REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI

Numer egzemplarza:

PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jednostka kontrolowana:
Termin kontroli:

Urząd Gminy w Oporowie
3 listopad 2010 rok – 14
styczeń 2011 rok

Urszula PodraŜka – Krawczak –
Kontrolujący
Główny inspektor kontroli
(imię, nazwisko,
Krystyna Głąb – Inspektor
stanowisko słuŜbowe):
kontroli
Okres objęty kontrolą
Numer i data upowaŜnienia:

2008 - 2010
WK - 601-1/45/2010 z dnia
12 października 2010 roku

Uwaga!
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198),
z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.
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I.

INFORMACJE WSTĘPNE

DANE O JEDNOSTCE
Gmina Oporów leŜy w północno - wschodniej części powiatu kutnowskiego. Zajmuje
powierzchnię 68 km2 i liczy trzy tysiące mieszkańców. Na gminę składają się 32
miejscowości skupione w 24 sołectwach. Gmina Oporów ma charakter rolniczy i stanowi
potencjalną bazę surowcową dla przetwórstwa rolno-spoŜywczego.
Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiła 171 osoby,
co stanowiło wskaźnik stopy bezrobocia 2,3%.
Adres siedziby Urzędu Gminy:
Urząd Gminy w Oporowie
Oporów 25
99-322 Oporów
woj. łódzkie
Nr regon dla Urzędu Gminy – 000551007; Nr regon dla Gminy - 611015804
Nr NIP dla Urzędu Gminy – 775-10-17-890; Nr NIP dla Gminy – 775-24-07-021
Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli kompleksowej, obejmującej prawidłowość
prowadzenia gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Oporów.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dla scharakteryzowania sytuacji finansowej Gminy Oporów w oparciu o dane wynikające
ze sprawozdań finansowych – Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z wyliczono wskaźniki:
budŜetowe, kwoty dochodów i wydatków przypadających na mieszkańca oraz
zobowiązań za lata 2007-2009. Zestawienie wskaźników przedstawiono w poniŜej
wyszczególnionych tabelach:
LP
I.

SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA
WSKAŹNIKI BUDśETOWE

ROK OBROTOWY
2007

2008

2009

w%
1

WB1

2

WB2

3

WB3

4

WB4

5

WB5

6

WB6

7

WB7

udział dochodów bieŜących w dochodach
ogółem
udział dochodów własnych w dochodach
ogółem
udział nadwyŜki operacyjnej w dochodach
ogółem
udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem
obciąŜenie wydatków bieŜących wydatkami
na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
udział nadwyŜki operacyjnej i dochodów ze
sprzedaŜy majątku ogółem
wskaźnik samofinansowania

93,80

97,15

99,00

31,86

29,04

25,08

4,07

7,65

5,77

4,47

23,06

2,41

55,55

48,77

52,90

9,73

10,50

6,77

244,92

39,16

293,62
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Jak wynika z tabeli:
Wskaźnik WB1
Wskaźnik obrazuje dochody bieŜące w dochodach ogółem w poszczególnych latach
(2007, 2008 i 2009). Ww. wskaźnik kształtował się na wysokim poziomie. W 2009 roku
dochody bieŜące stanowiły 99% dochodów ogółem.
Wskaźnik WB2
Wskaźnik obrazuje dochody własne w dochodach ogółem w poszczególnych latach
(2007, 2008 i 2009). W 2007 roku wskaźnik ten wynosił 31,86%, natomiast w 2008
roku dochody bieŜące stanowiły 29,04% dochodów ogółem, a w 2009 roku wskaźnik
spadł do poziomu 25,08%.
Wskaźnik WB3
Wskaźnik określa stopień moŜliwości zwiększenia wydatków inwestycyjnych lub
bieŜących w stosunku do osiągniętych dochodów. Z danych w tabeli wynika, Ŝe w 2007
roku wskaźnik ten wynosił 4,07%, w 2008 roku wzrósł do 7,65%, a 2009 roku
wykazywał tendencję spadkową i wyniósł 5,77%. Poziom wskaźnika w 2009 roku
wskazuje, Ŝe dochody bieŜące wystarczają na pokrycie wydatków bieŜących.
Wskaźnik WB4
Wskaźnik określa udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. W badanym
okresie kształtował się na róŜnym poziomie, a mianowicie w roku 2007 wynosił 4,47%,
w roku 2008 wzrósł do poziomu 23,06%, natomiast w 2009 roku spadł do poziomu
2,41%. Wzrost wskaźnika wskazuje na wzrost wydatków majątkowych w jednostce.
Wskaźnik WB5
Wskaźnik określa udział wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w
wydatkach bieŜących. Wg danych wykazanych w tabeli wskaźnik osiągał poziom: w roku
2007 – 55,55%, w roku 2008 – 48,77%, a w roku 2009 – 52,90%.
Wskaźnik WB6
Wskaźnik obrazuje udział nadwyŜki operacyjnej i dochodów ze sprzedaŜy majątku w
dochodach ogółem. W latach 2007 – 2008 wynosił on około 10%, natomiast w 2009
roku spadł do poziomu 6,77%.
Wskaźnik WB7
Wskaźnik obrazuje stopień zdolności finansowania prowadzonych inwestycji środkami
własnymi. W kontrolowanej jednostce wskaźnik ten kształtował się na róŜnym poziomie i
wynosił: w roku 2007 – 244,92%, w roku 2008 – 39,16%, a w roku 2009 – 293,62%.
Poziom jaki osiągnął wskaźnik WB7 w roku 2007 i 2009 świadczy o tym, Ŝe jednostka
realizowała inwestycje na bardzo niskim poziomie w stosunku do posiadanych
moŜliwości.
LP
II.

SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA
WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA

3

WL1
WL2
WL3

4

WL4

1
2

transfery bieŜące na mieszkańca
nadwyŜka operacyjna na mieszkańca
zobowiązania ogółem na mieszkańca
zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne na mieszkańca

ROK OBROTOWY
2007

2008

2009

1.336,15
79,89
121,59

w zł
1.620,80
174,70
70,77

1.759,32
135,39
82,11

121,59

70,77

82,11
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Jak wynika z tabeli:
Wskaźniki WL1,2,3,4
W 2009 roku kwota subwencji ogólnej i dotacji bieŜącej w przeliczeniu na jednego
mieszkańca Gminy Oporów wynosiła 1.759,32 zł. NadwyŜka operacyjna w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w 2009 roku wynosiła 135,39 zł i spadła o 39,31 zł w
porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2007 kwota zobowiązań przypadająca na
jednego mieszkańca gminy wynosiła 121,59 zł, natomiast w roku 2008 spadła do
poziomu 70,77 zł, a w roku 2009 uległa wzrostowi i wynosiła 82,11 zł. Kontrolowana
jednostka w latach 2007 – 2009 nie miała zobowiązań na projekty unijne, więc wskaźnik
WL4 kształtował się tak samo jak wskaźnik WL3.
LP
III.

SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ

ROK OBROTOWY
2007

2008

2009

w%
1

WZ1

2

WZ2

3

WZ3

4

WZ4

5

WZ5

6

WZ6

7

WZ7

8

WU1

9

WU2

udział zobowiązań ogółem w dochodach
ogółem
zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne w dochodach ogółem
obciąŜenie dochodów ogółem obsługą
zadłuŜenia
obciąŜenie dochodów ogółem obsługą
zadłuŜenia bez rat kapitałowych na projekty
unijne
obciąŜenie dochodów własnych obsługą
zadłuŜenia
obciąŜenie dochodów bieŜących wydatkami
bieŜącymi i obsługą zadłuŜenia
udział zobowiązań wymagalnych w
zobowiązaniach ogółem
udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS,
KRUS, NFZ w dochodach ogółem
udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS,
KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem

6,20

3,10

3,50

6,20

3,10

3,50

8,03

6,86

7,86

8,03

6,86

7,86

25,21

23,61

31,33

104,22

99,18

102,11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z tabeli wynika jak niŜej:
Wskaźnik WZ1-6
W 2007 roku zobowiązania Gminy Oporów stanowiły 6,2% dochodów ogółem, a w 2009
roku osiągnęły poziom 3,5%. W 2007 roku wskaźnik WZ3 określający wydatki na
obsługę zadłuŜenia obejmującego odsetki i spłaty rat kapitałowych wynosił 8%
dochodów ogółem i pozostał na zbliŜonym poziomie w latach 2008 - 2009. Wskaźnik
WZ5 oznaczający wysokość obciąŜenia dochodów własnych obsługą zadłuŜenie w roku
2009 kształtował się na poziomie 31,33% i wzrósł o 8% w stosunku do roku
poprzedniego. Im mniejsza jest wartość tej relacji tym zmniejsza się ryzyko wystąpienia
niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego. ObciąŜenie dochodów bieŜących
wydatkami bieŜącymi i obsługą zadłuŜenia w badanym okresie, kształtowało się na
zbliŜonym poziomie i wynosiło od 99% do 104%. W związku z tym, Ŝe w Gminie Oporów
w latach 2007 – 2009 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wartość wskaźników
WZ7, WU1 i WU2 była zerowa.
Szczegółowa charakterystyka wskaźników wraz ze sposobem ich wyliczenia stanowi załącznik nr 2 protokołu
kontroli.
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Wskaźnik zadłuŜenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240)– dla 2009 roku.
Kwota przypadających w 2009 roku do spłat rat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi w
danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek w stosunku do planowanych w 2009 roku
dochodów ogółem budŜetu Gminy Oporów przekroczyła średnią arytmetyczną z
obliczonych ostatnich trzech lat, tj. 2007, 2008 i 2009, relacji jej dochodów bieŜących
powiększonych o dochody ze sprzedaŜy majątku i pomniejszonych o wydatki bieŜące do
dochodów ogółem budŜetu gminy.
Wskaźnik zadłuŜenia wyliczono według wzoru jak niŜej:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Rplanowaną na rok budŜetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i
poŜyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów
papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4
oraz art.90,
Oplanowane na rok budŜetowy odsetki od kredytów i poŜyczek, o których mowa w
art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D - dochody ogółem budŜetu w danym roku budŜetowym,
Db - dochody bieŜące,
Sm - dochody ze sprzedaŜy majątku,
Wb - wydatki bieŜące,
n - rok budŜetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budŜetowy,
n-2 - rok poprzedzający rok budŜetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budŜetowy o trzy lata.
Dane do wyliczenia wskaźnika zadłuŜenia:
Symbol

ROK (wartość w zł)
2008
2009
(n-2)
(n-1)

2007
(n-3)

R
O
D
Db
Sm
Wb
Wynik:

381.818,00
44.049,00
5.301.998,00
5.002.008,00
299.990,00
4.757.178,00

342.154,00
78.345,00
6.132.581,00
5.957.580,00
175.001,00
5.488.517,00

409.634,00
86.547,00
6.483.526,00
6.140.526,00
15.000,00
5.841.646,00

2010
(n)

554.634,00
115.000,00
6.496.685,00
5.850.321,00
15.000,00
5.923.346,00

0,1030 > 1/3* (0,0484 + 0,1050 + 0,1027)
Wskaźnik zadłuŜenia na rok 2009 wynosił 0,1030 > 0,0854
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5

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

II.

