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WK.WR.40.49.2019.215 Pan
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Wójt Gminy Legnickie Pole

ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole

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  2019  r.  poz.  2137)

przeprowadziła,  w  okresie  od  17  października  do  20  grudnia  2019  r.,  kontrolę  kompleksową

gospodarki finansowej Gminy Legnickie Pole. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz

ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym 20 grudnia 2019 r., którego

jeden egzemplarz przekazano Panu Wójtowi.

W okresie  od  18  do  29  listopada  2019 r.  przeprowadzono kontrolę  gospodarki  finansowej

Gminnego Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w Legnickim Polu,  z  której  sporządzono odrębny protokół.

Zakres skontrolowanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia przedstawiono szczegółowo

w protokole podpisanym 29 listopada 2019 r. i pozostawionym w jednostce. W oparciu o ustalenia tej

kontroli,  Izba wystosowała do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w Legnickim Polu

wystąpienie pokontrolne przekazane panu Wójtowi do wiadomości.

Pozytywnie  należy  ocenić  gotowość  do  współpracy  z  kontrolującymi  pracowników urzędu,

którzy przygotowywali materiały do kontroli, udzielali niezbędnych wyjaśnień oraz podejmowali, na

wniosek kontrolujących działania, które pozwoliły na wyeliminowanie niektórych nieprawidłowości

stwierdzonych w trakcie kontroli.

Stwierdzone podczas kontroli gospodarki finansowej Gminy Legnickie Pole nieprawidłowości

i uchybienia dotyczyły niżej wskazanych zagadnień:

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

Zapisów  na  koncie  pozabilansowym  998  „Zaangażowanie  wydatków  budżetowych  roku

bieżącego”  dokonywano  na  koniec  kwartałów  na  podstawie  wydatków  wykonanych,  co  było

niezgodne  z opisem  konta  998  zawartym  w  zasadach  (polityce)  rachunkowości  jednostki

wprowadzonych zarządzeniem Wójta nr 68/2014 z 31 grudnia 2014 r. ze zm. Ww. nieprawidłowość

wykazała również poprzednia kontrola kompleksowa Gminy Legnickie Pole, a ponowne wystąpienie

tej nieprawidłowości świadczy o niewykonaniu wniosku pokontrolnego nr 1 lit. c) sformułowanego

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 października 2015 r.
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W księgach  rachunkowych  Urzędu  w  pierwszym  półroczu  2019  r.  zaewidencjonowano  24

delegacje,  stanowiące  koszty  podróży  służbowych,  na  łączną  kwotę  3.381,56  zł,  na  koncie  405

„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (strona Wn) w korespondencji z kontem 234 „Pozostałe

rozrachunki z pracownikami” (strona Ma). Było to niezgodne z zasadami funkcjonowania konta 405

określonymi w powołanych zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.  Stosownie do ww. zasad

rachunkowości  do  ewidencji  kosztów  podróży  służbowych  służy  konto  409  „Pozostałe  koszty

rodzajowe”.

Stwierdzono  różnicę  pomiędzy  danymi  wykazanymi  w  sprawozdaniu  zbiorczym  Rb-28S

a danymi wynikającymi ze  sprawozdań jednostkowych podległych jednostek  oraz Rb-28S j.s.t.  za

okres  od  początku  roku  do  31  grudnia  2018  r.,  w  kolumnie  5  „Zaangażowanie”,  w  kwocie

153.891,75 zł. Było to niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 ze zm., Dz.U. z 2019 r.

poz. 1393 ze zm.).

