
Wrocław, 12 kwietnia 2019 roku

WK.WR.40.6.2019.203 Pan
Jan Serkies
Burmistrz Miasta Chojnowa

Plac Zamkowy 1
59-225 Chojnów

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  2016  r.  poz.  561  ze  zm.)

przeprowadziła, w okresie od dnia 11 stycznia do 20 marca 2019 r., kontrolę kompleksową gospodarki

finansowej gminy miejskiej Chojnów. Zakres zbadanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia

przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym i przekazanym Panu Burmistrzowi w dniu

20 marca 2019 r.

Ponadto,  w  okresie  od  4  do  15  marca  2019  r.,  została  przeprowadzona  kontrola  gospodarki

finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. W oparciu o ustalenia kontroli,

zawarte  w odrębnym protokole,  Izba wystosowała do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,  Sportu

i Rekreacji w Chojnowie wystąpienie pokontrolne, przekazane Panu Burmistrzowi do wiadomości.

Stwierdzone  w  wyniku  kontroli  gospodarki  finansowej  gminy  miejskiej  Chojnów

nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

W zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej

W  sprawozdaniu  Rb-27S  z  wykonania  planu  dochodów  budżetowych  jednostki  samorządu

terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawozdaniu

z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za 2017 r. w kolumnie ,,skutki obniżenia górnych stawek

podatków obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie podatku od nieruchomości wykazano kwotę

niższą  o  13,27  zł  (kwota  wykazana  w  sprawozdaniu  60.181,94  zł;  kwota  wynikająca  z  ewidencji

księgowej  60.195,21  zł).  Naruszało  to  przepisy  wynikające  z  §  9  ust.  2  obowiązującego  wówczas

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 9 w związku z § 8 ust. 3 Instrukcji sporządzania

sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik

nr 39 do powołanego rozporządzenia.
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W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za

IV kwartał  2017 r.  i  za I,  II  i  III kwartał 2018 r.  nie wykazano w poz. „Kredyty i  pożyczki” kwoty

zobowiązań  wynikających  z  umów  o  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  (na  zakup  telefonów

komórkowych), których cena jest płatna w ratach, tj.  odpowiednio za IV kw. 2017 r. kwoty 1.100 zł,

za I kw. 2018 r. kwoty 1.500 zł , za II kw. 2018 r. kwoty1.275 zł a za III kw. 2018 r. kwoty 1.050 zł.

Naruszało to przepisy wynikające z § 4 ust.  1 pkt 1 i  § 10 ust.  4 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)  oraz  § 2  ust.  1  pkt  2  Instrukcji  sporządzania  sprawozdań

stanowiącej załącznik nr 9 do tego rozporządzenia.

W  sprawozdaniach  za  2017  r.  i  2018  r.  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t. nie uwzględniono

wypłaconych  kwot  różnic  odpowiednio:  12.066,53  zł  (nauczyciele  dyplomowani),  16.383,73  zł

(nauczyciele mianowani)  ustalonych w przeprowadzonych analizach poniesionych w poprzednim roku

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Stanowiło to naruszenie art. 30a ust. 4 ustawy

z 26 stycznia  1982 r.  Karta  Nauczyciela  (Dz.U.  z 2016 r.  poz. 1379 ze zm.,  Dz.U.  z 2017 r.  poz. 1189

ze zm., obecnie Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

W przypadku czterech kontrahentów zwrotu kwot stanowiących 70% zabezpieczenia należytego

wykonania umów (kwoty 24.797,09 zł 2.268,74 zł, 27.905,09 zł i 26.316,64 zł), dokonano po terminach

określonych  w  umowach  zawartych  z  wykonawcami  oraz  wskazanych  w  art.  151  ust.  1  ustawy

z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907; Dz.U. z 2015 r. poz. 2164;

Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), opóźnienia w ich zwrocie wyniosły odpowiednio:

4 dni, 12 dni, 13 dni i 926 dni.

Kwoty  stanowiące  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umów  (24.797,09  zł,  27.905,09  zł,

26.316,64 zł),  wpłacone odpowiednio 14 listopada 2016 r., 5 marca 2015 r., 11 czerwca 2015 r.  były

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym, natomiast ich zwrotu dokonano bez odsetek

i bez pomniejszenia o koszty przelewu, co naruszało dyspozycję art. 148 ust. 5 powołanej ustawy Prawo

zamówień publicznych.

W zakresie dochodów budżetowych

Wysokość  podatku  od  nieruchomości  za  2017  r.,  została  zadeklarowana  przez  podatnika

o identyfikatorze J000120 (osoby prawne) na podstawie niewłaściwych stawek podatkowych. W wyniku

czego kwota podatku została zawyżona o kwotę 37,46 zł. Powyższe było konsekwencją braku dokonania

przez organ podatkowy czynności  sprawdzających,  o których mowa w art.  272 ustawy z  29 sierpnia
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1997 r.  Ordynacja  podatkowa (Dz.U.  z  2015 r.  poz.  613 ze  zm.;  Dz.U.  z  2017 r.  poz.  201 ze  zm.;

Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).

