
Wrocław, 26 listopada 2019 roku

WK.WR.40.56.2019.107 Pan
Jerzy Łużniak
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

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

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137)

przeprowadziła w okresie od 26 września do 25 października 2019 r. kontrolę gospodarki finansowej

w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w zakresie prawidłowości przyznania i wykorzystania dotacji celowej

dla Klubu Piłki Ręcznej Jelenia Góra w latach 2017-2019.

Zakres badanych zagadnień oraz ustalenia kontroli przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli,

podpisanym 25 października 2019 r., pozostawionym w jednostce.

Stwierdzone  w  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  w  Urzędzie  Miasta  nieprawidłowości

i uchybienia dotyczyły niżej wskazanych zagadnień:

Dotacje udzielone z budżetu Miasta dla Klubu Piłki Ręcznej Jelenia Góra w 2018 r. na wsparcie

realizacji dwóch zadań publicznych („Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób starszych –

piłka  ręczna  kobiet”,  umowa  nr  47/E/2018  z  18  stycznia  2018  r.,  kwota  dotacji  66.000  zł  oraz

„Sprzyjanie rozwojowi sportu w mieście Jelenia Góra – piłka ręczna kobiet, udział w rozgrywkach

PGNiG Superligi  Kobiet”,  umowa nr  14/E/2018 z 18 stycznia  2018 r.,  kwota  dotacji  585.000 zł)

zostały rozliczone 6 sierpnia 2019 roku. Mimo powyższego, na dzień 31.12.2018 r., ujęto w ewidencji

księgowej  Urzędu  rozliczenie  całości  należności  –  zapis  na  koncie  224  „Rozliczenie  dotacji

budżetowych” (Ma) w korespondencji z kontem 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na

inwestycje”(Wn)  i  pomimo,  że  Wydział  Edukacji  i  Sportu  w  piśmie  skierowanym  do  Referatu

Rachunkowości w dniu 12.02.2019 r. poinformował, że sprawozdania z realizacji zadań publicznych

z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu oraz upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły i są w trakcie

weryfikacji.  Stosownie  do  zasad  funkcjonowania  konta  224  „Rozliczenie  dotacji  budżetowych”,

opisanych w załączniku nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Gór nr 0050.1357.2018.VII y

z  21  marca  2018  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad  rachunkowości  dla  Urzędu  Miasta  Jelenia  Góra,

„podstawą do przeksięgowania przekazanych dotacji celowych z konta 224 na konto 810 jest uznanie

przez wydział merytoryczny przedstawionego przez podmiot dotowany sprawozdania z wydatkowania

otrzymanych środków. Podstawą dokonania zapisów na koncie 224 jest pisemna dyspozycja wydziału
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merytorycznego w sprawie uruchomienia dotacji, informacja o rozliczeniu dotacji, pismo określające

kwotę  dotacji  przypadającą  do  zwrotu”. Sprawozdania  końcowe,  wraz  z  korektami,  z  realizacji

w 2018 r. ww. zadań publicznych nie zostały zatwierdzone i zaakceptowane przez Wydział Edukacji

i Sportu.

Kwoty dotacji podlegające zwrotowi do budżetu Miasta Jelenia Góra (dot. powołanej umowy nr

47/E/2018 - kwota 28.044,22 zł, i umowy nr 14/E/2018 – kwota 191.189,25 zł), wynikające z dwóch

decyzji  wydanych  przez  Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry  w dniu  6  sierpnia  2019 r  (ustalone  po

przeprowadzonej  kontroli  w Klubie w okresie,  od 5 marca do 10 kwietnia 2019 r.),  zostały ujęte

w ewidencji  księgowej  Urzędu  na  koncie  221  „Należności  z  tytułu  dochodów budżetowych”/Wn

w korespondencji  z  kontem  720  „Przychody  z  tytułu  dochodów  budżetowych”/Ma,  w  dniach