Zobowiązania wynikające z 10 faktur na łączną kwotę 1.914.956,47 zł (dotyczy: usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2019 r. - 8 faktur, zadania przebudowy drogi gminnej

publicznej  wraz  z  budową  chodnika  w  miejscowości  Bartoszów –  2  faktury)  ujęto  w  ewidencji

księgowej na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i  dostawcami” w miesiącu następującym po

miesiącu wystąpienia zdarzenia,  co było niezgodne z art.  20 ust.  1 ustawy z 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). Ujęcie 2 faktur

spośród  ww.  w  miesiącu  następującym  po  miesiącu  wystąpienia  zdarzenia, na  łączną  kwotę

771.528  zł,  spowodowało  zaniżenie  kwot  zobowiązań  wykazanych  w  sprawozdaniach  Rb-28S

z wykonania  planu wydatków budżetowych za  okresy:  od  początku roku do  30 września  2018 r.

o 689.096,12 zł (faktura nr 10/09/2018 z 25 września 2018 r.), od początku roku do 31 marca 2019 r.

o 82.431,88 zł (faktura nr 001233/FVN/2019 z 29 marca 2019 r.).

Spłata 5 rat pożyczek w 2017 r. nastąpiła z opóźnieniem od 5 do 7 dni po terminie płatności

raty, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U.  z  2016 r.  poz.  1870 ze zm.,  Dz.U.  z  2017 r.  poz.  2077 ze zm.  obecnie  Dz.U.  z  2019 r.

poz. 869 ze zm.).

W zakresie dochodów budżetowych

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

terytorialnego  oraz  Rb-PDP  z  wykonania  dochodów  podatkowych,  sporządzonych  za  okres

sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazano: skutki obniżenia górnych

stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy zaniżone o kwotę 3,40 zł, skutki udzielonych

ulg  i  zwolnień,  obliczone  za  okres  sprawozdawczy  (bez  ulg  i  zwolnień  ustawowych)  zawyżone

o kwotę 94.007 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja
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podatkowa,  obliczone  za  okres  sprawozdawczy  w  zakresie  umorzenia  zaległości  podatkowych

zaniżone o kwotę 2.210 zł. Naruszało to postanowienia § 3 ust. 1 pkt 9, 10, 11 lit. a) oraz § 8 ust. 3

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.).

W  sprawozdaniach  Rb-27S  z  wykonania  planu  dochodów  budżetowych  oraz  Rb-PDP

z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. wykazano:

skutki  obniżenia  górnych stawek podatkowych  zaniżone  o  kwotę  0,20  zł,  skutki  udzielonych ulg

i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zawyżone o kwotę 92.541,40 zł, skutki decyzji wydanych

przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości

podatkowych zaniżone o kwotę 0,01 zł. Powyższe naruszało przepisy § 3 ust. 1 pkt 9, 10, 11 lit. a)

oraz § 7 ust. 4 załącznika nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r.

w  sprawie  sprawozdawczości  budżetowej  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  109  ze  zm.;  Dz.U.  z  2019  r.

poz. 1393 ze zm.). W trakcie kontroli przedłożono kontrolującym korekty ww. sprawozdań za lata

2017 i 2018.

Nadwyżka  dochodów  uzyskanych  z  opłat  za  wydanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych  nad  wydatkami  poniesionymi  na  realizację  zadań  związanych  z  przeciwdziałaniem

alkoholizmowi i  narkomanii w 2018 r.  wyniosła 9.214,13 zł.  Środki  te nie zostały ujęte w planie

wydatków w budżecie  na  2019 r.  na  realizację  gminnego programu profilaktyki  i  rozwiązywania

problemów alkoholowych, czym naruszono postanowienia art. 182 ustawy z 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.;

Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).

Gmina  Legnickie  Pole  w  latach  2016-2018  dopłacała  do  funkcjonowania  systemu

gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  a  niedobór  pomiędzy  wpływami  a  wydatkami  wyniósł

odpowiednio: 2016 r. - 157.351,23 zł, 2017 r. - 165.739,95 zł, 2018 r. - 499.844,58 zł. Stosownie do

postanowień art. 6r ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm., Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.,

Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1454  ze  zm.,  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2010  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  objętej  kontrolą  próbie  dziesięciu  największych  dłużników  Gminy  z  tytułu  opłaty  za

gospodarowanie odpadami według stanu na 31 grudnia 2018 r., siedmiu dłużnikom w 2016 i 2018 r.
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wystawiono  tytuły  wykonawcze  po  upływie  od  120  do  229  dni  od  dnia  doręczenia  upomnienia.