USTALENIA OGÓLNE

1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Przewodniczący rady gminy
Przewodniczącym Rady Gminy Oporów jest Józef Kuras wybrany w dniu 27 listopada
2006 roku, co stwierdzała uchwała Rady Gminy nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 roku
oraz uchwała nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku.
Wiceprzewodniczącym Rady do dnia 1 grudnia 2010 roku był Włodzimierz Kiełbasa
wybrany uchwałą nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku, natomiast od dnia 2
grudnia 2010 roku ww. funkcje pełni Marcin Kraśkiewicz, co stwierdzała uchwała nr
I/3/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 2 grudnia 2010 roku.

Wójt gminy
Do dnia 4 grudnia 2010 roku stanowisko Wójta Gminy Oporów zajmował Stanisław
Okoń, wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 26 listopada 2006 roku, co
stwierdzano na podstawie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Oporowie z dnia
27 listopada 2006 roku.
Zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Oporowie od dnia 5 grudnia
2010 roku stanowisko Wójta powierzono Robertowi Zbigniewowi Pawlikowskiemu.

Skarbnik gminy
W dniu 18 lipca 1990 roku uchwałą nr 15/III/90 Rady Gminy w Oporowie na Skarbnika
Gminy powołano Zuzannę Jolantę Liberadzką.

Sekretarz gminy
Sekretarzem Gminy Oporów od dnia 6 września 2002 roku jest Stanisław Kozanecki,
powołany uchwałą nr 49/X/2002 Rady Gminy w Oporowie z dnia 6 września 2002 roku.
Z dniem 1 stycznia 2009 roku podstawą zatrudnienia Sekretarza jest umowa o pracę.

2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI
Zgodnie z zapisami rozdziału II Statutu Gminy (wprowadzonego uchwałą nr VI/25/03
Rady Gminy z dnia 25 marca 2003 roku ze zm.), na terenie Gminy funkcjonują
następujące jednostki organizacyjne:
-

-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie, działający jako jednostka
budŜetowa, którego obsługa księgowa jest prowadzona w Urzędzie Gminy
Oporów,
Zespół Szkół w Oporowie, w skład którego wchodzą: Publiczne Gimnazjum w
Oporowie, Szkoła Podstawowa w Oporowie i Oddział „0”,
Zespół Szkół w Szczycie, w skład którego wchodzą: Publiczne Gimnazjum w
Szczycie, Szkoła Podstawowa w Szczycie i Oddział „0”,
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Oporowie, który wykonuje
obsługę administracyjną i księgową placówek oświatowych działających na terenie
Gminy.

_____________________________________________________
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Na terenie Gminy Oporów działa jedna instytucja kultury, którą jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Oporowie. Zgodnie z zaświadczeniem nr Or-4011/2001 z dnia 3 stycznia
2001 roku ww. jednostkę wpisano do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
gminę, pod pozycją 1. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzone są odrębne księgi
rachunkowe.

3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE
Statut gminy
W dniu 25 marca 2003 roku Rada Gminy w Oporowie uchwałą nr VI/25/2003 przyjęła
statut gminy, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 92,
poz. 872 z dnia 15 kwietnia 2003 roku. Zmiany do ww. statutu wprowadzono uchwałami
Rady Gminy: nr XII/43/2003 z dnia 29 października 2003 roku, z publikacją w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 329 poz. 2790 z dnia 9 grudnia 2003
roku, nr XV/59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, która została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 45 poz. 538 z dnia 14 lutego 2008
roku, nr XVIII/71/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku, z publikacją w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 172 poz. 1649 z dnia 28 maja 2008 roku, nr
XXIX/120/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku, która została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 57 poz. 563 z dnia 19 marca 2009 roku.
Statut w swej treści zawiera postanowienia ogólne, określa ustrój gminy, jednostki
pomocnicze gminy, organizację wewnętrzną rady, tryb pracy rady, jednostki
pomocnicze, zasady i tryb działania komisji rewizyjnej, zasady działania klubów
radnych, tryb pracy Wójta, zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów
rady, komisji i wójta, stanowiska pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Oporowie, zasady oceny pracowników samorządowych mianowanych.

Regulamin organizacyjny urzędu
W okresie objętym kontrolą, organizację i zasady funkcjonowania urzędu określał
regulamin organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem nr 133/2006 Wójta Gminy
Oporów z dnia 27 lutego 2006 roku. W dniu 31 grudnia 2009 roku Wójt Gminy
zarządzeniem nr 75/2009 wprowadził nowy regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.

Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym
Rada Gminy nie określiła zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ
trzy lata lub na czas nieoznaczony. KaŜdorazowo taką operację gospodarczą poprzedzała
stosowna uchwała organu stanowiącego, zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr
142, poz. 1591 ze zm.).

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł
Zgodnie z art. 15a ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu
wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu
(tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 153, poz.1505), jednostka opracowała i
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wprowadziła w Ŝycie zarządzeniem Wójta Gminy Oporów nr 141/2006 z dnia 8 czerwca
2006 roku „Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Oporów” i ustanowiła koordynatora ds.
współpracy z GIIF w osobie Sekretarza Gminy.

4. UNORMOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (FINANSOWEJ).
Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby odpowiedzialne.
Analiza regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy w Oporowie
wykazała, Ŝe okresie objętym kontrolą tj. w latach 2009-2010 nie wprowadzono
regulaminu kontroli finansowej, natomiast jej elementy zawarto w niŜej wymienionej
dokumentacji:
- w regulaminie organizacyjnym wprowadzonym w Ŝycie zarządzeniem Wójta Gminy
Oporów nr 75/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku,
- w regulaminie kontroli wewnętrznej wprowadzonym w Ŝycie zarządzeniem Wójta
Gminy Oporów nr 159/2006 z dnia 16 października 2006 rok,
- w instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Oporowie stanowiącej
załączniki do zarządzenia nr 42/2003 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2003
roku,
- w zarządzeniu nr 156/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 października 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości dla Urzędu Gminy Oporów
- instrukcji kasowej wprowadzonej zarządzeniem nr 24/1994 Wójta Gminy Oporów z
dnia 30 marca 1994 roku,
- w zarządzeniu nr 44/2008 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2008 roku w
sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budŜetowych Rb-WS w zakresie
wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki
organizacyjne,
- w zarządzeniu nr 6/A/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 grudnia 2006 roku w
sprawie szczegółowych rozliczeń wpłat i planu kont w zakresie ewidencji podatków,
opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych w
Urzędzie Gminy w Oporowie.
Z wyŜej wymienionych regulacji wynika, Ŝe czynności kontrolne są prowadzone na
kaŜdym etapie danej operacji gospodarczej (etap wstępny, bieŜący i następny), oraz
opisują sposób ich dokumentowania tj. na etapie wstępnym – analiza wydatku, który
kaŜdorazowo akceptuje Skarbnik Gminy i kierownik jednostki. Na etapie bieŜącym –
kontrolę sprawują pracownicy w ramach kontroli funkcjonalnej, zgodnie z zakresami
czynności. Na etapie następnym – kontrola sprawowana przez Skarbnika i Sekretarza
Gminy.
Zgodnie z zapisami rozdziału III i IV instrukcji obiegu dokumentów kontrolę formalno –
rachunkową operacji gospodarczych, sprawują pracownicy komórki finansowo księgowej, których wykaz załączono do regulaminu kontroli wewnętrznej. Kontrola
merytoryczna dokonywana jest przez kierowników komórek organizacyjnych bądź ich
zastępców lub inne osoby w ramach udzielonych przez kierownika jednostki upowaŜnień
bądź pełnomocnictw. Wykaz osób upowaŜnionych do kontroli dokumentów pod
względem merytorycznym stanowił załącznik nr 6 do ww. regulaminu. Faktury za roboty
remontowo – budowlane, ponadto podlegają akceptacji przez inspektora nadzoru.
Kontroli dokumentów pod względem zgodności z prawem projektów aktów prawnych i
innych dokumentów dokonuje radca prawny. W momencie zatwierdzania wydatku
kontrolę sprawuje kierownik jednostki bądź osoba przez niego upowaŜniona. Pozostali

_____________________________________________________

8

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

pracownicy sprawują czynności kontrolne wg przyjętych odpowiedzialności i zakresów
czynności.
Na podstawie niniejszych procedur, Wójt Gminy powierzył na piśmie poszczególnym
pracownikom obowiązki i odpowiedzialność w zakresie kontroli prawidłowości
merytorycznej dokumentacji, dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych.
W rozdziale IV regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy określono zakresy działania i
kompetencje kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych w tym Skarbnika
oraz pracowników referatu finansowego w zakresie kontroli.
Na postawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych Zuzanny Jolanty
Liberadzkiej - Skarbnika Gminy Oporów ustalono, Ŝe spełnia ona wymogi określone w
art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kierownik
jednostki nie powierzył na piśmie Skarbnikowi Gminy obowiązków i odpowiedzialności w
zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki. Zapisy działu IV pkt 10 zakresu
czynności ww. pracownika stwierdzają, Ŝe wykonuje on zadania i obowiązki wynikające z
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych
budŜetów, jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i jednostek pomocniczych.
Wskazać naleŜy, Ŝe przywołany przepis prawa obowiązywał do dnia 31 grudnia 2000
roku, natomiast analizowany zakres czynności wprowadzono z dniem 1 marca 2006
roku.
W konfrontacji zadań określonych dla pracowników referatu finansowego, wynikających
z działu IV § pkt 3 oraz działu VI pkt 4 regulaminu organizacyjnego oraz zadań
wynikających z zakresów czynności dla: Zuzanny Jolanty Liberadzkiej, Haliny
Pawłowskiej, Renaty Jaros, GraŜyny Fuss, Ewy Lewandowskiej stwierdzono, Ŝe są one
spójne. Kontrolujące, stwierdziły Ŝe zakres czynności ustalony dla Skarbnika
Gminy - Zuzanny Jolanty Liberadzkiej nie wskazywał osoby pełniącej
zastępstwo w przypadku jej nieobecności.
Zgodnie z ustnym oświadczeniem Skarbnika Gminy – Zuzanny Jolanty Liberadzkej,
pracownicy referatu finansowego na bieŜąco byli zapoznawani z obowiązującymi w
jednostce regulacjami w zakresie kontroli finansowej. Fakt pisemnego potwierdzenia
zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi odnotowano jedynie na instrukcji obiegu
dokumentów.
Przyjęte zasady rejestrowania i kontroli wpływających do jednostki faktur rachunków
oraz wezwań do zapłaty, reguluje instrukcja kancelaryjna ustalona rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku (Dz. U. nr 112, poz. 1319 ze zm.)
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
Zgodnie z powyŜszym, wszystkie wpływające do kancelarii dokumenty finansowe,
rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnymi po zaopatrzeniu ich w pieczątkę z
datą wpływu i kolejnym numerem, są kierowane do merytorycznego referatu celem
dalszych czynności. Dokumenty księgowe opisane i sprawdzone pod względem
merytorycznym przez osoby upowaŜnione, przekazywane są pracownikowi księgowości,
który bada je pod względem formalnym i rachunkowym. Sprawdzone merytorycznie i
rachunkowo dokumenty zatwierdza do wypłaty Wójt lub osoba upowaŜniona, natomiast
Skarbnik Gminy wykonuje dyspozycję kasową. Zrealizowane dowody księgowe
przekazywane są do komórki księgowości celem ich dekretacji i ujęcia w urządzeniach
księgowych. Przedmiotowa instrukcja w rozdziale VII opisuje zasady sporządzania i
zatwierdzania dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzeń pracownikom oraz
wskazuje osoby podpisujące sporządzone listy płac. Po uzyskaniu akceptacji kierownika
jednostki i księgowego albo osoby upowaŜnionej, dokonuje się wypłaty gotówkowo za
pośrednictwem kasy lub bezgotówkowo tj. przelewem wskazane przez pracownika konto
bankowe.

