
Wrocław, 5 listopada 2020 roku

WK.WR.40.41.2020.317 Pani
Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój

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  10  lipca  do  5  października  2020  r.  kompleksową  kontrolę  gospodarki

finansowej  gminy  miejskiej  Kudowa-Zdrój.  Zakres  badanych  zagadnień,  okres  objęty  kontrolą  oraz

ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym 5 października 2020 r., którego

jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

Ponadto w okresie od 6 do 19 października 2020 r. przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kudowie-Zdroju.  W oparciu  o  ustalenia  kontroli,  ujęte  w  odrębnym

protokole, Izba wystosowała do Kierownika tej jednostki wystąpienie pokontrolne, które przekazano Pani

Burmistrz do wiadomości. 

W wyniku kontroli gospodarki finansowej Gminy stwierdzono następujące nieprawidłowości.

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

W raporcie kasowym nr KASA/30 z dnia 12 lutego 2019 r. ujęto wypłatę gotówki z kasy na łączną

kwotę  442  zł,  pomimo  iż  faktycznie  wypłata  nastąpiła  w  dniach  11  i  13  lutego  2019  r.  Natomiast

w raporcie kasowym nr KASA/174 z dnia 12 września 2019 r. ujęto wypłatę gotówki z kasy na łączną

kwotę 737,79 zł, pomimio iż faktycznie wypłaty dokonano w dniach 11 i 17 września 2019 r. Było to

niezgodne z § 6 pkt 1 Instrukcji kasowej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr

19/16  Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój  z  dnia  20  czerwca  2016  r.,  zgodnie  z  którym  przychody

i rozchody gotówki w kolejnych dniach kasjer wpisuje bieżąco w raporcie kasowym. Zapisy w Raporcie

kasowym powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym, w dniu w którym nastąpiły przychód

i rozchód.

Ewidencja  analityczna  kosztów  zadań  inwestycyjnych  ewidencjonowanych  na  koncie  080

„Środki  trwałe  w budowie  (Inwestycje)”  była  prowadzona  według podziałek  klasyfikacji  budżetowej
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(w szczegółowości dział, rozdział, paragraf) i nie zapewniała wyodrębnienia kosztów środków trwałych

w budowie w podziale na zadania inwestycyjne. Powyższe było niezgodne z zasadami funkcjonowania

konta 080 ,,Środki trwałe w budowie (Inwestycje)” określonymi w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr

354/14  Burmistrza  Miasta  Kudowy-Zdroju  z  dnia  31  grudnia  2014  r.  (ze  zm.)  w  sprawie  ustalenia

dokumentacji  przyjętych  zasad  (polityki)  rachunkowości  dla  budżetu  gminy  i  urzędu  Miasta

w Kudowie-Zdroju, zgodnie z którym dla konta 080 ,,Środki trwałe w budowie (Inwestycje)” ewidencja

prowadzona jest dla każdego zadania inwestycyjnego.

Na  koniec  roku  2019  konto  998  „Zaangażowanie  wydatków  budżetowych  roku  bieżącego”

wykazywało saldo Wn w kwocie 289,30 zł, wbrew zasadom funkcjonowania konta 998 „Zaangażowanie

wydatków budżetowych roku bieżącego” określonym w załączniku nr 4 do powołanego Zarządzenia nr

354/14 z dnia 31 grudnia 2014 r. (ze zm.), zgodnie z którymi  na koniec roku konto 998 nie wykazuje

salda.

W zakresie wydatków budżetowych

Zobowiązania w łącznej kwocie 13.558,98 zł, wynikające z 10 faktur (na kwotę 13.088,60 zł) oraz

3 rozliczeń z wspólnotami mieszkaniowymi (na kwotę 470,38 zł) zostały uregulowane z opóźnieniem

wynoszącym od 8 do 33 dni po terminie płatności. Od ww. zobowiązań nie zostały zapłacone odsetki.

Regulowanie zobowiązań po terminie płatności, stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy  z dnia

27  sierpnia  2009  r. o  finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  885  ze  zm.,  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 latach 2017-2019 w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie

realizacji  zadań  publicznych  Gminy  Kudowa-Zdrój,  nie  zawarto  informacji  o  wysokości  środków

publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnego zadania - określono jedynie łączną wysokość

środków przeznaczoną  na  realizację  wszystkich  zadań,  czym naruszono  art.  13  ust.  2  pkt  2  ustawy

z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2016  r.

poz.1817  ze  zm.,  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  450  ze  zm.,  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  688  ze  zm.,  obecnie:

Dz.U. z 2020 r. poz.1057).