30.09.2019 r.  i  17.10.2019 r.,  tj.  po upływie  55  i  72 dni  od  daty wydania  decyzji,  co naruszało

dyspozycję art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351),

który stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci

zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

W wyniku niedostatecznej kontroli  złożonych przez Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra dwóch

sprawozdań  z  wykonania  zadań  publicznych  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury

fizycznej  w  Mieście  Jelenia  Góra,  nie  ustalono  kwot  dotacji  pobranych  w 2017  oraz  w 2019  r.

z budżetu Miasta w nadmiernej wysokości (umowa nr 9/E/2017 z 4 stycznia 2017 r., kwota dotacji

przekazanej w 2017 r. - 66.000 zł, w tym kwota dotacji pobrana w nadmiernej wysokości – 963,53 zł

i umowa nr 61/E/2019 z 16 stycznia 2019 r., kwota dotacji 60.000 zł, I transza dotacji przekazana

w 2019 r. - 30.000 zł, w tym kwota dotacji pobrana w nadmiernej wysokości – 874,60 zł). W korekcie

sprawozdania końcowego z realizacji w 2017 r. zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe dzieci

i młodzieży – piłka ręczna kobiet” (złożonej 11 maja 2018 r.), w trzech pozycjach: wynajem obiektów

sportowych,  wpisowe  do  rozgrywek  ligowych  i  ubezpieczenie  zawodników,  wykazano  wydatki

sfinansowane  z  dotacji,  które  przekraczały  ponad  30%  wartości  określone  w  zaktualizowanym

kosztorysie (stanowiącym załącznik nr 4 do ww. umowy nr 9/E/2017), a łącznie kwota przekroczenia

w tych pozycjach -  po uwzględnieniu dopuszczalnych zapisami umowy odchyleń procentowych -

wyniosła 963,53 zł. Powyższe naruszało postanowienia § 5 ust. 1 powołanej umowy, stosownie do

którego „jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania

publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za

zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 30%. Naruszenie

tego postanowienia, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości”. Pomimo tego,

sprawozdanie  końcowe  z  realizacji  ww.  zadania  zostało  przyjęte  bez  uwag  i  zatwierdzone  przez

Naczelnika Wydziału Edukacji  i  Sportu,  a  na dzień 31.12.2017 r.  dotacja  została  w całości  ujęta

w księgach rachunkowych jako wykorzystana prawidłowo (kwota 66.000 zł). 
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W korekcie sprawozdania częściowego z realizacji  w 2019 r.  zadania publicznego pn.  „Szkolenie

sportowe  dzieci  i  młodzieży  –  piłka  ręczna  kobiet”  (złożonej  29  sierpnia  2019r.),  w  przypadku

rozliczenia  wydatków  pokrytych  z  dotacji  w  pozycji  zakup  sprzętu  i  strojów  oraz  wyposażenia

indywidualnego zawodniczek i  kadry szkoleniowej, wykazane kwoty również przewyższyły ponad

30% wartości określone w zaktualizowanym kosztorysie (stanowiącym załącznik nr 4 do powołanej

umowy  nr  61/E/2019),  a  kwota  przekroczenia  wydatków  w  tej  pozycji  z  uwzględnieniem

dopuszczalnego odchylenia procentowego wyniosła 874,60 zł, co naruszało postanowienia § 5 ust. 1

powołanej  umowy  nr  61/E/2019.  Korekta  sprawozdania  częściowego  została  sprawdzona  pod

względem  rachunkowym  i  formalnym  przez  pracownika  Wydziału  Sportu  i  Turystyki.  Do

zakończenia kontroli  nie dokonano rozliczenia tej dotacji,  a umowę realizacji  zadania publicznego

rozwiązano w drodze porozumienia stron z dniem 7 października 2019 roku.