_____________________________________________________

9

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

Analiza regulaminu kontroli wewnętrznej wykazała, Ŝe zapisy w niej zawarte nie
znajdują odniesienia do zakresu i działania jednostki kontrolowanej. W przedmiotowej
regulacji wskazuje się na definicję poszczególnych określeń i znaczeń sprawowanej
kontroli, rozbudowano opis poszczególnych form kontroli, natomiast nie jest to
adekwatne do struktury i organizacji kontrolowanej jednostki, która nie posiada komórki
kontroli wewnętrznej, nie ma wieloosobowych zespołów kontrolnych, natomiast łączy się
zakresy czynności tak by mógł wykonywać je jeden pracownik. W takiej strukturze
organizacyjnej duŜe znaczenie ma przede wszystkim samokontrola i kontrola
funkcjonalna sprawowana na bieŜąco przez bezpośrednich przełoŜonych, tj. Wójt,
Sekretarz i Skarbnik, a uzupełnieniem w tym zakresie powinny być szczegółowe i jasne
opisy w zakresach czynności poszczególnych pracowników, powiązane z innymi
regulacjami w tym zakresie wynikającymi z wewnętrznych aktów normatywnych
(regulamin organizacyjny, instrukcje, zarządzenia itp.).
Elementy prawidłowo wystawionego dowodu księgowego, który podlega ewidencji w
księgach rachunkowych jednostki, wyszczególniono w rozdziale VI instrukcji obiegu,
dokumentów. Kontroli prawidłowości rejestracji wpływających do jednostki dokumentów
i czy dokumenty stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych spełniają
wymagania określone w instrukcji, dokonano w oparciu o dokumenty przyjęte i
zaewidencjonowane przez jednostkę w miesiącach: marca 2009 roku oraz września
2010 roku – łącznie skontrolowano 59 dokumentów, które zestawiono w tabelach
stanowiących załącznik nr 12 protokołu kontroli oraz w dokumentacji dotyczących realizacji
kontrolowanych zadań inwestycyjnych.
Wnioski z przeprowadzonej analizy zamieszczono w rozdziale IV „Rozrachunki i
roszczenia”.
Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej
przeprowadzono w oparciu o testy kontrolne stanowiące załącznik nr 3 protokołu kontroli.

5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE
Kontrole przeprowadzone przez RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę
gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 8 maja 2006 roku do 30
czerwca 2006 roku, na podstawie upowaŜnienia Prezesa RIO w Łodzi nr WK 601 2/29/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 roku. Okres objęty kontrolą objęto okres lata 2004 2005.

Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finansowej przez inne
podmioty - lata 2008 - 2009
W dniu 6 września 2010 roku inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w Kutnie przeprowadził kontrolę w zakresie prawa
ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania urlopów wypoczynkowych
przez pracowników Urzędu Gminy Oporów.
Od dnia 26 października 2010 roku Inspektorzy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
rozpoczęli kontrolę w zakresie procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie
przyznawania ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń podatkowych przez organ podatkowy
tj. Wójta Gminy Oporów.
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6. KREDYTY, POśYCZKI, OBLIGACJE, PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY
W kontrolowanym okresie Gmina Oporów zaciągnęła pięć kredytów długoterminowych z
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych
zobowiązań, a były to: w roku 2008 dwa kredyty na łączną kwotę 1.215.000,00 zł
zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska S.A w Warszawie, w roku 2009 dwa kredyty
na łączna kwotę 725.000,00 zł zaciągnięte w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz w
I półroczu 2010 roku jeden kredyt na kwotę 650.000,00 zł w Banku Polskiej
Spółdzielczości Oddział w Łodzi.
Zestawienie zaciągniętych kredytów stanowi załącznik nr 4 protokołu kontroli.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych)

Zaciągnięte kredyty - 2008 rok
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oporów nr XVII/64/08 z dnia 19 marca 2008, w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Oporów na 2008 rok, deficyt wynosił 988.248,81 zł, który
miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wys. 886.911,81 zł oraz
z poŜyczki w wys. 101.337,00 zł. Rada Gminy Oporów uchwałą nr XXI/85/2008 z dnia 9
czerwca 2008 roku, postanowiła zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Łodzi
kredyt długoterminowy w wysokości 886.911,81 zł, na sfinansowanie planowanego
deficytu budŜetu Gminy Oporów na 2008 rok, związanego z zadaniem inwestycyjnym
pn. „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w Oporowie”. Planowany do
zaciągnięcia kredyt mieścił się w ustalonym limicie zobowiązań zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu, oraz zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który wynosił 1.800.000,00
zł. Limity te wynikały z uchwały Rady Gminy Oporów nr XVII/64/2008 z dnia 19 marca
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Oporów na rok 2008.
W dniu 22 lipca 2008 roku Gmina Oporów reprezentowana przez Wójta Gminy
Stanisława Okonia przy kontrasygnacie Skarbnika Zuzanny Jolanty Liberadzkiej
podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę nr
967/07/2008/1245/F/CEB/EIB2/27, której przedmiotem było udzielenie kredytu
inwestycyjnego złotówkowego w wys. 886.911,81 zł z przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji pn. „Dokończenie budowy oraz wyposaŜenie Szkoły Podstawowej wraz z
Gimnazjum w Oporowie – etap II”. Ustalenia zawarte w przedmiotowej umowie
kredytowej zawarto w poniŜszej tabeli:
Lp.

Nazwa podmiotu
Kwota przyznanej
Stopa
udzielającego
kredytu
oprocentowania
kredytu
(w zł)
Nr umowy
z dnia
1. Kredyt - Bank
886.911,81 zł
Zmienna stawka
Ochrony
spłata rat
oprocentowania
Środowiska SA w kapitałowych:
zaleŜna od stawki
Warszawie
od 1 do 9 transzy
bazowej wg WIBOR
967/07/2008/124 płatne w okresie od 3M dla depozytów 3
5/F/CEB/EIB2/27 z 25.06.2009 do
miesięcznych plus
dnia 22.07.2008 26.06.2017 po
marŜa banku
88.691,10 zł
transza 10 płatna do
25.05.2018 r.
kwota 88.691,91 zł.

Przeznaczenie

Okres
spłaty

Dokończenie
2009- 2018
budowy oraz
wyposaŜenie
Szkoły
Podstawowej
wraz z
Gimnazjum w
Oporowie – etap
II

Data
postawienia do
dyspozycji
kredytu
24.06.2008
wyciąg
bankowy nr
143/2008
poz. księg.
1699

Analiza dokumentów źródłowych (ewidencja konta 134/4 i 133 wyciągi bankowe)
wykazała, Ŝe kontrolowana jednostka terminowo i w prawidłowych wysokościach
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dokonywała spłat przedmiotowego zobowiązania.
Terminowość i wysokość spłacanych rat wraz z odsetkami przedstawiono w poz. 1 tabeli stanowiącej załącznik
nr 5 protokołu kontroli.

Zaciągnięte kredyty - 2009 rok
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oporów nr XXX/124/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Oporów na rok 2009, planowany deficyt wynosił
315.366,18 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. Zgodnie
z danymi dotyczącymi wysokości planowanych dochodów i wydatków na rok 2009
zatwierdzonych uchwałą nr XXXIV/141/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku przez Radę
Gminy Oporów, planowany deficyt wzrósł o kwotę 100.000,00 zł i wynosił na dzień
podjęcia przedmiotowej uchwały 415.366,18 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt
mieścił się w ustalonym limicie zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu, który wynosił 325.000,00 zł oraz limicie zobowiązań z tytułu poŜyczek i
kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który wynosił
435.000,00 zł. Limity te wynikały z uchwały Rady Gminy Oporów nr XXX/124/2009 z
dnia 10 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Oporów na rok 2009. W
dniu 30 listopada 2009 roku Rada Gminy Oporów uchwałą nr XXXVIII/153/2009
dokonała zmian w wysokości ustalonych limitów, a mianowicie limit na zobowiązania
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu ustalono na kwotę 435.000,00 zł
natomiast limit na zobowiązania z tytułu poŜyczek i kredytów zaciąganych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustalono na kwotę 325.000,00 zł. W dniu 30
listopada 2009 roku Rada Gminy Oporów podjęła uchwałę nr XXXVIII/155/2009 w
sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 415.366,18 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego w 2009 roku
związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi
Kurów”. Termin spłaty kredytu według uchwały przewidziano na lata 2010 – 2014.
Wykonanie przedmiotowej uchwały powierzono Wójtowi Gminy, upowaŜniając go tym
samym do podjęcia czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu oraz
składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Oporów. Zabezpieczeniem kredytu był
weksel własny in blaco.
Wyboru banku na udzielenie i obsługę dwóch kredytów długoterminowych tj. kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu na 2009 rok w wys. 415.366,18 zł oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 309.633,82 zł (analizę
przedmiotowego kredytu opisano w części dotyczącej zaciągniętych kredytów na
pokrycie zobowiązań) dokonano poprzez zaproszenie do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniŜej wartości
progowej następujące banki: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. w Kutnie,
Bank PEKAO S.A. Oddział w Kutnie, Bank Gospodarki śywnościowej Oddział w Kutnie,
Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie, Bank Przemysłowo – Handlowy S.A.
Oddział w Kutnie, ING Bank Śląski S.A. Oddział ds. Korporacyjnych w Łodzi, Bank
Ochrony Środowiska w Łodzi. Załącznikiem do zaproszenia była specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, która w swojej treści zawierała informacje wynikające z art. 36
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w tym:
- termin wykonania zadania – listopad 2009,
- miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Oporów do 28 października 2009 roku
do godz. 1000,
- termin związania ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert,
- kryterium przy wyborze ofert stanowił koszt obsługi kredytu – waga - 100%.Oferta o
najniŜszym koszcie kredytu otrzymywała maksymalną ilość punktów. Oceny
dokonywano wg wzoru tj. wartość punktowa oferty: najniŜszy koszt obsługi kredytu
(zł) x 100 pkt / koszt obsługi kredytu danej oferty (zł),
- zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych,
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- środki ochrony prawnej.
Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz oferty, wzór oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.44 ustawy Prawa zamówień
publicznych. W dniu 6 października 2009 roku specyfikację istotnych warunków
zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Oporów.
W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły oferty:
- oferta nr 1 – Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Łodzi – z ceną oferty
132.707,50 zł
- oferta nr 2 – Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział ds.
korporacyjnych w Łodzi – z ceną ofertową 126.581,02 zł,
- oferta nr 3 – ING Banku Śląskiego S.A. ds. Korporacyjnych w Łodzi – z ceną
ofertową 118.412,46 zł.
Z przedłoŜony do kontroli materiałów w zakresie wyboru banku na zaciągnięcie
zobowiązania długoterminowego, wynika Ŝe zamawiający nie udokumentował
prac związanych z oceną przedstawionych przez banki ofert. Zgodnie z § 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 188, poz. 1154)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niŜ kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zamawiający zobowiązany był sporządzić informacje o których mowa § 2
pkt 1 i 2, pkt 6-17 oraz pkt 22 rozporządzenia, informacje dodatkowe na drukach ZP-14,
ZP-21, i ZP-24 wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
W dniu 30 października 2009 roku pismem nr G.3410/1/09 Gmina Oporów
poinformowała uczestników przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą
zdaniem zamawiającego była oferta przedstawiona przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą
w Katowicach.
W dniu 8 grudnia 2009 roku Gmina Oporów reprezentowana przez Wójta Gminy Stanisława Okonia, zawarła umowę kredytową nr 678/2009/00001222/00 z ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na kwotę 415.366,18 zł. Umowę kontrasygnował
Skarbnik Gminy – Zuzanna Jolanta Liberadzka. Ustalenia zawarte w przedmiotowej
umowie kredytowej zawarto w poniŜszej tabeli:
Lp.