Działanie te stanowiły naruszenie § 2, § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 30 grudnia

2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2367 ze zm.,

Dz.U. z 2017 r. poz. 1483).

W zakresie wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych

Wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pn.  „Modernizacja kanalizacji  deszczowej

w  miejscowości  Gniewomierz,  gm.  Legnickie  Pole”  dokonano  w  trybie  z  wolnej  ręki,

o  którym  mowa  w art.  67  ust.  1  pkt  3  ustawy z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1579  ze  zm.,  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.,

Dz.U.  z  2019  r.poz.  1843),  zwanej  w  dalszej  części  wystąpienia  ustawą  Pzp,  pomimo  nie

wystąpienia  przesłanek wskazanych w powołanym przepisie  (umowa nr  GKiL.272.34.2017.R

z  17  października  2017  r.  zmieniona  aneksem  nr  1/2017  z  8  listopada  2017  r.  ustalającym

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 157.460,58 zł brutto).

Tymczasem dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy

Pzp,  konieczne  jest  stwierdzenie,  że  wystąpiła wyjątkowa sytuacja,  której  zamawiający  nie  mógł

przewidzieć,  wymagane  jest  natychmiastowe  wykonanie  zamówienia,  a  nie  można  zachować

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Należy przy tym zaznaczyć, że aby

zamawiający  mógł  udzielić  zamówienia  na  podstawie  ww.  przepisu,  wszystkie  określone  w nim

przesłanki muszą zostać spełnione łącznie oraz, co istotne, musi zachodzić pomiędzy nimi związek

przyczynowo  –  skutkowy  (przedmiotowe  stanowisko  zaprezentowane  zostało  m.in.  w  uchwale

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  24  stycznia  2019  r.  o  sygn.  akt  KIO/KD  3/19).  W  przypadku

przedmiotowego zamówienia  zbliżający się koniec roku i konieczność wykorzystania środków

finansowych  jak  również  obawa  nieprzystąpienia  do  kolejnego  przetargu  żadnego

z wykonawców nie stanowi wyjątkowej sytuacji, której nie można było przewidzieć.

Mając  powyższe  na  uwadze,  w  okolicznościach  faktycznych  sprawy,  zamawiający  nie  wykazał

spełnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, uprawniających do zastosowania

trybu zamówienia z wolnej ręki. Tym samym naruszył zarówno: art. 10 ustawy Pzp, zgodnie z którym

podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony

a  zamawiający  może  udzielić  zamówienia w  trybie  (…)  zamówienia z  wolnej  ręki,(...)  tylko

w przypadkach określonych w ustawie,  jak również zasadę określoną w art.  7 ust.  1 ww. ustawy,

zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia

w sposób zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców oraz

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Wójt Gminy Legnickie Pole zawierając 13 kwietnia 2018 r. umowę nr GKiL.272.17.2018.R.PN

z  wykonawcą  zadania  pn.  „Przebudowa  drogi  gminnej  publicznej  wraz  z  budową  chodnika
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w m. Bartoszów (dz. nr 422/1, 421/2 i 432/1) gm. Legnickie Pole”, przekroczył o kwotę 16.060,07 zł

upoważnienie udzielone mu przez Radę. Na dzień zawarcia ww. umowy, aneksowanej 20 sierpnia

2018 r., w budżecie Gminy na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki finansowe

w wysokości 2.919.774 zł. Tymczasem kwota zaciągniętego na podstawie ww. umowy zobowiązania

wynosiła  2.935.834,07  zł.  Przekroczenie  przez  Wójta  upoważnienia  udzielonego  mu  przez  Radę

stanowi  naruszenie  art.  60  ust.  2  pkt  1  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., Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

oraz art. 46 ust. 1 i art. 261 powołanej ustawy o finansach publicznych.

