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Burmistrz Miasta Wojcieszów

ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów

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  18  maja  do  20  lipca  2020  r.,  kontrolę  kompleksową  gospodarki

finansowej  Gminy  Wojcieszów.  Zakres  zagadnień  będących  przedmiotem  kontroli,  okres  objęty

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

20 lipca 2020 r., którego jeden egzemplarz przekazano Burmistrzowi w dniu podpisania. 

W okresie od 8 do 16 lipca 2020 r., została przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej

Centrum  Biblioteczno-Kulturalnego  w  Wojcieszowie.  W  jej  wyniku  nie  stwierdzono

nieprawidłowości stanowiących podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych, dlatego Izba

odstąpiła od kierowania wystąpienia pokontrolnego.

Stwierdzone  w  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  gospodarki  finansowej  Gminy

nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

W zakresie dochodów budżetowych

Organ podatkowy,  wbrew postanowieniom art.  272 pkt  2  i  3  ustawy z  29 sierpnia  1997 r.

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 ze zm., Dz.U. z 2018 r.  poz. 800 ze zm., Dz.U.

z  2019  r.  poz.  900  ze  zm.)  nie  przeprowadzał  każdorazowo  czynności  sprawdzających  celem

stwierdzenia  formalnej  poprawności  dokumentów  i  ustalenia  stanu  faktycznego  w  zakresie

niezbędnym do stwierdzenia zgodności deklaracji z przedstawionymi dokumentami, o czym świadczą

nieprawidłowości stwierdzone u dwóch podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych

(o  identyfikatorach  00000783  i  00001762).  W  trakcie  kontroli  zostały  wydane  tym  podatnikom

decyzje  zmieniające  wymiar  podatku  od  nieruchomości,  w  których  do  ustalenia  wysokości

zobowiązania  podatkowego  przyjęto  prawidłowe  podstawy  opodatkowania  (dokonano  przypisu

podatku od nieruchomości na łączną kwotę 49 zł).
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W zakresie wydatków budżetowych

Gmina Wojcieszów w latach 2017-2019 dopłacała do funkcjonowania systemu gospodarowania

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

w 2017 r. - 292.852,82 zł, w 2018 r. - 97.852,21 zł oraz w 2019 r. - 150.399,68 zł. Stosownie do

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

(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  zagospodarowanie  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 oraz  edukacji  ekologicznej  w zakresie  prawidłowego postępowania

z  odpadami  komunalnymi. W  celu  zapewnienia  sprawnego  funkcjonowania  systemu  odbioru

odpadów komunalnych,  zachodzi  konieczność  ponownego  skalkulowania  stawki  opłaty  za  odbiór

i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność

ponoszą  Burmistrz  Miasta  na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  z  27  sierpnia  2009 r.  o  finansach

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  869  ze  zm.),  oraz  pracownicy  merytoryczni  Urzędu  zgodnie

z zakresami czynności.

Wnioski pokontrolne

Przekazując powyższe do wiadomości Pana Burmistrza, 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. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r.

poz.  900  ze  zm.),  w  szczególności  w  zakresie  dokonywania  czynności  sprawdzających

mających  na  celu  stwierdzenie  formalnej  poprawności  danych  zawartych  w  deklaracjach

oraz  ustalenie  stanu  faktycznego  w  zakresie  niezbędnym  do  stwierdzenia  zgodności

z przedstawionymi dokumentami, stosownie do art. 272 pkt 2 i 3 ustawy.

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

odpadami  komunalnymi  oraz  kosztów  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami
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komunalnymi,  stosownie  do  postanowień  art.  6r  ust.  2  ustawy  z  13  września  1996  r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

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
Wacław Łuka
Przewodniczący Rady Miasta Wojcieszów
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