1.

Nazwa podmiotu
Kwota przyznanej
udzielającego
kredytu
kredytu
(w zł)
Nr umowy
z dnia
ING Bank Śląski S.A. 415.366,18 zł
w Katowicach
transze:
Umowa nr
od 1 do 19 transzy
678/20009/00001222 płatne w okresie od
/00
31.03.2010 do
z dnia 08.12.2009 r. 30.09.2014 po
20.768,31,00 zł
20 transza płatna do
24.12.2014 r.
20.768,29 zł

Stopa
oprocentowania

Przeznaczenie

wg WIBOR 3M dla
- zadanie
depozytów 3
inwestycyjne
miesięcznych plus
marŜa banku
od dnia uruchomienia
kredytu lub jego części
do dnia
poprzedzającego jego
spłatę

Okres
spłaty

2010- 2014

Zasady
korzystania z
kredytu

kaŜdorazowo na
podstawie
dyspozycji
obciąŜeniowej.
Kwota
przyznanego
kredytu do
wykorzystania do
dnia 31.12.2009 r

Analiza dokumentów źródłowych (ewidencja konta 134/6 i 133 wyciągi bankowe)
wykazała, Ŝe w dniu 15 grudnia 2009 roku bank przekazał, zgodnie z przedmiotową
umową, kwotę 415.366,18 zł – wyciąg bankowy nr 243 poz. 1898. Analiza dokumentów
źródłowych (ewidencja konta 134/6 i 133 wyciągi bankowe) wykazała, Ŝe kontrolowana
jednostka terminowo i w prawidłowych wysokościach dokonywała spłat przedmiotowego
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zobowiązania.
Terminowość i wysokość spłacanych rat wraz z odsetkami przedstawiono w poz. 3 tabeli stanowiącej załącznik
nr 5 protokołu kontroli.

Zaciągnięte kredyty - 2010 rok
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 przewidziany
deficyt na 2010 rok wynosił 495.366,18 zł, który miał zostać pokryty przychodami z
wolnych środków w wys. 400.000,00 zł oraz środków kredytowych w wys. 95.366,18 zł.
Wysokość planowanego deficytu nie uległa zmianie do dnia 30 czerwca 2010 roku. Rada
Gminy Oporów uchwałą nr XLV/180/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, postanowiła
zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 650.000,00 zł, na sfinansowanie
planowanego deficytu budŜetu Gminy Oporów na 2010 rok w wysokości 95.366,18 zł
oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przypadających
do spłaty w 2010 roku w kwocie 554.633,82 zł. Spłatę przedmiotowego kredytu
przewidziano na lata 2011 – 2015. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy,
upowaŜniając go tym samym do podjęcia czynności prawnych, związanych z
zaciągnięciem kredytu. Planowany do zaciągnięcia kredyt mieścił się w ustalonym limicie
zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu, który wynosił 300.000,00 zł oraz
limicie zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań, który wynosił 700.000,00 zł. Limity te wynikały z uchwały
Rady Gminy Oporów nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2010 rok.
W dniu 29 kwietnia 2010 roku wystosowano zaproszenia do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę do następujących banków: Powszechna Kasa
Oszczędności, Bank Polski S.A. w Kutnie, Bank PEKAO S.A. Oddział w Kutnie, Bank
Gospodarki śywnościowej Oddział w Kutnie, Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w
Kutnie, Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. Oddział w Kutnie, ING Bank Śląski S.A oraz
Bank Handlowy WBK w Kutnie. Oddział ds. Korporacyjnych w Łodzi, Bank Ochrony
Środowiska w Łodzi. Z informacji udzielonych przez pracownika merytorycznego
Zygfryda Chilewskiego, wynika Ŝe do zamawiającego na zaproszenie nie wpłynęła Ŝadna
oferta.
W dniu 2 czerwca 2010 roku kontrolowana jednostka ponownie wystosowała zaproszenie
do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę do następujących
banków: Alior Bank S.A. w Kutnie, Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Łodzi Filia w
Kutnie, Getin Noble Bank S.A. I punkt Obsługi Klienta w Kutnie, Kredyt Bank I Oddział w
Łodzi Filia nr 4 w Kutnie, Bank Spółdzielczy w śychlinie.
Załącznikiem do zaproszeń była specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która w
swojej treści zawierała informacje wynikające z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych w tym:
- termin wykonania zadania – 10 czerwca 2010 rok (pierwsze zaproszenie), 4 lipca
2010 rok (drugie zaproszenie),
- miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Oporów do 25 maja 2010 roku do
godz. 1100 (pierwsze zaproszenie), Urząd Gminy Oporów do 24 czerwca 2010 roku do
godz. 1000 (drugie zaproszenie),
- termin związania ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert,
- kryterium przy wyborze ofert stanowił koszt kredytu – waga - 100%.Oferta o
najniŜszym koszcie kredytu otrzymywała maksymalną ilość punktów. Oceny
dokonywano wg wzoru tj. wartość punktowa oferty: najniŜszy koszt obsługi kredytu
(zł) x 100 pkt / koszt obsługi kredytu danej oferty (zł),
- zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych,
- środki ochrony prawnej.
Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz oferty, wzór oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Prawa
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zamówień publicznych. W dniu 29 kwietnia 2010 roku specyfikację istotnych warunków
zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Oporów.
W odpowiedzi na przedstawione zaproszenie w drugim terminie w dniu 24 czerwca 2010
roku do godz. 1000 do zamawiającego wpłynęły dwie oferty:
- oferta nr 1 – Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi – z ceną oferty
109.574,16 zł,
- oferta nr 2 – Banku Spółdzielczego w śychlinie – z ceną ofertową 138.881,86 zł.
W przedmiotowej dokumentacji nie odnaleziono oceny złoŜonych ofert przez
ww. banki, czego wymóg wynikał z § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 października 2008 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W dniu 28 czerwca 2010 roku pismem nr G.3410/2/10 Gmina Oporów poinformowała
uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi, Filia w Kutnie.
Kontrolujące, stwierdziły Ŝe zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty z
dnia 28 czerwca 2010 znak G.3410/2/10 błędnie wskazał kwotę kosztów
obsługi kredytu złotówkowego przedstawionego przez Bank Spółdzielczości
S.A. Oddział w Łodzi. W przedmiotowym zawiadomieniu wskazana cena
ofertowa wynosiła 105.674,16 zł, natomiast w przedstawionej ofercie całkowity
koszt obsługi kredytu wynosił 109.574,16 zł (odsetki od udzielonego kredytu
105.674,16 zł plus prowizja bankowa za obsługę kredytu 3.900,00 zł). Ponadto
kontrolowana jednostka nie zamieściła na stronie internatowej oraz w miejscu
publicznie
dostępnym
w
swojej
siedzibie
informacji
o
wyborze
najkorzystniejszej oferty, co stanowiło naruszenie art. 92 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20
listopada 2007 roku Dz. U. nr 223 poz. 1655 ze zm.).
W dniu 30 czerwca 2010 roku, Gmina Oporów reprezentowana przez Wójta Gminy –
Stanisława Okonia przy kontrasygnacie Skarbnika – Zuzanny Jolanty Liberadzkiej,
podpisała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w
Łodzi Filia w Kutnie, umowę nr 3423857/2374/K/OB/2010, której przedmiotem było
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000,00 zł, z przeznaczeniem na
sfinansowanie deficytu budŜetowego Gminy Oporów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2010. Bank stawiał do dyspozycji
kredytobiorcy kredyt w następujących dwóch transzach tj.: w dniu 1 lipca 2010 roku do
wysokości 325.000,00 zł oraz w dniu 30 września 2010 roku do wysokości 325.000,00
zł. Spłatę kredytu ustalono na 17 rat kwartalnych, płatnych ostatniego dnia kaŜdego
kwartału: raty po 38.235,29 zł począwszy od 30 czerwca 2011 roku, ostatnia rata w
wysokości 38.235,36 zł, płatna do 30 czerwca 2015 roku. Od wykorzystanego kredytu
Bank pobierał odsetki wg stawki zmiennej WIBOR 3M dla terminu trzymiesięcznego
obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane plus marŜa banku, ponadto
ustalono jednorazową prowizję w wysokości 3.900,00 zł w związku z udzieleniem i
obsługą kredytu. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu oraz innych naleŜności
związanych z kredytem, ustanowiono weksel in blanco.
Analiza dokumentów źródłowych (ewidencja konta 133 i 134/0 wyciągi bankowe)
wykazała, Ŝe w dniu 1 lipca 2010 roku, Bank przekazał zgodnie z ustaleniami przyjętymi
ww. umowie, pierwszą transzę kredytu w wysokości 325.000,00 zł – wyciąg bankowy nr
127, natomiast druga transza wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 30 września 2010
roku, w wysokości 325.000,00 zł – wyciąg bankowy nr 191. Zapisy operacji księgowych
na kontach 134/0 i 133 (wyciągi bankowe) wykazały, Ŝe odsetki od ww. kredytu
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zapłacono w dniu 28 września 2010 roku w wys. 4.586,15 zł dokument nr 2800 wyciąg
bankowy nr 189 oraz w dniu 28 grudnia 2010 roku w wys. 9.007,40 zł dokument nr
3925 wyciąg bankowy nr 251. Kontrolowana jednostka terminowo i w prawidłowych
wysokościach dokonywała spłat odsetek od przedmiotowego zobowiązania.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (art.82 ust.1 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych)

Zaciągnięte kredyty - 2008 rok
Rada Gminy Oporów uchwałą nr XXI/86/2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku, postanowiła
zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Łodzi kredyt długoterminowy w
wysokości 328.088,19 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2008.
Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały, w planie budŜetu Gminy Oporów,
zobowiązania wynosiły 342.153,68 zł, które sfinansowane miały być środkami
pochodzącymi z kredytu bankowego w wys. 328.088,19 oraz wolnymi środkami w wys.
14.065,49 zł, co określała uchwała Rady Gminy Oporów nr XVII/64/08 z dnia 19 marca
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Oporów na rok 2008. Planowany do
zaciągnięcia kredyt mieścił się w ustalonym limicie zobowiązań zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu, oraz zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który wynosił 1.800.000,00
zł. Limity te wynikały z uchwały Rady Gminy Oporów nr XVII/64/2008 z dnia 19 marca
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Oporów na rok 2008.
W dniu 22 lipca 2008 roku Gmina Oporów reprezentowana przez Wójta Gminy
Stanisława Okonia przy kontrasygnacie Skarbnika Zuzanny Jolanty Liberadzkiej
podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę nr
924/07/2008/1245/F/OBR, której przedmiotem było udzielenie nieodnawialnego
długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 328.088,19 zł z przeznaczeniem na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ustalenia zawarte w przedmiotowej umowie
kredytowej zawarto w poniŜszej tabeli:
Lp.