Ww. umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika. Podpis Skarbnika na umowie stanowi

dowód  dokonania  przez  niego wstępnej  kontroli,  potwierdza  posiadanie  przez  jednostkę  środków

finansowych na uregulowanie zobowiązania oraz stanowi wyraz realizacji przez Skarbnika obowiązku

dbałości o prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi. Kontrasygnowanie przez Skarbnika –

głównego księgowego budżetu ww. umowy świadczy o tym, że nierzetelnie dokonał  on wstępnej

kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym – budżetem Gminy

Legnickie Pole, czym naruszył postanowienie art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a) powołanej ustawy o finansach

publicznych.

Rachunek  bankowy,  na  który  wykonawcy  wpłacali  zabezpieczenie  należytego  wykonania

umów był rachunkiem nieoprocentowanym, co było niezgodne z art. 148 ust. 5 powołanej ustawy Pzp,

stosownie do którego: „Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym”.

W  przypadku  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  2018  r.  dla

organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

(ogłoszonego zarządzeniem nr 0050.51.2018 Wójta z 17 maja 2018 r.) nie zachowano 21 dniowego

terminu do  składania  ofert,  co  stanowiło  naruszenie  art.  13  ust.  1  ustawy  z  24  kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.; Dz.U. z 2019 r.

poz. 688 ze zm.).

Dotacja udzielona w kwocie 5.992 zł na podstawie umowy nr PP.1.07.2018/NGO z 3 lipca

2018 r.  (aneksowanej  7 września 2018 r.)  na realizację zadania publicznego „Festiwal  Pieczonego

Ziemniaka” dla  Stowarzyszenia  „Nasza Nowa Wieś” z siedzibą w Nowej  Wsi  Legnickiej  została

rozliczona  w  całości  (w  tym  kwota  5.573,47  zł  -  uznana  jako  wykorzystana  na  realizację

przedmiotowego zadania, natomiast pozostałą kwotę 418,53 zł – Stowarzyszenie dokonało zwrotu).

Ww.  kwota  w  wysokości  5.573,47  zł  została  wskazana  w  części  sprawozdania  końcowego pn.:

„Rozliczenie  ze  względu  na  źródło  finansowania  zadania  publicznego”,  natomiast  w  części  tego

sprawozdania  pn.  „Zestawienie  faktur  (rachunków)  związanych  z realizacją  zadania  publicznego”

wykazano, jako wydatki pokryte z dotacji, środki w łącznej wysokości 3.603,47 zł. (różnica 1.970 zł).

Pomimo  wystąpienia  ww.  rozbieżności  zatwierdzono  przedmiotowe  sprawozdanie.
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Z  §  8  ust.  1  umowy  nr  PP.1.07.2018/NGO  z  3  lipca  2018  r.  wynikało,  że  „  Zleceniodawca

sprawuje kontrolę  prawidłowości  wykonywania  zadania  publicznego  przez  Zleceniobiorcę,  w tym

wydatkowania  przekazanej  dotacji  oraz  środków  o  których  mowa  w  §  3  ust.  4.”  W  związku

z powyższym  przedłożono  kontrolującym  pismo  nr  RFE.II.530.6.2019.MB  z  12  grudnia  2019  r.

wzywające Stowarzyszenie „Nasza Nowa Wieś” do uzupełnienia brakujących dokumentów i złożenia

wyjaśnień w terminie 7 dni pod rygorem wszczęcia kontroli.

