
Wrocław, 21 marca 2019 roku

WK.WR.40.13.2019.103 Pan
Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec

ul. Rynek 41
59-700 Bolesławiec

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 ze zm.)

przeprowadziła,  w okresie od 7 stycznia  do 11 marca 2019 r.,  kontrolę  kompleksową gospodarki

finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zakres zagadnień będących przedmiotem kontroli,  okres

objęty kontrolą, a także ustalenia kontroli  opisano szczegółowo w protokole kontroli,  podpisanym

w dniu 11 marca 2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

Ponadto,  w  okresie  od  27  lutego  do  7  marca  2019  r.,  została  przeprowadzona  kontrola

gospodarki  finansowej  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  C.K.  Norwida  –  Centrum  Wiedzy

w Bolesławcu.  W  jej  wyniku  nie  stwierdzono  nieprawidłowości  stanowiących  podstawę  do

sformułowania  wniosków  pokontrolnych,  dlatego  Izba  odstąpiła  od  kierowania  wystąpienia

pokontrolnego.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

Transakcje  z  wykorzystaniem  karty  płatniczej  rozliczane  były  przez  pracowników

nieterminowo (8 transakcji  na kwotę ogółem 5.024,55 zł  na 46 skontrolowanych),  tj.  od kilku do

kilkunastu dni po upływie 14 dni od ich dokonania, co było niezgodne z postanowieniami zarządzenia

nr 295/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z 5 października 2017 r.  w sprawie określenia zasad,

sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz zasad rozliczania,

zgodnie z którymi osoby korzystające ze służbowej karty płatniczej zobowiązane były do rozliczenia

się z transakcji w ciągu 14 dni od daty jej dokonania.

Zwrotu pięciu kwot zabezpieczeń należytego wykonania umowy na łączną kwotę 157.405,55 zł

(na 20 objętych kontrolą zwrotów dokonanych w 2017 r.) dokonano nieterminowo, tj. z opóźnieniem

wynoszącym od 11 do 86 dni, w stosunku do terminów określonych w zawartych umowach.

W zakresie dochodów budżetowych

Podatnik  o  identyfikatorze  J000189  (osoba  prawna)  w  złożonych  korektach  deklaracji  na

podatek od nieruchomości za 2017 r. i 2018 r. wykazał zmianę w podstawie opodatkowania budynków
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lub  ich  części  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  tj.  zwiększył  podstawę

opodatkowania – wynikającą z wynajmu części pomieszczeń (znajdujących się w budynku wpisanym

do  rejestru  zabytków)  odpowiednio  od  dnia  01.02.2017  r.  oraz  od  dnia  01.05.2018  r.  (termin

rozpoczęcia najmu określony w umowach). Tymczasem zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, Dz.U. z 2018 r. poz. 1445)

obowiązek  podatkowy powstał  odpowiednio  od  1  marca  2017  r.  i  od  1  czerwca  2018  r.,  tj.  od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające

powstanie  tego  obowiązku.  Konsekwencją  powyższego  było  zawyżenie  kwoty  podatku  od

nieruchomości  za 2017 r.  o 89 zł,  natomiast  za 2018 r.  o 840 zł.  Organ podatkowy nie wykonał

czynności  sprawdzających,  o  których mowa  w art.  272 ustawy  z  29  stycznia  1997 r.  Ordynacja

podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, Dz.U. z 2018 r. poz. 800) oraz nie zwrócił się do podatnika

o wyjaśnienie  i  skorygowanie  deklaracji,  stosownie  do  uprawnienia  wynikającego  z  274a  §  2  tej

ustawy.

Do wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2018 podatnikowi o identyfikatorze

R000880, który posiadał użytki rolne o powierzchni nie przekraczającej 1 hektara, tj. pozostałe grunty,

o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1892 ze zm.), została zastosowana niewłaściwa stawka podatkowa, a mianowicie stawka od 1 ha

przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - stanowiąca

równowartość  pieniężną  2,5  q  żyta,  zamiast  prawidłowo  stawka  od  1  ha  pozostałych  gruntów  -

wynosząca równowartość pieniężną 5q żyta,  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt  2  tej  ustawy.  W wyniku

powyższego  kwota  podatku  rolnego  za  2018  r.  (w  wydanej  przez  organ  podatkowy  decyzji

wymiarowej) została zaniżona o 51 zł.

W zakresie wydatków budżetowych

Drugą  transzę  dotacji  w  kwocie  16.000  zł  dla  Międzyszkolnego  Klubu  Sportowego

„Bolesłavia” w Bolesławcu przekazano w dniu 28 września 2016 r. z naruszeniem terminu umownego

określonego w § 3 ust.  1  umowy nr  SP/27/2016 z  dnia  29  stycznia  2016 r.,  a  opóźnienie  w jej

przekazaniu wyniosło 17 dni. Powyższe naruszało dyspozycję art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia

2009 r.  o  finansach  publicznych (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  885 ze  zm.), w  świetle  którego wydatki

publiczne  powinny  być  dokonywane  w  wysokości  i  terminach  wynikających  z  wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność

ponoszą Prezydent  Miasta Bolesławiec na podstawie art.  53 ust.  1 powołanej  ustawy o finansach

publicznych i art. 4 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze

zm.,  Dz.U. z 2017 r.  poz.  2342 ze zm.,  Dz.U. z 2018 r.  poz.  395 ze zm.),  Skarbnik Miasta - na

podstawie art.  54 ust.  1  ustawy o finansach publicznych oraz pracownicy merytoryczni  Urzędu -
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zgodnie z zakresami czynności.

Wnioski pokontrolne

Przekazując powyższe do wiadomości Pana Prezydenta, Regionalna Izba Obrachunkowa

we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu 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. Zobowiązanie pracowników do przestrzegania przepisów zarządzenia nr 295/2017 Prezydenta

Miasta  Bolesławiec  z  5  października  2017  r.  w  sprawie  określenia  zasad,  sposobu  i  trybu

przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz zasad rozliczania, w zakresie

terminowego rozliczania się z transakcji z wykorzystaniem karty płatniczej.

2. Dokonywanie  zwrotu  kwot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  terminach

określonych w zawartych umowach.

3. Wykonywanie  czynności  sprawdzających  mających  na  celu  stwierdzenie  poprawności

składanych  deklaracji  podatkowych,  stosownie  do  art.  272  ustawy  z  29  sierpnia  1997  r.

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), a w przypadku wątpliwości co do ich

poprawności, podejmowanie działań na podstawie art. 274a § 2 ustawy. Poinformowanie Izby

o podjętych  działaniach  w  stosunku  do  podatnika  o  identyfikatorze  J000189,  celem

skorygowania złożonych deklaracji za 2017 i 2018 rok.

4. Przestrzeganie w zakresie przyjmowanych stawek podatkowych do ustalenia wymiaru podatku

rolnego zasad określonych w art.  6 ust.  1 ustawy z 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.). Poinformowanie Izby o podjętych działaniach związanych

ze zmianą kwoty podatku rolnego w wydanej (z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku)

decyzji wymiarowej na 2018 r. podatnikowi o identyfikatorze R000880.

5. Przestrzeganie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.

poz.  2077  ze  zm.),  w  szczególności  w  zakresie  dokonywania  wydatków  publicznych

w wysokości i  terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do

art. 44 ust. 3 pkt 3 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

daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym
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przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ

jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za

pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia

prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:
Pan
Jarosław Kowalski
Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec
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