Nazwa podmiotu
udzielającego
kredytu
Nr umowy
z dnia
1. Kredyt - Bank
Ochrony
Środowiska SA w
Warszawie
924/07/2008/124
5/F/OBR z dnia
22.07.2008

Kwota przyznanej
kredytu
(w zł)

Stopa
oprocentowania

Przeznaczenie

Okres
spłaty

328.088,19 zł
Zmienna stawka
Spłata wcześniej 2009- 2011
spłata rat
oprocentowania
zaciągniętych
kapitałowych(kwarta zaleŜna od stawki
kredytów
lnych:
bazowej wg WIBOR
od 1 do 11 transzy 3M dla depozytów 3
płatne w okresie od miesięcznych plus
25.03.2009 do
marŜa banku
26.06.2011 po
27.340,68 zł
transza 12 płatna
do 26.12.2011 r.
kwota 27.340,71 zł.

Data
postawienia do
dyspozycji
kredytu
24.06.2008
wyciąg
bankowy nr
143/2008
poz. księg.
1699

Analiza dokumentów źródłowych (ewidencja konta 134/5 i 133 wyciągi bankowe)
wykazała, Ŝe kontrolowana jednostka terminowo i w prawidłowych wysokościach
dokonywała spłat przedmiotowego zobowiązania.
Terminowość i wysokość spłacanych rat wraz z odsetkami przedstawiono w poz. 2 tabeli stanowiącej załącznik
nr 5 protokołu kontroli.
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Zaciągnięte kredyty - 2009 rok
W dniu 30 listopada 2009 roku Rada Gminy Oporów podjęła uchwałę nr
XXXVIII/154/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w
kwocie 309.633,82 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
przypadających do spłaty w roku 2009. Termin spłaty kredytów według ww. uchwał
przewidziano na lata 2010 – 2014. Wykonanie przedmiotowych uchwał powierzono
Wójtowi Gminy, upowaŜniając go tym samym do podjęcia czynności prawnych
związanych z zaciągnięciem ww. kredytów oraz składania oświadczenia woli w imieniu
Gminy Oporów. Zabezpieczeniem kredytu był weksel własny in blanco. Zgodnie z
uchwałą nr XXX/124/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku rozchody
wynikające ze spłaty zaciągniętych kredytów i poŜyczek wynosiły 409.633,82 zł, które w
całości miały być pokryte ze środków kredytu. W dniu 10 lipca 2009 roku Rada Gminy
Oporów podjęła uchwałę nr XXXIV/141/2009, zgodnie z którą zobowiązania z lat
poprzednich przypadające do spłaty w roku bieŜącym w wys. 409.633,82 zł, miały być
pokryte w części kredytem w wys. 309.633,28 zł a w pozostałej części wolnymi
środkami w wys. 100.000,00 zł. Procedurę wyboru banku udzielającego kredytu
dokonano w trybie zapytania o cenę, który opisano w części dotyczącej zaciągniętych
kredytów w roku 2009 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu na rok 2009.
W dniu 8 grudnia 2009 roku Gmina Oporów reprezentowana przez Wójta Gminy Stanisława Okonia, zawarła umowę kredytową nr 678/2009/00001214/00 z ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na kwotę 309.633,82 zł. Umowę kontrasygnował
Skarbnik Gminy – Zuzanna Jolanta Liberadzka. Ustalenia zawarte w przedmiotowej w
przedmiotowej umowie kredytowej zawarto w poniŜszej tabeli:
Lp.

1.

Nazwa podmiotu
Kwota przyznanej
udzielającego
kredytu
kredytu
(w zł)
Nr umowy
z dnia
ING Bank Śląski S.A. 309.633,82 zł
w Katowicach
transze:
Umowa nr
od 1 do 19 transzy
678/20009/00001214 płatne w okresie od
/00
31.03.2010 do
z dnia 08.12.2009 r. 30.09.2014 po
15.481,70 zł
20 transza płatna do
24.12.2014 r.
15.481,52 zł

Stopa
oprocentowania

wg WIBOR 3M dla
depozytów 3
miesięcznych plus
marŜa banku
od dnia uruchomienia
kredytu lub jego części
do dnia
poprzedzającego jego
spłatę

Przeznaczenie

Okres
spłaty

- kredyt obrotowy 2010- 2014
na spłatę wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań

Zasady
korzystania z
kredytu

kaŜdorazowo na
podstawie
dyspozycji
obciąŜeniowej.
Kwota
przyznanego
kredytu do
wykorzystania do
dnia 31.12.2009
roku

Analiza dokumentów źródłowych (ewidencja konta 134/6 i 133 wyciągi bankowe)
wykazała, Ŝe w dniu 15 grudnia 2009 roku Bank przekazał, zgodnie z przedmiotową
umową, kwotę 309.633,82 zł – wyciąg bankowy nr 243 poz. 1898. Analiza dokumentów
źródłowych (ewidencja konta 134/6 i 133 wyciągi bankowe) wykazała, Ŝe kontrolowana
jednostka terminowo i w prawidłowych wysokościach dokonywała spłat przedmiotowego
zobowiązania.
Terminowość i wysokość spłacanych rat wraz z odsetkami przedstawiono w poz. 4 tabeli stanowiącej załącznik
nr 5 protokołu kontroli.

Zaciągnięte kredyty - 2010 rok
Rada Gminy Oporów uchwałą nr XLV/180/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku,
postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 650.000,00 zł, na
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Oporów na 2010 rok w wysokości
95.366,18 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
przypadających do spłaty w 2010 roku w kwocie 554.633,82 zł. Procedurę zaciągnięcia
przedmiotowego kredytu szczegółowo opisano w części dotyczącej zaciąganych
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zobowiązań przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego.
Kontrolujące w wyniku analizy dokumentacji w zakresie zaciągania kredytów w
latach 2008 – 2010 stwierdziły, Ŝe kontrolowana jednostka nie występowała do
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie przez opinii o moŜliwościach spłaty
kredytu w momencie jego zaciągania, co naruszało zapisy art. 83 ust.2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
obowiązujące w 2008 roku oraz zapisy art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) obowiązujące na lata 2009 2010.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła Skarbnik Gminy Zuzanna Jolanta Liberadzka,, które stanowi
załącznik nr 6 protokołu kontroli.

Z przedłoŜonego wyjaśnienia wynika, Ŝe brak ocen Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Łodzi o zdolności spłat zaciąganych kredytów w latach 2008 – 2010, wynikał z
niedopatrzenia spowodowanego sugestią, Ŝe uchwały wydawane przez ww. organ w
sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego, prognozy
kształtowania się długu publicznego wraz z opinią o projekcie budŜetu na dany rok, były
wiąŜące i w związku z tym w momencie zaciągania zobowiązań traktowano je jako
opinie oceniające moŜliwości spłaty kredytu przez Gminę Oporów.
Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych)
W latach 2006 - 2009 jednostka nie zaciągała poŜyczek i kredytów na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego.
PowyŜsze dane wynikają z ewidencji księgowej oraz oświadczenia złoŜonego przez Skarbnika Gminy, które
stanowi załącznik nr 7 protokołu kontroli.

Udzielone gwarancje i poręczenia w latach 2006 – 2010.
W okresie kontrolowanym, jak równieŜ w latach poprzednich Gmina Oporów nie
udzielała gwarancji i poręczeń.
PowyŜsze dane wynikają z ewidencji księgowej oraz oświadczenia złoŜonego przez Skarbnika Gminy, które
stanowi załącznik nr 7 protokołu kontroli

Wyemitowane papiery wartościowe
W okresie kontrolowanym, jak równieŜ w latach poprzednich Gmina Oporowie emitowała
papierów wartościowych.
PowyŜsze dane wynikają z ewidencji księgowej oraz oświadczenia złoŜonego przez Skarbnika Gminy, które
stanowi załącznik nr 7 protokołu kontroli

Posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego. Wnoszenie i wycena
aportów rzeczowych
Z informacji uzyskanych od Skarbnika Gminy wynika, Ŝe jednostka nie posiadała
udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
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PowyŜsze dane wynikają z ewidencji księgowej oraz oświadczenia złoŜonego przez Skarbnika Gminy, które
stanowi załącznik nr 7 protokołu kontroli

Stan zadłuŜenia jednostki samorządu terytorialnego
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz gwarancji
i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 roku:
- papiery wartościowe długoterminowe – 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek długoterminowych wynosiły –
1.636.384,54 zł,
- zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na
koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 0,00 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 30.06.2009 roku:
- planowane dochody po zmianach wynosiły – 6.351.565,22 zł,
- wykonane dochody wynosiły – 3.286.927,64 zł.
Z danych uzupełniających części „C” wynika, Ŝe na dzień 30 czerwca 2009 roku,
jednostka nie posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
długoterminowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z innych źródeł.
Z danych uzupełniających części „D” sporządzonych na dzień 30 czerwca 2009 roku,
wynika, Ŝe jednostka nie posiadała zobowiązań, wynikających z zawartych umów o
terminie płatności na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych.
Wskaźnik zadłuŜenia na koniec II kwartału roku 2009 wynosił 25,76%.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz gwarancji
i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku:
- papiery wartościowe długoterminowe – 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek długoterminowych wynosiły –
2.200.913,18 zł,
- zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na
koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 0,00 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 31.12.2009 roku:
- planowane dochody po zmianach wynosiły – 6.762.862,18 zł,
- wykonane dochody wynosiły – 6.160.083,73 zł.
Z danych uzupełniających części „C” wynika, Ŝe na dzień 31 grudnia 2009 roku,
jednostka nie posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
długoterminowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z innych źródeł.
Z danych uzupełniających części „D” sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009 roku,
wynika, Ŝe jednostka nie posiadała zobowiązań, wynikających z zawartych umów o
terminie płatności na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych.
Wskaźnik zadłuŜenia na koniec VI kwartału roku 2009 wynosił 35,73%.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz gwarancji
i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2010 roku:
- papiery wartościowe długoterminowe – 0,00 zł,
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- zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek długoterminowych wynosiły –
2.084.427,49 zł,
- zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na
koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 0,00 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 31.03.2010 roku:
- planowane dochody po zmianach wynosiły – 6.125.593,24 zł,
- wykonane dochody wynosiły – 1.614.791,77 zł.
Z danych uzupełniających części „C” wynika, Ŝe na dzień 31 marca 2010 roku, jednostka
nie posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów długoterminowych
na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności z innych źródeł.
Z danych uzupełniających części „D” sporządzonych na dzień 31 marca 2010 roku,
wynika, Ŝe jednostka nie posiadała zobowiązań, wynikających z zawartych umów o
terminie płatności na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych.
Wskaźnik zadłuŜenia na koniec I kwartału roku 2010 wynosił 34,03%.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz gwarancji
i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 roku:
- papiery wartościowe długoterminowe – 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek długoterminowych wynosiły –
1.929.250,70 zł,
- zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na
koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 0,00 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 31.06.2010 roku:
- planowane dochody po zmianach wynosiły – 6.332.564,15 zł,
- wykonane dochody wynosiły – 3.208.903,71 zł.
Z danych uzupełniających części „C” wynika, Ŝe na dzień 30 czerwca 2010 roku,
jednostka nie posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
długoterminowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z innych źródeł.
Z danych uzupełniających części „D” sporządzonych na dzień 30 czerwca 2010 roku,
wynika, Ŝe jednostka nie posiadała zobowiązań, wynikających z zawartych umów o
terminie płatności na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych.
Wskaźnik zadłuŜenia na koniec II kwartału roku 2010 wynosił 30,46%.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułu dłuŜnych oraz gwarancji
i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 roku:
- papiery wartościowe długoterminowe – 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek krótkoterminowych wynosiły – 100.000,00
zł,
- zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek długoterminowych wynosiły –
2.312.765,01 zł
- zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na
koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 0,00 zł.
Wg sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od
początku roku do dnia 30.09.2010 roku:
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- planowane dochody po zmianach wynosiły – 6.408.700,15 zł,
- wykonane dochody wynosiły – 4.510.389,95 zł.
Z danych uzupełniających części „C” wynika, Ŝe na dzień 30 września 2010 roku,
jednostka nie posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
długoterminowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z innych źródeł.
Z danych uzupełniających części „D” sporządzonych na dzień 30 września 2010 roku,
wynika, Ŝe jednostka nie posiadała zobowiązań, wynikających z zawartych umów o
terminie płatności na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych.
Wskaźnik zadłuŜenia na koniec III kwartału roku 2010 wynosił 37,65%.
Specyfikację zadłuŜenia Gminy Oporów na dzień: 31 grudnia 2009 roku oraz 30 września 2010 roku,
przedstawiono w formie tabelarycznej i stanowi załącznik nr 8 protokołu kontroli.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z
2005 roku Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze. zm.) stanowi, Ŝe łączna kwota przypadających w
danym roku budŜetowym spłat rat kredytów i poŜyczek oraz wykupu wyemitowanych
papierów wartościowych wraz z naleŜnymi w danym roku odsetkami, a takŜe
potencjalnej spłaty kwot udzielonych gwarancji i poręczeń, nie moŜe przekraczać 15%
planowanych na dany rok budŜetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
Udział procentowy planowanych spłat w 2009 roku w stosunku do planowanych i
zrealizowanych dochodów przedstawia poniŜsza tabela:
31 grudnia 2009 rok
L.p