Stosownie  do  art.  252  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) dotacje udzielone z budżetu

jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. Zgodnie z art. 61 ust.1 pkt 4 powołanej

ustawy o finansach publicznych prezydent miasta wydaje decyzję w odniesieniu do niepodatkowych

należności  budżetowych.  Zapis  w  art.  60  pkt  1  tej  ustawy  stanowi,  że  środkami  publicznymi

stanowiącymi  dochody  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego  są  kwoty  dotacji  podlegające

zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie. 

Pomimo, że w umowach o wykonanie zadań publicznych zawarto zapisy o przeprowadzaniu

kontroli  prawidłowości  wykonywania  zadań  publicznych  („Zleceniodawca  sprawuje  kontrolę

prawidłowości  zadania  przez  Zleceniobiorcę,  w  tym  wydatkowania  przekazanych  mu  środków

finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego

zakończeniu  do  czasu  ustania  obowiązku,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  2”) to  dotujący  zarówno

w 2017 r. jak i w 2018 r. nie przeprowadzał czynności kontrolnych w Klubie Piłki Ręcznej Jelenia

Góra (dot. postanowień zawartych w pięciu umowach realizowanych w tym okresie). Zapewnienie

funkcjonowania adekwatnej,  skutecznej  i  efektywnej kontroli  zarządczej,  o której  mowa w art.  68

powołanej ustawy o finansach publicznych, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy do

obowiązków Prezydenta Miasta.

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność

ponoszą Prezydent  Miasta Jeleniej Góry na podstawie art.  53 ust.  1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych i art. 4 ust. 5 powołanej ustawy o rachunkowości,  Skarbnik na podstawie

art. 54 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z zakresem czynności pracownicy

merytoryczni Urzędu Miasta Jelenia Góra.
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Wnioski pokontrolne

Przekazując  powyższe  do  wiadomości  Panu  Prezydentowi  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. Przestrzeganie zapisów określonych w „Zasadach rachunkowości dla Urzędu Miasta w Jeleniej

Górze – jednostka budżetowa”, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta

Jeleniej  Góry  nr  0050.143.2019.VIII  z  16  maja  2019  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad

rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra w szczególności w zakresie  ewidencjonowania

operacji na koncie 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych” w korespondencji z kontem  810

„Dotacje  budżetowe  oraz  środki  z  budżetu  na  inwestycje”  na  podstawie  zatwierdzonych

dowodów księgowych potwierdzających dokonanie rozliczenia dotacji.

2. Przestrzeganie  przepisów ustawy z  29  września  1994 r.  o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2019 r.

poz. 351) w zakresie ujmowania w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci

zapisu, zdarzeń gospodarczych, które w tym okresie sprawozdawczym wystąpiły, stosownie do

art. 20 ust. 1 ustawy.

3. Przestrzeganie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 869 ze zm.) w szczególności w zakresie:

a) ustalenia kwot dotacji pobranych przez Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra z budżetu Miasta

w  2017  i  w  2019  r.  w  nadmiernej  wysokości  oraz  wydanie  decyzji  określających

należności Miasta z tytułu kwot dotacji podlegających zwrotowi, zgodnie z art. 61 ust. 1

pkt  4,  w  związku.  z  art.  60  pkt  1  i  art.  252  ust.  1  pkt  2  ustawy.  Poinformowanie

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  o  wynikach,  w  tym  finansowych,

podjętych działań,

b) zapewnienie  przez  Prezydenta  Miasta  adekwatnej,  skutecznej  i  efektywnej  kontroli

zarządczej w szczególności w zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją zawieranych

umów dotacji, stosownie do postanowień art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy.

4. Przestrzeganie  zapisów  zawartych  w  umowach  o  wsparcie/powierzenie  realizacji  zadań

publicznych z podmiotami spoza sektora finansów publicznych,  w szczególności w zakresie

zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadań publicznych (procentowe zwiększenia wydatków

finansowanych  z  dotacji) oraz  sprawowania  kontroli  prawidłowości  wykonywania  zadań

publicznych. 
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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

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
Wojciech Chadży
Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
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