  zobowiązań  były  odsetki,  które  Zakład  poniósł

w wysokościach 6.428,65 zł w 2013 r. oraz 5.231,84 zł w 2014 r. 

W okresie  od  lipca  2013 r.  do  czerwca  2014 r. Zakład nie  uiszczał  terminowo składek  na

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, co było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz.1585 ze zm.;

Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm., obecnie: Dz. U. z 2015 r., poz.121), według którego składki za dany

miesiąc winny być odprowadzane do 5 dnia następnego miesiąca. Łączna wysokość karnych odsetek

za zwłokę, zapłaconych w okresie 2013 r. wynosiła 1.057,00 zł a w I półroczu 2014 r. - 2.127,30 zł. 

Nieterminowe regulowanie zobowiązań było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm., obecnie: Dz.U. z 2013 r.,

poz.  885  ze  zm.),  stosownie  do  którego  wydatki  publiczne  powinny  być  dokonywane  w  sposób

umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej

zaciągniętych  zobowiązań.  W  trakcie  kontroli  Dyrektor  Zakładu  przedstawiła  przyczyny  trudnej

sytuacji finansowej Zakładu i powstawania zobowiązań wymagalnych oraz wskazała na podejmowane

działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej Zakładu. 



Wnioski pokontrolne

Przekazując powyższe do wiadomości Pani Dyrektor, Regionalna Izba Obrachunkowa we

Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych  izbach  obrachunkowych,  wnosi  o  podjęcie  niezbędnych  działań  w  celu

wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień szczegółowo opisanych w protokole kontroli oraz

niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia, poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie art. 44 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Bezwzględne  przestrzeganie  art.  47  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  13  października  1998  roku

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz.121), zgodnie z którym składki za dany

miesiąc  winny być  odprowadzane  do  5  dnia  następnego  miesiąca,  celem  niedopuszczenia  do

zapłaty karnych odsetek obciążających budżet Zakładu.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od

dnia  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje  prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.  Zastrzeżenia  składa  właściwy

organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za

pośrednictwem  Prezesa  Izby.  Podstawą  zgłoszenia  zastrzeżenia  może  być  tylko  zarzut

naruszenia prawa poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:
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