Tytuł spłaty

Planowane dochody (zł)
Planowane zobowiązanie (zł)
Wskaźnik w %

Wykonane dochody (zł)
Wykonane zobowiązanie (zł)
Wskaźnik w %

1.

Dochody
Kredyty
Wskaźnik
Dochody
PoŜyczki
Wskaźnik
Dochody
Wykup wyemitowanych obligacji
samorząd.
Wskaźnik

6.762.862,18
398.053,82
5,88%
6.762.862,18
11.580,00
0,17%
6.762.862,18
0,00

6.316.526,73
398.053,82
6,3%
6.316.526,73
11.580,00
0,18%
6.316.526,73
0,00

0,00

0,00

Dochody
Poręczenia i gwarancje
Wskaźnik
Dochody
Odsetki od kredytów
Wskaźnik
Dochody
Odsetki od poŜyczek
Wskaźnik
Dochody
Odsetki od wyemit. obligacji
samorząd.
Wskaźnik
Dochody
Razem zobowiązania
Wskaźnik

6.762.862,18
0,00
0,00
6.762.862,18
86.000,00
1,27%
6.762.862,18
2.000,00
0,03%
6.762.862,18
0,00

6.316.526,73
0,00
0,00
6.316.526,73
84.723,90
1,34%
6.316.526,73
1.823,54
0,03%
6.316.526,73
0,00

0,00
6.762.862,18
497.633,82
7,35%

0,00
6.316.526,73
496.181,26
7,86%

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, łączna kwota przypadających do spłaty
rat kredytów i poŜyczek w kontrolowanej jednostce nie przekraczała wartości
określonych w art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Spłata zaciągniętych zobowiązań - w szczególności z tytułu kredytów
i poŜyczek
Terminowość spłaty w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku zobowiązań kredytowych
zaciągniętych przed 2009 rokiem skontrolowano na podstawie dwóch kredytów i jednej poŜyczki, które
zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 protokołu kontroli poz. 5,6,7.

Dane przedstawione w tabeli, przeanalizowano z wyciągami bankowymi, ewidencją
księgową, umowami i stwierdzono, Ŝe zobowiązania były spłacane terminowo. Kwota
dokonanych spłat kredytów wykazana w tabeli jest zgodna z wartościami wykazanymi w
sprawozdaniu Rb - NDS za okresy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz
od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku, oraz z zapisami księgowymi i saldem
na kontach 134 strona Wn (obroty za dany rok).

III.

EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. ZABEZPIECZENIE DANYCH
PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH.
Zasady rachunkowości opisano w zarządzeniu nr 156/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia
9 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
PowyŜsza dokumentacja opisywała:
- rok budŜetowy – okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami
sprawozdawczymi ustalono okresy miesięczne i kwartalne.
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalenia wyniku finansowego,
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – księgi prowadzone komputerowo w
programie „Podsystem księgowości budŜetowej - BUDśET”. Zgodnie z ww.
zarządzeniem prowadzone są wspólnie księgi rachunkowe dla: organu finansowego
– Gminy Oporów, Urzędu Gminy jako jednostki budŜetowej i organu
podatkowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki
budŜetowej. Kontrolujące, stwierdzają Ŝe zgodnie z zapisami art. 45 ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity z dnia 27 marca 2002
roku (Dz. U. nr 76 poz. 694 ze zm.) jednostka ma obowiązek sporządzenia
sprawozdań finansowych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych danego roku
obrotowego bądź na inny dzień bilansowy. Brak wyodrębnionych ksiąg rachunkowych
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie uniemoŜliwiał sporządzenie
ww. sprawozdań, natomiast dane przedstawione w bilansie bądź rachunku zysków i
strat Urzędu Gminy Oporów zawierały wartości operacji finansowych odnoszących się
do ww. jednostki budŜetowej,
- wykazu kont księgi głównej oraz wykazu kont bilansowych i pozabilansowych –
ewidencji syntetycznej oraz przyjętych zasad księgowania dla organu finansowego i
jednostek budŜetowych wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Oporów nr
6/B/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku. Opis funkcjonujących kont zawierał
krótkie streszczenie rodzaju operacji księgowych ujmowanych na
poszczególnych kontach, nie wskazując powiązań z kontami pomocniczymi,
natomiast w treści przyjętych zasad rachunkowości w rozdziale IV - Sposób
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-

-

-

-

prowadzenia ksiąg rachunkowych - zawarto informację, Ŝe „konta
zakładowego planu kont dla budŜetu Gminy Oporów i Urzędu Gminy Oporów
funkcjonują według zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z
dnia 18 grudnia 2001 roku”. Nieprecyzyjność powyŜszego zapisu daje duŜą
dowolność w ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na poszczególnych kontach, a
tym samym moŜe być przyczyną błędnie sporządzanych sprawozdań finansowych, co
stwierdzono w trakcie analizy zapisów księgowych odnoszących się do ewidencji
operacji dotyczy np.: przeniesienia praw własności w zamian zapłaty naleŜności
podatkowych, zapłaty odsetek od kredytów, zapłaty rat poŜyczki, ewidencji
składników majątkowych. Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 3 ppkt b ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, jednostka powinna posiadać
dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a
w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym przyjęte
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich
powiązania z kontami księgi głównej, natomiast regulacje zawarte ww.
rozporządzeniu opisują zasady ewidencji zdarzeń, które odnoszą się do wszystkich
przewidzianych w ustawie działań jednostek budŜetowych, a nie zawsze
występujących w kontrolowanej jednostce. Brak dokładnego opisu klasyfikacji
operacji księgowych na poszczególnych kontach utrudnia prowadzenie ewidencji
zdarzeń gospodarczych w ujęciu systematycznym,
planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych dla organów podatkowych wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy
Oporów nr 6/A/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku,
sposób prowadzenia ksiąg pomocniczych – ograniczono do zapisu, który przewidywał
moŜliwość tworzenie subkont jako kont pomocniczych do kont syntetycznych księgi
głównej z uwzględnieniem specyfiki gminy w róŜnorodności zadań i podmiotów
funkcjonujących w jej strukturze,
opis systemu przetwarzania danych - w tym wykaz programów komputerowych
finansowo-księgowych z opisem ich funkcjonowania, datą rozpoczęcia ich
eksploatacji, metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu przetwarzania
danych przetwarzanych komputerowo,
sposób ochrony dokumentów księgowych i rachunkowych – dokumenty gromadzone
są w segregatorach oznakowanych rodzajem gromadzonych dowodów, miesiącem,
rokiem którego dotyczą w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przechowywane w pomieszczeniach niedostępnych
dla osób trzecich.

Analiza danych norm prawnych wykazała, Ŝe dokumentacja opisująca zasady
rachunkowości nie odpowiada w pełni wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 76, poz. 694
ze zm.). Ustalenia zakładowego planu kont i przyjęte zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych nie zapewniają ujęcia operacji w sposób rzetelny, bezbłędny tak, aby
właściwie był przedstawiony stan majątkowy i stan finansowy jednostki, skuteczną
kontrolę wewnętrzną dokonywanych operacji i stanu składników majątku będących w
posiadaniu jednostki i dyspozycji jednostki oraz mogą uniemoŜliwiać poprawne
sporządzenie wymaganych sprawozdań finansowych, deklaracji w zakresie podatku od
osób fizycznych oraz składek społecznych ZUS bądź innych informacji wymaganych
odrębnymi przepisami.

