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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  5  do  15  czerwca  2020 r.  kontrolę  gospodarki  finansowej  Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz

ustalenia kontroli przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym 16 czerwca 2020 r.,

pozostawionym w jednostce.

W wyniku kontroli gospodarki finansowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Zobowiązanie w kwocie 141.128,41 zł wynikające z faktury z dnia 20.12.2019 r. za wykonanie,

dostawę  i  montaż  punktu  informacyjnego  oraz  regałów  bibliotecznych  wraz  z  szafkami  zostało

uregulowane  w dniach:  10.03.2020  r.  -  kwota  130.000  zł  i  17.03.2020  r.  –  kwota  11.128,41  zł,

tj. 50 i 57 dni po terminie wskazanym na fakturze, co naruszało dyspozycję art. 44 ust. 3 pkt 3  ustawy

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w świetle którego,

wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

sporządzonym,  wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r.  nie  wykazano zobowiązań wynikających

z dwóch umów sprzedaży ratalnej zawartych w dniu 13.06.2019 r. na zakup telefonu Samsung Galaxy

S10  Zielony  (kwota  3.741,40  zł  rozłożona  na  25  rat  płatnych,  od  dnia  20.06.2019  r.  do  dnia

27.06.2021 r.) i zakup telefonu Samsung Galaxy A40 Biały (kwota 1.189,80 zł rozłożona na 25 rat

płatnych,  od  dnia  20.06.2019  r.  do  dnia  27.06.2021  roku).  Do  końca  2019  r.  spłacono  łącznie

1.388,80 zł z tytułu realizacji tych umów i na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty zobowiązanie

w kwocie 3.542,40 zł, którego nie wykazano w przedmiotowym sprawozdaniu Rb-Z. Powyższe było

niezgodne z przepisami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia  4 marca 2010 r.  w sprawie sprawozdań jednostek sektora  finansów publicznych

w zakresie  operacji  finansowych  (Dz.U.  z  2014  r.  poz.  1773),  w  świetle  których  w  układzie

przedmiotowym  sprawozdania  prezentowane  są  zobowiązania,  wynikające  z  tytułów  dłużnych:
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kredyty i pożyczki - rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek,

jak również z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty).

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  odpowiedzialność  ponoszą:

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Kamiennej  Górze  na podstawie  art.  53 ust.  1  ustawy

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Główna księgowa na podstawie art. 54 ust. 1 tej

ustawy.

Wnioski pokontrolne

Przekazując powyższe do wiadomości Pani Dyrektor 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 przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.

poz.  869  ze  zm.),  w  szczególności  w  zakresie  dokonywania  wydatków  w  terminach

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy.

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, zobowiązań z tytułu

umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż ratalna), stosownie do § 2

ust. 1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia.

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
Janusz Chodasewicz
Burmistrz Miasta Kamienna Góra

2


