
Wrocław,  10 maja 2017 roku

WK.WR.40.29.2017.302 Pan
Piotr Łyżwa
Burmistrz Bielawy 

ul. Piastowska 1
58-260  Bielawa

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

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

przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w okresie  od 20 do 24 marca 2017 r.,  kontrolę

doraźną  w  zakresie  realizacji  w  2015  r.  inwestycji  pn.  „Modernizacja  nawierzchni  placu  przed

budynkiem  przy  ul.  Piastowskiej  19a”  ze  środków  budżetu  Gminy  Bielawa. Zakres  badanych

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

podpisanym 24 marca 2017 r. i pozostawionym w jednostce.

Stwierdzone  w  wyniku  kontroli  doraźnej  nieprawidłowości  i  uchybienia  wystąpiły

w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni placu przed budynkiem przy ul. Piastowskiej

19a w Bielawie” o  wartości  78.966 zł  wykonano między innymi w obrębie  działki  ewidencyjnej

o numerze  102  należącej  do  Skarbu  Państwa,  której  wieczystymi  użytkownikami  są  członkowie

wspólnoty mieszkaniowej „Budynku przy ul. Piastowskiej 19b”: Gmina Bielawa – udział 3880/10000

oraz 5 osób prywatnych – udział 6120/10000. Powyższe świadczyło o poniesieniu częściowo wydatku

z  budżetu  Gminy  Bielawa  na  zadanie  nie  będące  zadaniem  własnym  gminy,  czym  naruszono

postanowienia art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.,

poz. 1515 ze zm.; Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.  z  2013 r.,  poz.  885 ze  zm.;  Dz.U.  z  2016 r.,  poz.  1870 ze zm.).

Burmistrz w wyjaśnieniu poinformował, że „Rozliczenie ze wspólnotą mieszkaniową „Budynku przy

ul. Piastowskiej 19b” miało nastąpić w późniejszym terminie”. Do czasu zakończenia kontroli takie

rozliczenie nie nastąpiło.

Zadanie  inwestycyjne  pn.  „Modernizacja  nawierzchni  placu  przed  budynkiem  przy

ul. Piastowskiej 19a w Bielawie” ujęto w ewidencji księgowej na koncie 011 „Środki trwałe” pod datą

27 grudnia  2016  r.  w  kwocie  78.966  zł,  tymczasem  odbioru  końcowego  przedmiotowych  prac

dokonano  16  kwietnia  2015  r.  Powyższe  naruszało  art.  20  ust.  1  ustawy  z  29  września  1994  r.

o rachunkowości  (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 330 ze zm.;  Dz.U. z 2016 r.,  poz.  1047 ze zm.),  zgodnie

z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci   zapisu,

każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
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Wnioski pokontrolne

Przekazując  powyższe  do  wiadomości  Panu  Burmistrzowi,  Regionalna  Izba

Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października

1992 r.  o regionalnych  izbach  obrachunkowych,  wnosi  o  podjęcie  stosownych  działań,

mających na celu  wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie

do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, poprzez realizację następujących wniosków:

1. Wydatkowanie  środków publicznych  wyłącznie  na  zadania  własne  gminy stosownie  do

art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

w związku z art. 216 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

2. Poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  o  wynikach  (w  tym

finansowych)  podjętych  działań  dotyczących  rozliczenia  ze  wspólnotą  mieszkaniową

poniesionych  przez  Gminę  Bielawę  wydatków  na  realizację  zadania  inwestycyjnego

pn. „Modernizacja  nawierzchni  placu  przed  budynkiem  przy  ul.  Piastowskiej  19a”

obejmującego swoim zasięgiem m.in. obręb działki o numerze ewidencyjnym 102, której

właścicielem  jest  Skarb  Państwa  a  jej  wieczystymi  użytkownikami  są  członkowie

wspólnoty mieszkaniowej, w tym gmina Bielawa z udziałem wynoszącym 3880/10000.

3. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r.

poz.  1047  ze  zm.),  w  szczególności  w zakresie  wprowadzania  do  ksiąg  rachunkowych

danego okresu sprawozdawczego,  w postaci  zapisu,  wszystkich zdarzeń gospodarczych,

które  nastąpiły  w  tym  okresie,  stosownie  do  postanowień  zawartych  w  art.  20  ust.  1

ustawy.

Do wiadomości:
Pan 
Zbigniew Dragan
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielawie
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