2. URZĄDZENIA KSIĘGOWE
W księgach rachunkowych Urzędu Gminy w Oporowie ewidencjonuje się wszystkie
operacje finansowe dotyczące budŜetu gminy, jednostek budŜetowych (Urząd Gminy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz podatków i opłat. Zgodnie z zapisami
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rozdziału IV pkt. 3 przyjętych zasad rachunkowości księgi rachunkowe
kontrolowanej jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych tworząc:
− dziennik,
− konta księgi głównej,
− konta ksiąg pomocniczych.
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe zgodnie z zapisami art. 13 ust.1 ustawy o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 roku, oprócz ww. wymieniony zbiorów księgi rachunkowe
jednostki tworzą: zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg
pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), które pominięto
w opisywanych zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zapisy przyjętych zasad rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Wójta
Gminy Oporów nr 156/2006 z dnia 9 października 2006 roku nie precyzują w
jaki sposób naleŜy ujmować w dzienniku wszystkie występujące w jednostce
zdarzenia gospodarcze, jaką stosować numerację dla poszczególnych operacji
księgowych przy księgowaniu ręcznym jak i komputerowym oraz jaką przyjęto
systematykę klasyfikacji zdarzeń na kontach pomocniczych. Konsekwencja
braku szczegółowych wytycznych w powyŜszym zakresie były błędne zapisy
księgowe, które opisano w dalszej części protokołu.
Część ksiąg prowadzona jest w systemie komputerowym przy zastosowaniu programów
finansowo - księgowych firmy INFOSYSTEM T. i R. Groszek, a mianowicie: dla budŜetu
gminy, urzędu gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej księgi prowadzone są
komputerowo poza księgami pomocniczymi środków trwałych, wartości niematerialnych,
poŜyczek z ZFŚS, ewidencji materiałów. Dla podatków i opłat, komputerowo prowadzone
są księgi pomocnicze w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, łącznego
zobowiązania pienięŜnego, podatku od środków transportowych, opłat za wodę. Ponadto
komputerowo prowadzone są wynagrodzenia osobowe. Metodą rejestrową (ręcznie)
prowadzone są księgi pomocnicze z tytułu opłat za uŜytkowanie wieczyste, dzierŜawy
gruntów, wynajmu mieszkań i lokali.
Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób zapewniający trwałość zapisów i wyraźnie
oznaczone je co do roku obrotowego.
Prawidłowość dokonywania ewidencji księgowej w dzienniku, skontrolowano na
podstawie analizy ostatnich dziesięciu pozycji księgowych z miesiąca czerwca 2010 roku
i dziesięciu pierwszych operacji zaewidencjonowanych w lipcu 2010 roku, a mianowicie:
czerwiec 2010 rok
- poz. dziennika 3724 – 3744 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2134 – 2091, poz. ks. dz. 1047 - dwadzieścia operacji
księgowych – zaewidencjonowano zobowiązania niewymagalne wynikające z faktur
na łączną kwotę 62.547,42 zł. Operacje ujęto na kontach: Wn 400 – koszty, Ma 201rozrachunki z dostawcami i odbiorcami z uwzględnieniem klasyfikacji budŜetowej w
działach: 400, 750, 751, 754, 801, 851, 852,
- poz. dziennika 3745 – 3747 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2135 poz. ks. dz. 1048 – trzy operacje księgowe – tytułem:
udziały za m-c czerwiec 2010 roku w wys. 19.347,00 zł, które ujęto na kontach:
organ Wn 224, Ma 901 wraz z klasyfikacją budŜetową 756-75621-0010 oraz w
jednostce Wn 221, Ma 750 - przypis dochodów i równolegle Wn 130/1, Ma 221.
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe zapis operacji księgowej Wn 130/1, Ma 221
odzwierciedlający operacje bankowe powinien być zastosowany w momencie wpływu
środków na rachunek bankowy tj. w dniu 8 lipca 2010 roku wyciąg bankowy nr 131.
PowyŜsze było sprzeczne z zapisami art. 20 ustawy o rachunkowości z dnia 29
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września 1994 roku, zgodnie z którym podstawą zapisów w księgach rachunkowych
jest kaŜde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym,
- poz. dziennika 3748 – 3749 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2136 poz. ks. dz. 1049 – dwie operacje księgowe – tytułem:
sprostowanie do dokumentu nr 2132/1045 na kwotę 624.120,70 zł, które ujęto na
kontach: organ Wn 902, Ma 223 kwota (-)624.120,70 zł oraz Wn 902/1 (konto nie
zostało przewidziane w zakładowym planie kont), Ma 223 – rozliczenie
wydatków budŜetowych kwota 624.120,70 zł,
- poz. dziennika 3750– 3754 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2137 poz. ks. dz. 1050 – pięć operacji księgowych – tytułem:
rozliczenie podatku VAT za II kwartał (-)108.134,99, które ujęto na kontach jednostki
Wn 400 - koszty, Ma 130 – rachunek bieŜący jednostki wraz z klasyfikacją
budŜetową w dziale 400 - 40002 kwota (-)5.355,39 zł oraz Wn 080 - inwestycje, Ma
130 (-)102.779,60 zł, natomiast kwotę 108.134,99 naliczonego podatku VAT
wykazanego w deklaracji zaewidencjonowano na kontach Wn 225/1 – rozrachunki z
budŜetami (VAT naleŜny), Ma 130 – rachunek bieŜący kwota 108.134,99 zł. Z
powyŜszego zapisu wynika, Ŝe błędnie ewidencjonowano ww. operacje gdyŜ
nie znajdowały one odbicia dokumentach źródłowych, których ewidencji
dokonuje się na koncie 130 tj. wyciągu bankowym, a tym samym naruszały
zapisy art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym do ksiąg
rachunkowych okresu sprawozdawczego naleŜy wprowadzić, w postaci zapisu, kaŜde
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Prawidłowy zapis na
kontach powinien przebiegać w następujący sposób: rozliczenie podatku VAT naleŜny
do zwrotu z tytułu zakupu usług - Wn 400 koszty, Ma 225 rozrachunki budŜetami lub
Wn 080 – inwestycje, Ma 225 wraz z klasyfikacją budŜetową po stronie kosztów
kwota (-)108.134,99, przypis naliczonego podatku VAT od wykonanych usług Wn 221
– dochody, Ma 225 kwota 108.134,99 zł,
- poz. dziennika 3755 – 3758 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2138 poz. ks. dz. 1051 – cztery operacje księgowe – tytułem:
przeksięgowanie wydatków za m-c czerwiec 2010 rok na kwotę 102.779,60 zł,
zaewidencjonowano na kontach jednostki Wn 080, Ma 130 klasyfikacja budŜetowa
400-40002-4530 kwota (-) 102.779,60 zł, Wn 080, Ma 130 klasyfikacja budŜetowa
400-40002-6050 kwota 102.779,60 zł,
- poz. dziennika 3759 – 3760 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2138 poz. ks. dz. 1051 – cztery operacje księgowe – tytułem:
podatek VAT naleŜny od sprzedaŜy zaewidencjonowano na kontach organu Wn 133,
Ma 901 z klasyfikacją budŜetową na działach 700-70005 oraz 400-40002 kwotę (-)
5.132,23 i równolegle w jednostce Wn 130/1 – dochody budŜetowe, Ma 221 –
naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych kwotę (-)5.132,23 zł, podatek VAT
naleŜny (deklaracja) na kontach: Wn 133- rachunek bieŜący budŜetu (konto
organu), Ma 225/1- rozrachunki z budŜetami (podatek VAT naleŜny).
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe powyŜsze operacje nie znajdują odbicia w danych
wyciągu bankowego w związku z tym nie powinny być ujmowane na koncie organu
133 oraz koncie jednostki 130/1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020 ze zm.)
poprawna ewidencja w urządzeniach księgowych ww. operacji powinna przebiegać
następujących sposób: podatek VAT naleŜny od dokonanych zakupów usług i
materiałów księgujemy na kontach: Wn 225/1 rozrachunki z budŜetami (VAT
naleŜny), Ma 221 – naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych; naliczony podatek
VAT wg deklaracji ewidencjonuje się na kontach: Wn 225/3 rozliczenie z Urzędem
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Skarbowym z tytułu podatku VAT, Ma 225/2 – rozrachunki z budŜetami (VAT
naliczony),
- poz. dziennika 3759 – 3760 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2139 poz. ks. dz. 1052 – dwie operacje księgowe – tytułem:
przeksięgowanie podatku VAT naleŜnego na naliczony II kw. – zaewidencjonowano na
kontach Wn 225/1, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 400-40002-4530 kwota (-)
5.132,23 zł oraz równolegle Wn 225/1 (konto jednostki), Ma 902 (konto
organu) kwota 5.132,23 zł. Wskazać naleŜy, Ŝe konta przeznaczone dla
ewidencji operacji księgowych dla budŜetu gminy nie występują w
korespondencjach z kontami jednostki tj. Urzędu Gminy. PowyŜsza
ewidencja byłą niezgodna z zapisami art. 11 ust.1 pkt 1 – 2 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych, zgodnie z którym wprowadzono odrębne zbiory kont dla
budŜetu jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budŜetowych
ustalając rodzaje operacji ujmowanych na poszczególnym koncie oraz ich
powiązania z innymi kontami tego samego zbioru,
- poz. dziennika 3761 – 3762 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2138 poz. ks. dz. 1050 – dwie operacje księgowe – tytułem:
przeksięgowanie wydatków za m-c czerwiec – zaewidencjonowano na kontach Wn
080, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 400-40002-4530 kwota (-) 102.779,60 zł oraz
równolegle Wn 080, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 400-40002-6050 kwota
102.779,60 zł,
- poz. dziennika 3763 – 3764 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2140 poz. ks. dz. 1053 – dwie operacje księgowe – tytułem:
udziały za m-c czerwiec 2010 roku w wys. 1.749,00 zł, które ujęto na kontach: organ
Wn 224, Ma 901 wraz z klasyfikacją budŜetową 756-75601-0350 oraz w jednostce:
Wn 130/1, Ma 221. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe zapis operacji księgowej Wn 130/1,
Ma 221 odzwierciedlający operacje bankowe powinien być zastosowany w momencie
wpływu środków na rachunek bankowy i zewidencjonowany na podstawie operacji
księgowych wynikających z wyciągu bankowego a nie jak w tym przypadku na
podstawie polecenia księgowania,
- poz. dziennika 3765 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku dokumentu
księg. 2141 poz. ks. dz. 1054 – jedna operacja księgowa – tytułem: udziały za m-c
czerwiec 2010 roku w wys. 59,94 zł, które ujęto na organ Wn 224, Ma 901 wraz z
klasyfikacją budŜetową 756-75621-0020,
- poz. dziennika 3766 – 3770 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2142 poz. ks. dz. 1055 – pięć operacji księgowych – tytułem:
udziały na 30 czerwca 2010 w wys. 9.179,00 zł, które ujęto na kontach: Wn 133, Ma
901 z klasyfikacją budŜetową 750-75601-0350 kwota (-)9.179,00 zł, Wn 133, Ma
901 z klasyfikacją budŜetową 756-75615-0500 kwota 144,00 zł, 756-75616-0360
kwota 422,00 zł, 756-75616-0500 kwota 8.577,00 zł, 756-75616-0910 kwota 36,00
zł,
- poz. dziennika 3771 – 3773 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2143 poz. ks. dz. 1056 – trzy operacje księgowe – przypis
naleŜności podatku i odsetek na 30 czerwca 2010 roku – zewidencjonowano w
urządzeniach księgowych: Wn 221, Ma 750 kwota 53.970,87 zł, Wn 221, Ma 750
kwota 14.359,20 zł, Wn 221, Ma 290 odsetki kwota (-)27.742,52 zł,
- poz. dziennika 3774 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku dokumentu
księg. 2144 poz. ks. dz. 1057 – jedna operacja księgowa – aktualizacja naleŜności
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zahipotegowanych na 30 czerwca 2010 roku podatek rolny od osób fizycznych.
Operacje zaksięgowano na kontach: Wn 226, Ma 750 kwota (-)2.458,00 zł,
- poz. dziennika 3775 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku dokumentu
księg. 2145 poz. ks. dz. 1058 – jedna operacja księgowa – odpis odsetek
podatkowych wpłaconych za II kwartał 2010 roku, które ujęto na kontach: Wn 290,
Ma 750 kwota 517,20 zł,
- poz. dziennika 3776 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku dokumentu
księg. 2146 poz. ks. dz. 1059 – jedna operacja księgowa – przypis naleŜności
budŜetu państwa na 30 czerwca 2010 roku, które ujęto na kontach: Wn 240/2, Ma
240/2 kwota 13.549,52 zł,
- poz. dziennika 3777 - 3780 - polecenie księgowania z dnia 30 czerwca 2010 roku
dokumentu księg. 2147 poz. ks. dz. 1060-1061 – cztery operacje księgowe –
tytułem: dochody na 30 czerwca, które ujęto na kontach: Wn 130/1, Ma 221 kwota
59,94 zł, sprostowanie przypisanych naleŜności za maj i czerwiec 2010 roku Wn 221,
Ma 750 kwota (-)4.047,40 zł, sprostowanie poz. 2 Wn 221, Ma 750 kwota 4.047,40
zł, Wn 221, Ma 750 kwota (-)3.987,46 zł,
lipiec 2010 rok
- poz. dziennika 3781 - 3786 - polecenie księgowania z dnia 1 lipca 2010 roku
dokumentu księg. 2148 poz. ks. dz. 1062 – sześć operacji księgowych – storno z
dnia 30 czerwca 2010 roku, zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych w
następujący sposób: Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 750-75095-4010
kwota 22.000,00 zł, 750-75095-4110 kwota 2.600,00 zł,900-90095-4300 kwota
20,00 zł oraz Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 750-75023-4010 kwota (-)
22.000,00 zł, 750-75023-4110 kwota (-)2.600,00 zł,900-90095-4210 kwota (-)20,00
zł,
- poz. dziennika 3787 - 3788 - polecenie księgowania z dnia 1 lipca 2010 roku
dokumentu księg. 2049 poz. ks. dz. 1063 – dwie operacje księgowe –
sprostowanie z dnia 25 czerwca 2010 roku, zaewidencjonowano w urządzeniach
księgowych w następujący sposób: Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 75175107-4210 kwota 19,92 zł, oraz Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 75175107-4410 kwota (-) 19,92 zł. Analiza dokumentacji źródłowej wykazała, Ŝe
numerem
2049
oznaczono
listę
wynagrodzeń
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 250,00 zł, która została
zaewidencjonowana w urządzeniach księgowych w dniu 25 czerwca 2010
roku z numerem dokumentu 2057 poz. ks. dz. 1003, natomiast
komputerowym numerem dziennika był 3559,
- poz. dziennika 3789 - 3795 – wyciąg bankowy nr 126 z dnia 1 lipca 2010 roku
dokumentu księg. 2050 poz. ks. dz. 1064 – siedem operacji księgowych – woda
ewidencja na kontach: Wn 133, Ma 901z klasyfikacją budŜetową 400-40002-0830
kwota 373,11 zł; podatek rolny ujęto na kontach: Wn 133, Ma 901 z klasyfikacją
budŜetową 756-75616-0320 kwota 320,00 zł; odsetki gzops Wn 133, Ma 901 z
klasyfikacją budŜetową 758-75814-0920 kwota 0,30 zł, wydatki z 01.07. Wn 902, Ma
133 kwota 4.662,46 zł; wydatki z 01.07. Wn 902, Ma 133 kwota (-)153,00 zł;
dochody z 01.07. Wn 130, Ma 221 kwota 693,41 zł; przypisy 01.07. Wn 221, Ma 750
kwota 0,30 zł. Numerem 2050 oznaczono równieŜ fakturę VAT 1670/10/SP1
na kwotę 46,50 zł tytułem zakupu benzyny, który zaewidencjonowano w
dniu 25 czerwca 2010 roku z numerem dokumentu 2057 poz. ks. dz. 1003,
natomiast komputerowym numerem dziennika był 3558. Pod ww. pozycją
księgową zewidencjonowano dwie faktury z tytułu zakupu benzyny tj.
fakturę VAT 1670/10/SP1 na kwotę 46,50 zł oraz fakturę VAT 1669/10/SP1
na kwotę 46,50 zł oznaczoną numerem 2051,
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- poz. dziennika 3796 – przelew - z dnia 1 lipca 2010 roku dokumentu księg. 2051
poz. ks. dz. 1065 – jedna operacja księgowa – tytułem: zwrot kurs (…)1 ewidencja
na kontach: Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 852-85212-3110 kwota (-)
153,00 zł,
- poz. dziennika 3797 – przelew - z dnia 1 lipca 2010 roku dokumentu księg. 2052
poz. ks. dz. 1066 – 1 operacja księgowa – tytułem: prowizja BPS ewidencja na
kontach: Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową 757-75702-4300 kwota 3.900,00
zł., Numerem 2052 oznaczono równieŜ fakturę VAT 16/24/2010 na kwotę
176,70 zł tytułem zakupu tkaniny, którą zaewidencjonowano w dniu 25
czerwca 2010 roku z numerem dokumentu 2057 poz. ks. dz. 1003, natomiast
komputerowym numerem dziennika był 3556-3557,
- poz. dziennika 3798 – faktura wraz z przelewem - z dnia 1 lipca 2010 roku
dokumentu księg. 2053 poz. ks. dz. 1067 – jedna operacja księgowa –
tytułem:F.1224ZS Szyt/06, ewidencja na kontach: Wn 201, Ma 130 z klasyfikacją
budŜetową 852-85295-3110 kwota 305,59 zł. Numerem 2053 oznaczono równieŜ
fakturę VAT 17/0450/2010 na kwotę 64,48 zł tytułem zakupu artykułów
gospodarczych, którą zaewidencjonowano w dniu 25 czerwca 2010 roku z
numerem dokumentu 2057 poz. ks. dz. 1003, natomiast komputerowym
numerem dziennika był 3555,
- poz. dziennika 3799 – faktura wraz z przelewem - z dnia 1 lipca 2010 roku
dokumentu księg. 2054 poz. ks. dz. 1068 – jedna operacja księgowa – tytułem:
faktury 1127 za baretki. Ewidencja na kontach: Wn 201, Ma 130 z klasyfikacją
budŜetową 754-75412-4210 kwota 95,72 zł. Numerem 2054 oznaczono równieŜ
fakturę VAT 15281/0594/10 na kwotę 50,37 zł za zapłacone paliwa do
kosiarki, którą zaewidencjonowano w dniu 25 czerwca 2010 roku z numerem
dokumentu 2057 poz. ks. dz. 1003, natomiast komputerowym numerem
dziennika był 3554,
- poz. dziennika 3800 – faktura wraz z przelewem - z dnia 1 lipca 2010 roku
dokumentu księg. 2055 poz. ks. dz. 1069 – jedna operacja księgowa – tytułem
faktury 1058 za części zamienne do samochodu ewidencja na kontach: Wn 201, Ma
130 z klasyfikacją budŜetową 801-80113-4210 kwota 152,15 zł. Numerem 2055
oznaczono równieŜ fakturę VAT 15585/0594/10 na kwotę 50,00 zł tytułem
zakupu paliwa do kosiarki, który zaewidencjonowano w dniu 25 czerwca
2010 roku z numerem dokumentu 2057 poz. ks. dz. 1003, natomiast
komputerowym numerem dziennika był 3553,
- poz. dziennika 3801 – faktura wraz z przelewem - z dnia 1 lipca 2010 roku
dokumentu księg. 2056 poz. ks. dz. 1070 – jedna operacja księgowa – tytułem:
faktury nr 543 za publikacje, zaewidencjonowano na kontach: Wn 201, Ma 130 z
klasyfikacją budŜetową 570-75023-4210 kwota 209,00 zł. Numerem 2056
oznaczono równieŜ raport kasowy nr 34/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku,
którego nie ujęto w ewidencji dziennika.
Analiza wymienionych zapisów księgowych, wykazała Ŝe:
- kaŜdy zapis księgowy zawiera datę dokonania operacji,
- wskazuje rodzaj dowodu księgowego,