Podatnik o identyfikatorze J0000135 (osoba prawna) w deklaracji na podatek od nieruchomości na

rok 2018 w pozycji „wartość budowli (…)” wskazał kwotę 2.379.881 zł, a w deklaracji na 2017 r. w tej

pozycji  wskazana  była  kwota  2.327.945  zł,  różnica  51.936  zł.  Organ  podatkowy  nie  skorzystał

z art. 274a § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa i nie wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień

w zakresie zwiększenia wartości budowli w stosunku do roku ubiegłego. Podatnik skorygował deklarację

za rok 2017.

Podatnik o identyfikatorze J00086 (osoba prawna) w deklaracji na podatek od nieruchomości na

2018 r. w poz. „powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością” wykazał powierzchnię

184  m2  natomiast  w  deklaracji  złożonej  na  2017  r.  w  tej  pozycji  wykazał  powierzchnię  1.203  m2

(różnica 1.019 m2). Z pisma przewodniego podatnika wynikało, że powierzchnia 1.019 m2 stanowi teren

bocznicy, która na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz z art. 4 pkt 1

ustawy o transporcie kolejowym jest zwolniona z podatku od nieruchomości. Podatnik w deklaracji na rok

2018 nie wypełnił części I deklaracji pn. „zwolnienia od podatku ogółem” z wyszczególnieniem podstawy

prawnej uprawniającej do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedmiotów opodatkowania, które

powinny być wyszczególnione w części „F” – informacja o gruntach, „G”- informacja o budynkach oraz

„H”  –  informacja  o  budowlach.  Podatnik  również  nie  poinformował  czy  zwolnienie  od  podatku  od

nieruchomości gruntów o powierzchni 1.019 m2 dotyczy tylko roku 2018, czy zwolnienie dotyczy również

lat wcześniejszych. Powyższe świadczy, że organ podatkowy dokonując czynności sprawdzających nie

skorzystał z art. 274a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa i nie wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień

w zakresie różnic. W trakcie kontroli do podatnika wysłane zostało wezwanie do złożenia stosownych

wyjaśnień.

W zakresie wydatków budżetowych

Na 7 umowach zawartych odpowiednio: 31 października 2017 r (2 umowy), 9 stycznia 2018 r.

(1 umowa) oraz 22 listopada 2018 r.  (4 umowy) o świadczenie usług telekomunikacyjnych brak było

kontrasygnaty Skarbnika, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 46 ust. 3 ustawy

z 8 marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2017  r.  ,  poz.  1875  ze  zm.;  Dz.U.  z  2018  r.

poz. 994 ze zm.).

Wniesione  w  dniu  26  maja  2017  r.  wadium  w  kwocie  3.000  zł  (przechowywane  na

oprocentowanym  rachunku)  do  przetargu  na  realizację  zadania  „Budowa  parkingu  dla  samochodów

osobowych przy ul. Grunwaldzkiej” zostało zwrócone Wykonawcy dopiero w dniu 18 stycznia 2018 r.,

podczas gdy przetarg rozstrzygnięto w dniu 21 czerwca 2017 r., a umowę podpisano 4 lipca 2017 roku.
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Naruszało to dyspozycję art. 46 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

z 2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., obecnie Dz.U. z 2018 r. poz.  1986 ze zm.).

Ponadto,  kwota wadium została zwrócona bez odsetek,  co naruszało przepis art.  46 ust.  4 powołanej

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Określenia  wartości  zamówienia  na  zadanie  „Zakup  i  dostawę  fabrycznie  nowej  zamiatarki

uliczno-chodnikowej przystosowanej  do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów

komunalnych  (…)”  dokonano  26  listopada  2016  r.,  a  wniosek  w  sprawie  wszczęcia  postępowania

sporządzono  3  kwietnia  2017  roku. Ustalanie  wartości  zamówienia  na  dostawy  4  miesiące  przed

wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  stanowiło  naruszenie  przepisów  art.  35  ust.  1

powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miasto  Chojnów  w  latach  2016-2017  dopłacało  do  funkcjonowania  systemu  gospodarowania

odpadami komunalnymi,  a niedobór pomiędzy wpływami z opłat  a wydatkami wyniósł  odpowiednio:

w 2016 r. – 258.447,82 zł i w 2017 r. – 354.066,83 zł. Stosownie do postanowień art. 6r ust. 2 ustawy

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

z pobranych opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty: odbierania, transportu,

zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  tworzenia  i  utrzymania  punktu

selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  obsługi  administracyjnej  tego  systemu.  W  celu

zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, zachodzi konieczność

ponownego skalkulowania stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie gospodarki mieniem

Nie  sporządzono,  i  tym  samym  nie  opublikowano,  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do

oddania w najem w roku 2017 (dot.  lokalu użytkowego o pow. 81 m2  położonego w Chojnowie przy

ul. Dąbrowskiego 15), wbrew art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm., Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm., obecnie Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze

zm.).

