
Wrocław, 4 grudnia 2018 roku

WK.WR.40.55.2018.450 Pan
Igor Bandrowicz
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „Bychowo”

ul. Kolejowa 30
55-110 Prusice

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

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

w okresie  od 8 do 29 października 2018 r., kontrolę gospodarki finansowej Związku Gmin „Bychowo”.

Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole

kontroli, podpisanym 29 października 2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

Stwierdzone  w  wyniku  kontroli  gospodarki  finansowej  Związku  nieprawidłowości  i  uchybienia

wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

Umowa  na  obsługę  bankową  Związku  zawarta  7  lutego  2018  r.,  na  podstawie  której  Bank

Spółdzielczy  w  Obornikach  Śląskich  pobierał  opłaty  zgodnie  z  taryfą  opłat  i  prowizji  bankowych  dla

klientów instytucjonalnych, nie zawierała kontrasygnaty głównego księgowego, co było niezgodne z art. 46

ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), który stanowi,

że  jeżeli  czynność  prawna  może  spowodować  powstanie  zobowiązań  pieniężnych,  do  jej  skuteczności

potrzebna  jest  kontrasygnata  skarbnika  gminy  (głównego  księgowego  budżetu)  lub  osoby  przez  niego

upoważnionej.

Obowiązujące w Związku zasady (polityka) rachunkowości zawierały wspólny plan kont dla budżetu i

dla jednostki (Biura Związku), tymczasem w załączniku nr 2 i  3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i

Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek  samorządu  terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych  zakładów  budżetowych,

państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) został określony plan kont dla budżetów

jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  jednostek  budżetowych  będący  podstawą  do  opracowania

Zakładowego Planu Kont. Stosownie do § 20 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia, plan kont dla budżetu

jednostki samorządu terytorialnego może być uzupełniony tylko o wybrane konta niezbędne do ewidencji
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operacji  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego  z  planu  kont  dla  jednostek  budżetowych  i

samorządowych zakładów budżetowych.

Związek posiadał  jeden  rachunek bieżący  stanowiący rachunek budżetu  Związku.  Na  koncie  130

„Rachunek bieżący” na podstawie wyciągów bankowych z rachunku budżetu, ewidencjonowano dochody i

wydatki  budżetowe  (niezgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  Zakładowym  Planie  Kont).  Na  koncie  130

ewidencjonowano również wpływ oraz spłaty kredytu zaciągniętego przez Związek w korespondencji  z

kontem  134  „Kredyty  bankowe”.  Konto  133  „Rachunek  budżetu”  służyło  do  ewidencji  dochodów  i

wydatków budżetowych a księgowanie odbywało się raz na kwartał na podstawie sprawozdań Rb-27S oraz

Rb-28S wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w korespondencji z kontami 901 i 902 (stosownie

do zasad przyjętych w Zakładowym Planie Kont Związku). Powyższe było niezgodne z zapisami zawartym

w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego,

jednostek  budżetowych,  samorządowych zakładów budżetowych,  państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z

2013 r. poz. 289 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 760) oraz załączniku nr 2 i 3 do powołanego rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...). 

W bilansach jednostki  budżetowej oraz z wykonania budżetu,  sporządzonych na 31 grudnia 2017 r.

odpowiednio w pozycjach:

-  aktywów  B.III.2  „Środki  pieniężne  na  rachunkach  bankowych”  i  I.1.1  „Środki  pieniężne  budżetu”,

wykazano kwotę 67.667,23 zł, która w zestawieniu obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

r. stanowiła saldo konta 130 „Rachunek bieżący”,

-  pasywów  C.I  „Zobowiązania  długoterminowe”  i  I.1.2  „Zobowiązania  długoterminowe  (powyżej  12

miesięcy)”,  wykazano kwotę 296.000 zł,  która w zestawieniu obrotów i sald stanowiła saldo konta 134

„Kredyty bankowe”. Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017

r. poz. 2342 ze zm., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w

księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W  latach  2017  -  I  półrocze  2018  r.  przekazanie  dotacji  celowej  przez  Związek  dla  zakładu

budżetowego ewidencjonowano na koncie 761 „Pozostałe koszty operacyjne” (strona Wn) w korespondencji

z kontem 130 „Rachunek bieżący jednostki” (strona Ma), co było niezgodne z zasadami funkcjonowania

konta  761,  określonymi  w  zasadach  (polityce)  rachunkowości  obowiązującymi  do  31  grudnia  2017  r.

Stosownie do ww. zasad rachunkowości do ewidencji  dotacji  służy konto 224 „Rozliczenie udzielonych

dotacji budżetowych”. Z kolei zasady klasyfikacji zdarzeń na koncie 761 obowiązujące w Związku od 1

stycznia 2018 r., z których wynika, że na stronie Wn konta ujmuje się m.in. dotację celową były niezgodne z

opisem konta zawartym w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w

sprawie rachunkowości  oraz planów kont (...).  Konsekwencją ujęcia dotacji  celowej na koncie 761 było

zawyżenie pozycji E.II. „Pozostałe koszty operacyjne” rachunku zysków i strat jednostki sporządzonego na

31 grudnia 2017 r. 
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Związek  za  2017  r.  nie  sporządził:  łącznego  bilansu  obejmującego  dane  wynikające  z  bilansów

samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, łącznego rachunku zysków i

strat  obejmującego dane  wynikające  z  rachunków zysków i  strat  samorządowej  jednostki  budżetowej  i

samorządowego zakładu budżetowego oraz  łącznego zestawienia  zmian  w funduszu obejmującego dane

wynikające  z  zestawień  zmian  funduszu  samorządowej  jednostki  budżetowej  i  samorządowego zakładu

budżetowego,  co było niezgodne z  §  28 ust.  1  pkt  2-4 powołanego rozporządzenia  Ministra  Rozwoju i

Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...).