W zakresie gospodarki mieniem

W  2 przypadkach  zbycia  nieruchomości  (spośród  5  skontrolowanych),  tj.  sprzedaży  w  drodze

rokowań działki  nr  145/71 obręb Zakrze oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

lokalu  nr  10  przy  ul.  Pogodnej  23  w  Kudowie-Zdroju  nie  zamieszczono  wykazów  nieruchomości

przeznaczonych do zbycia na stronie internetowej Urzędu, czym naruszono postanowienia art. 35 ust. 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.,
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Dz.U.  z  2018  r.  poz.  121  ze  zm.,  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  2204  ze  zm.,  obecnie:  Dz.U.  z  2020  r.

poz. 65 ze zm.).

Działkę nr 112/2 Obręb Słone (AM-7) o powierzchni 3.293 m² (przejętą przez gminę na podstawie

decyzji  podziałowej  z  dnia  24  lipca  2017  r.,  która  stała  się  ostateczna  dnia  1  sierpnia  2017  r.,

z  przeznaczeniem  na  drogę  publiczną)  oraz  zobowiązanie  w  kwocie  128.000  zł  z  tytułu  wypłaty

dotychczasowemu  właścicielowi  powyższej  działki  II  raty  odszkodowania  (ustalonej  w  protokole

rokowań z dnia 17 października 2018 r.), ujęto w księgach rachunkowych urzędu dopiero podczas trwania

kontroli. Powyższe naruszało przepisy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.,

obecnie: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

W zakresie rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi

Nie wyposażono gminnych jednostek budżetowych: Żłobka im.  Kubusia  Puchatka w Kudowie-

Zdroju i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, w nieruchomości niezbędne do prowadzenia

działalności  statutowej,  wbrew wymogom określonym w  art.  56 w związku z  art.  51  ust.  1  i  ust.  2

powołanej  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  w  świetle  których samorządowe  jednostki

organizacyjne  z dniem ich utworzenia, są wyposażane w nieruchomości niezbędne do prowadzenia ich

działalności.  Wyposażenie  polega  na  oddaniu  samorządowej  jednostce  organizacyjnej  nieruchomości

w trwały zarząd.

Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponoszą:

Burmistrz Miasta na podstawie art. 53 ust. 1 powołanej ustawy o finansach publicznych  i art. 4 ust. 5

powołanej  ustawy o rachunkowości, Skarbnik na podstawie art. 54 ust. 1 powołanej ustawy o finansach

publicznych oraz zgodnie z zakresami czynności pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując powyższe do wiadomości Pani Burmistrz, 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

nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego  wystąpienia  w  przyszłości  poprzez

realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie  zapisów  Instrukcji  kasowej  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  Zarządzenia

wewnętrznego  nr  19/16  Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój  z  dnia  20  czerwca  2016  r.,
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w szczególności  w zakresie  dokonywania  w raportach kasowych zapisów dotyczących wypłaty

gotówki w dniu, w którym faktycznie wystąpił rozchód gotówki, stosownie do § 6 pkt 1 Instrukcji.

2. Przestrzeganie zasad ewidencji na koncie 080 ,,Środki trwałe w budowie (Inwestycje)” oraz 998

„Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, stosownie do opisu tych kont zawartych

w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 grudnia

2014 r. ze zm. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla

budżetu gminy i urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

3. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r.

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

sprawozdawczego,  w postaci  zapisu,  każdego  zdarzenia  gospodarczego,  które  nastąpiło  w tym

okresie sprawozdawczym, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy.

4. Przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych

(Dz.U.  z  2019  r.  poz.  869  ze  zm.),  w  szczególności  w  zakresie  dokonywania  wydatków

w  wysokościach  i  terminach  wynikających  z  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań,  stosownie

do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy. 

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

i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1057),  w  szczególności  w  zakresie  zawierania

w  ogłoszeniach  o  otwartych  konkursach  ofert  informacji  o  wysokości  środków  publicznych,

przeznaczonych na realizację zadania, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy.

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

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

a) zamieszczania wykazów nieruchomości  przeznaczonych do zbycia na stronie internetowej

urzędu, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy,

b) przekazania  Żłobkowi im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju oraz Ośrodkowi Pomocy

Społecznej  w  Kudowie-Zdroju,  nieruchomości  związanych  z  realizacją  ich  zadań

statutowych, w sposób określony w art. 56 w związku z art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,  zgodnie z przepisem art.  9  ust.  3  i  ust.  4

powołanej  ustawy  z  7  października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych,  oczekuje

w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  zawiadomienia

o  wykonaniu  wniosków  lub  o  przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych

w  wystąpieniu  pokontrolnym  przysługuje  prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.
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Zastrzeżenia  składa  właściwy  organ  jednostki  kontrolowanej,  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby,

w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia może być zarzut

naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwie zastosowanie.

Do wiadomości:

Pan
Wojciech Duś
Przewodniczący Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
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