W ogłoszeniu  o  II  przetargu  ustnym nieograniczonym na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych

niezabudowanych położonych w Chojnowie (dot.  działki nr 109, obręb nr 1 przy ul.  Radosnej 9 oraz

działki  nr  43/6,  obręb  nr  1  przy  ul.  Pogodnej  9)  nie  zawarto informacji  o  terminie  przeprowadzenia

I przetargu. Natomiast w ogłoszeniu o IV przetargu nie zawarto informacji o terminie przeprowadzenia III

przetargu. Powyższe było niezgodnie z art. 38 ust. 2 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Chojnowie przy ul.  Legnickiej 8/5 w trybie

bezprzetargowym  dla  osób,  którym  przysługiwało  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  zgodnie
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z art. 34 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami nabywcy nie złożyli oświadczenia

dotyczącego  wyrażenia  zgody  na  cenę  ustaloną  w  sposób  określony  w  ustawie,  co  naruszało

postanowienia art. 34 ust. 5 powołanej ustawy.

Za zaistniałe nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponoszą: Burmistrz Miasta Chojnów

na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  z 27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (Dz.U.  z 2017  r.

poz. 2077 ze zm.) oraz  art.  4 ust.  5 ustawy  z 29 września 1994 r.  o rachunkowości  (Dz.U. z 2019 r.

poz. 351), Skarbnik na podstawie art. 54 ust. 1 powołanej ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie

z zakresami czynności pracownicy merytoryczni Urzędu.

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  i  uchybień oraz niedopuszczenie  do ich ponownego wystąpienia

w przyszłości, poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.

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

wykazywania w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S w kolumnie „skutki obniżenia górnych stawek

podatków  obliczone  za  okres  sprawozdawczy”  prawidłowych  kwot  skutków  wynikających

z ewidencji  księgowej,  stosownie do § 9 ust.  2 rozporządzenia oraz zgodnie z § 3 ust.  1 pkt  9

w związku z  § 7 ust.  4  Instrukcji  sporządzania  sprawozdań budżetowych w zakresie  budżetów

jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia.

2. 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

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wszystkich  zobowiązań

wynikających z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, stosownie do przepisów

wynikających z § 4 ust.  1  pkt  1  i  § 10 ust.  4 rozporządzenia  oraz § 2 ust.  1 pkt  2  Instrukcji

sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 do tego rozporządzenia.

3. Przestrzeganie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967

ze  zm.),  w  szczególności  w  zakresie  uwzględniania  w  sprawozdaniach  z  wysokości  średnich

wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach
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prowadzonych  przez  j.s.t.,  wysokości  kwoty  różnicy,  ustalonej  w  przeprowadzonej  analizie

poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy.

4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r.

poz. 800 ze zm.), w szczególności poprzez:

a) dokonywanie przez organ podatkowy czynności sprawdzających mających na celu ustalenie stanu

faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi przez podatnika

dokumentami, stosownie do art. 272 pkt 3ustawy,

b) wzywanie  podatników do udzielenia  wyjaśnień  w związku z  wątpliwościami  co do rzetelności

danych zawartych w złożonych deklaracjach, zgodnie z art. 274a § 2 ustawy.

5. Poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sposobie  załatwienia  sprawy  dotyczącej

opodatkowania podatników o identyfikatorach : J00086, J000120.

6. Kontrasygnowanie  przez  Skarbnika  lub  osobę  przez  niego  upoważnioną  dokumentów

powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

7. Przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w szczególności w zakresie:

a) ustalania wartości zamówienia na dostawy nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy,

b) dokonywania  zwrotów  wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano, stosownie do art. 46 ust. 1a ustawy,

c) zwracania wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, stosownie do art. 46 ust. 4 ustawy,

d) zwracania  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy,

e) dokonywania zwrotów zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, stosownie do art.

151 ust. 1 ustawy.

8. Doprowadzenie do zbilansowania dochodów z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami

komunalnymi  oraz  kosztów funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,

stosownie do  postanowień art.  6r  ust.  2  ustawy z  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
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9. Przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w szczególności w zakresie:

a) sporządzania  i  publikowania  wykazów  nieruchomości  przeznaczonych  do  oddania  w  najem,

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy,

b) podawania  w  ogłoszeniach  o  kolejnych  przetargach  na  sprzedaż  nieruchomości  terminów

przeprowadzenia poprzednich przetargów, stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy,

c) uzyskania  od osób,  które  korzystają  z  pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  oświadczeń,  że

wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie, stosownie do art. 34 ust. 5 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 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:
Pan
Jan Skowroński
Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
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