W sprawozdaniu jednostkowym j.s.t. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od

początku roku do 31 grudnia 2017 r.  oraz sprawozdaniu Rb-Z kwartalnym o stanie zobowiązań według

tytułów  dłużnych  oraz  poręczeń  i  gwarancji  wg  stanu  na  koniec  IV  kwartału  2017  r.  nie  wykazano

zobowiązania wymagalnego w kwocie 121,77 zł, wynikającego z faktury vat nr 777 z 13 grudnia 2017 r., z

terminem płatności 27 grudnia 2017 r. (uregulowanej 15 stycznia 2018 r.). Powyższe stanowiło naruszenie

postanowień § 9 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w

sprawie  sprawozdawczości  budżetowej  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1015  ze  zm.)  oraz  §  4  ust.  1  pkt  1

rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) a także § 2 ust. 1 pkt 4 załącznika

nr 9 do tego rozporządzenia.

W zakresie gospodarki mieniem

Nie  sporządzono  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  oddania  w  najem  (dotyczy  lokalu

mieszkalnego położonego  w Bychowie  94)  oraz  nieruchomości  przeznaczonej  do  oddania  w dzierżawę

(dotyczy poddasza budynku administracyjno-socjalnego położonego w Prusicach przy ul.  Kolejowej 30).

Powyższe było niezgodne  z  postanowieniami  art.  35  ust.  1  ustawy z  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz 518 ze zm., Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponoszą:

Przewodniczący Zarządu Związku na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 4 ust. 5 powołanej ustawy o rachunkowości, do 31

stycznia 2018 r. Skarbnik Związku a od 1 lutego 2018 r. Główny księgowy Związku – na podstawie art. 54

ust. 1 powołanej ustawy o finansach publicznych.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując powyższe do wiadomości Pana Przewodniczącego, 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
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nieprawidłowości oraz niedopuszczenie do jej ponownego wystąpienia w przyszłości poprzez realizację

następujących wniosków:

1. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze

zm.), w szczególności w zakresie:

a) wykazywania w sprawozdaniach finansowych zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, zgodnie z

ich treścią ekonomiczną, stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy,

b) zaktualizowania dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości w

zakresie  ustalenia  zasad  ewidencji  zdarzeń  na  kontach  130  „Rachunek  bieżący  jednostki”,  133

„Rachunek  budżetu”  zgodnych  z  zapisami  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  13

września  2017  r.  w  sprawie  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów

jednostek  samorządu  terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych  zakładów

budżetowych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych  jednostek  budżetowych

mających  siedzibę  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1911)  oraz

uwzględnienie w zakładowym planie kont dla Związku konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych

oraz płatności z budżetu środków europejskich”, mając na uwadze art. 10 ust. 2 ustawy.

2. Przestrzeganie przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994

ze zm.), w szczególności w zakresie kontrasygnowania przez głównego księgowego budżetu umów

mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy.

3. Przestrzeganie  przepisów rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów z  13  września  2017 r.  w

sprawie  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu

terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych  zakładów  budżetowych,  państwowych

funduszy celowych  oraz  państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza  granicami

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), w szczególności w zakresie:

a) ustalenia odrębnego planu kont dla budżetu i dla jednostki Związku, stosownie do § 20 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia,

b) zasad  ewidencji  operacji  gospodarczych  na  kontach:  130  „Rachunek  bieżący  jednostki”,  133

„Rachunek budżetu”,  761 „Pozostałe  koszty operacyjne”,  stosownie do opisów kont  zawartych w

załączniku nr 2 i 3 rozporządzenia,

c) sporządzania łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w

funduszu, stosownie do § 28 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia.

4. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 ze zm.), w szczególności w zakresie wykazywania w

sprawozdania Rb-28S wszystkich zobowiązań wymagalnych, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 5 załącznika

nr 36 do rozporządzenia.

5. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773),

w  szczególności  w  zakresie  wykazywania  w  sprawozdaniu  Rb-Z  wszystkich  zobowiązań
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wymagalnych, stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia oraz § 2 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 9 do

rozporządzenia.

6. Przestrzeganie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018

r. poz. 2204), w szczególności w zakresie sporządzania oraz podawania do publicznej wiadomości

wykazów  nieruchomości  przeznaczonych  do  oddania  w  najem  lub  dzierżawę,  stosownie  do

postanowień art. 35 ust. 1 ustawy.

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  wniosku  lub  przyczynach  jego

niewykonania.  Do  wniosku  zawartego  w wystąpieniu  pokontrolnym przysługuje  prawo zgłoszenia

zastrzeżenia  do  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Zastrzeżenie  składa  właściwy  organ

jednostki  kontrolowanej,  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby,  w  terminie  14  dni  od  otrzymania

wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa

poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:
Pan
Zbigniew Ziomek
Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin „Bychowo”
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