W zakresie gospodarki mieniem

W przedłożonych kontrolującym wykazach (3 przypadki w latach 2018-2019) nieruchomości

przeznaczonych  do  oddania  w  najem  lub  dzierżawę  nie  podano:  oznaczenia  nieruchomości

według  księgi  wieczystej,  wysokości  opłaty  z  tytułu  najmu  lub  dzierżawy,  terminów  wnoszenia

opłat  oraz zasad aktualizacji  opłat,  co  naruszało postanowienia  art.  35  ust.  2  pkt  1,  8-10 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.; Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

W zakresie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi

Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu w Legnickim Polu realizuje swoje zadania statutowe

w budynkach  świetlic  i  zapleczy  sportowych,  campingu  z  zapleczem  sanitarnym,  sali

bankietowej  oraz  lokalu  w  budynku  przy  Pl.  H.  Pobożnego  6,  na  podstawie  umowy

w przedmiocie  powierzenia  zarządzania  oraz  utrzymania  obiektów  i  urządzeń  użyteczności

publicznej  stanowiących  własność  Gminy  Legnickie  Pole,  zawartej  z  Gminą  1  lipca  2019  r.

Powyższa umowa nie stanowi żadnej z form przeniesienia prawa do nieruchomości określonych

w art. 51 w związku z art. 56 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiącymi,

że  samorządowe  osoby  prawne  z  dniem  ich  utworzenia,  są  wyposażane  przez  organ

założycielski  lub  organ  nadzorujący  w  nieruchomości  niezbędne  do  ich  działalności  poprzez

przeniesienie  własności  nieruchomości  albo  oddanie  jej  nieruchomości  gruntowej

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, w tym użytkowanie nieodpłatne lub użyczenie.

Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność

ponoszą: Wójt Gminy Legnickie Pole na podstawie art. 53 ust. 1 powołanej ustawy o finansach

publicznych  oraz  4  ust.  5  powołanej  ustawy  o  rachunkowości , Skarbnik  na  podstawie

art.  54  ust.  1  powołanej  ustawy  o finansach  publicznych  oraz  pracownicy  merytoryczni

Urzędu Gminy Legnickie Pole – zgodnie z zakresami czynności.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe,  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
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nieprawidłowości  oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości  poprzez

realizację następujących wniosków:

1. 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) dokonywania  wydatków  publicznych  w  terminach  wynikających  z  wcześniej

zaciągniętych zobowiązań, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy;

b) przestrzegania  zasady  określonej  w  art.  46  ust.  1  ustawy,  zgodnie  z  którą  jednostki

sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym

roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej

o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz

Pracy,  inne  składki  i  opłaty  obligatoryjne  oraz  płatności  wynikające  z  zobowiązań

zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153;

c) dokonywania  przez  Skarbnika  –  głównego  księgowego  rzetelnie  wstępnej  kontroli

zgodności  operacji  gospodarczych i  finansowych z planem finansowym, stosownie do

art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy;

d) przestrzegania  zasady  określonej  w  art.  261  ustawy,  zgodnie  z  którą  kierownik

samorządowej  jednostki  budżetowej  może,  w  celu  realizacji  zadań,  zaciągać

zobowiązania  pieniężne do wysokości  kwot  wydatków określonych w zatwierdzonym

planie finansowym jednostki.

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

poz. 351 ze zm.), w szczególności w zakresie wprowadzania do ksiąg rachunkowych danego

okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie,

stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy.

3. Przestrzeganie  przyjętych  przez  jednostkę  zasad  (polityki)  rachunkowości,  w  szczególności

w zakresie zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach 998 „Zaangażowanie

wydatków budżetowych roku bieżącego” i 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

stosownie do opisu tych kont.

4. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 30 grudnia 2015 r. w sprawie

postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1483), w szczególności

w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku niezapłacenia

przez dłużników w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami po upływie 7 dni  od dnia

doręczenia upomnienia, zgodnie z pouczeniem zawartym w upomnieniu stosownie do § 8 ust. 1

pkt 5 rozporządzenia.
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5. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów z 9 stycznia 2018 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.), w szczególności

w zakresie:

a) sporządzania  sprawozdań  zbiorczych  przez  przewodniczących  zarządów  jednostek

samorządu terytorialnego,  w szczegółowości  sprawozdań jednostkowych na podstawie

sprawozdań  jednostkowych  jednostek  podległych  oraz  sprawozdania  jednostkowego

jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu, stosownie

do postanowień § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;

b) wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP skutków: obniżenia górnych stawek

podatkowych  obliczonych  za  okres  sprawozdawczy,  udzielonych  ulg  i  zwolnień

obliczonych  za  okres  sprawozdawczy  (bez  ulg  i  zwolnień  ustawowych),  decyzji

wydanych  przez  organ  podatkowy  na  podstawie  ustawy  –  Ordynacja  podatkowa

w zakresie  umorzenia  zaległości  podatkowych,  obliczonych  za  okres  sprawozdawczy

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9, 10, 11 lit. a) oraz § 7 ust. 4 załącznika nr 36 rozporządzenia.

6. Przestrzeganie  przepisów ustawy z  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku

w gminach  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2010  ze  zm.),  w  szczególności  doprowadzenie  do

zbilansowania dochodów z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stosownie do

art. 6r ust. 2 ustawy.

7. Przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości

i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2277  ze  zm.),  w  szczególności

w zakresie  wykorzystywania  środków z  opłaty  za  wydanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych wyłącznie na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

i narkomanii, stosownie do art. 182 ustawy.

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w szczególności w zakresie:

a) przygotowywania  i  przeprowadzania  postępowań  o  udzielenie  zamówienia

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości stosownie

do art. 7 ust. 1 ustawy;

b) stosowania  trybu  wyboru  wykonawcy  zamówienia  publicznego  przy  zachowaniu

zasad określonych w art. 10 ustawy;

c) udzielania  zamówienia  publicznego  w  trybie  z  wolnej  ręki,  o  którym  mowa

w art. 67 ust.  1 pkt 3 ustawy Pzp, wyłącznie w przypadkach łącznego wystąpienia

przesłanek określonych w przedmiotowym przepisie;
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d) przechowywania  przez  zamawiającego  zabezpieczenia  wniesionego  w  pieniądzu  na

oprocentowanym rachunku bankowym, stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy.

9. Przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku

publicznego  i  wolontariacie  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  688  ze  zm.),  w  szczególności

w zakresie  zachowania  21  dniowego  terminu  na  składanie  ofert  przez  organizacje

pozarządowe  i  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3,  przy  organizowaniu  otwartego

konkursu ofert na realizację zadania publicznego, stosownie do art. 13 ust 1 ustawy.

10. Poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wynikach,  w  tym  finansowych,

wszczętego  w  trakcie  kontroli  postępowania  wyjaśniającego  podjętego  w  stosunku  do

stowarzyszenia  "Nasza  Nowa  Wieś"  w  związku  z  realizacją  w  2018  r.  zadania

publicznego pn. „Festiwal Pieczonego Ziemniaka”.

11. Przestrzeganie  przepisów ustawy z  21 sierpnia  1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 r. poz. 65) w szczególności w zakresie:

a) podawania  w  wykazach  nieruchomości  przeznaczonych  do  oddania  w  najem  lub

dzierżawę  oznaczenia  nieruchomości  według  księgi  wieczystej,  wysokości  opłaty

z tytułu  najmu  lub  dzierżawy,  terminów  wnoszenia  opłat  oraz  zasad  aktualizacji

opłat, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 1, 8-10 ustawy;

b) uregulowania  sytuacji  prawnej  związanej  z  wyposażeniem  Gminnego  Ośrodka

Kultury  i  Sportu  w Legnickim Polu  w nieruchomości,  stosownie  do  postanowień

art. 56  w  związku  z  art.  51  ustawy,  a  także  poinformowanie  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej o wynikach podjętych działań.

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

przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  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
Dariusz Szczerba
Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole
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