1

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
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- wskazuje kwotę i datę zapisu,
- na poszczególne dokumenty nanoszono tylko klasyfikację budŜetową, natomiast
oznaczenia dla kont syntetycznych dokonywano poprzez sumowanie operacji o tej
samej systematyce, następnie sporządzano do tego dowód zastępczy tj. plecenie
księgowania, zgodnie z którym ewidencjonowano poszczególne operacje,
- wskazana na dokumentacji numeracja nie pozwalała na zidentyfikowanie
dokumentu w urządzeniach księgowych np. dokument oznaczony numerem
2054 zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych pod poz. dziennika
3553 wskazując numer dowodu 2057 poz. ks. dz. 1003, numerem 2055
oznaczono następujące dokumenty: fakturę nr 1058 na kwotę 152,15 zł za
baretki, którą zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych w dniu 1 lipca
2009 roku pod numerem dziennika 3800 oraz fakturę nr VAT
15585/0594/10 na kwotę 50,00 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarki, którą
zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych w dniu 25 czerwca 2009
roku pod numerem dziennika 3553. Wskazane pozycje księgowe dziennika
były nie zgodne z numeracją nadaną automatycznie przez program
komputerowy „BudŜet” na wydrukach dziennika główna np. na dokumencie
nr 2056 wskazana pozycja księgowa dziennika to 1070, natomiast faktycznie
nadana pozycja dziennika to 3801. Nadana ręcznie numeracja nie
zachowywała ciągłości zapisów np. dokument nr 2148 zewidencjonowany
pod poz. dziennika 3786, natomiast dokument nr 2049 zaewidencjonowano
pod poz. dziennika 3787. PowyŜszy sposób działania był sprzeczny z zapisami art.
14 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z
dnia 2 września 2009 roku Dz. U. nr 152, poz. 1223 ze zm.), zgodnie z którymi
zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone
w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umoŜliwiać ich
jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
- ewidencjonowano operacje księgowe na kontach syntetycznych jednostki w
korespondencji z kontami syntetycznymi organu np. dokument księgowy nr
2139 poz. ks. 1052, co było sprzeczne z wytycznymi zawartymi w załącznikach nr 1
i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych,
- dowody księgowe były wolne od błędów rachunkowych, sprawdzone merytorycznie
oraz pod względem formalno - rachunkowym przez pracowników upowaŜnionych do
wykonywania tych czynności oraz zatwierdzone do wypłaty przez Wójta i Sekretarza
Gminy.
Szczegółowe ustalenia dokonane w trakcie analizy powyŜszych dokumentów oraz ich ewidencji w księgach
rachunkowych zawarto teście stanowiącym załącznik nr 9 protokołu kontroli.

W celu sprawdzenia prawidłowości dokumentowania obrotu bezgotówkowego oraz
ciągłości sald, kontroli poddano:
- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca grudnia 2009 roku – nr wyciągu 252 dokument
numer 3283 - 3281, poz. ks. dz. 2064 stwierdzono, Ŝe na 31 grudnia 2009 roku saldo
końcowe wyciągu wynosiło 827.493,69 zł i było zgodne z saldem początkowym
wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z dnia 4 stycznia 2010 roku - nr
wyciągu 1 252 dokument numer 2, poz. ks. dz. 2,
- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca czerwca 2010 roku – nr wyciągu 125 dokument
numer 2086-2091, poz. ks. dz. 1024 i stwierdzono, Ŝe na 30 czerwca 2010 roku saldo
końcowe wyciągu wynosiło 9.285,32 zł i było zgodne z saldem początkowym
wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z miesiąca lipca 2010 roku - nr wyciągu
126 dokument numer 2050, poz. ks. dz. 1064,
- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca grudnia 2009 roku (fundusz socjalny) – nr
wyciągu 58 dokument numer 3309, poz. ks. dz. 2087 i stwierdzono, Ŝe na 31 grudnia

_____________________________________________________

29

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

2009 roku saldo końcowe wyciągu wynosiło 43.611,44 zł i było zgodne z saldem
początkowym wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z miesiąca stycznia 2010
roku - nr wyciągu 1 dokument numer 36, poz. ks. dz. 2.
- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca czerwca 2010 roku (fundusz socjalny) – nr
wyciągu 23 dokument numer 2123, poz. ks. dz. 1037 i stwierdzono, Ŝe na 30 czerwca
2010 roku saldo końcowe wyciągu wynosiło 5.163,64 zł i było zgodne z saldem
początkowym wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z miesiąca lipca 2010
roku - nr wyciągu 24 dokument numer 2180, poz. ks. dz. 1143.
Zasady oraz prawidłowość ewidencjonowania operacji finansowych na poszczególnych
kontach, przeanalizowano dodatkowo na podstawie przykładowych księgowań
wymienionych niŜej:
- wpływ w grudniu subwencji oświatowej na styczeń roku następnego
Wpływ subwencji na podstawie wyciągu bankowego nr 247 dow. księgowy 3173 poz.
księgowy nr 1982 z dnia 22 grudnia 2009 roku w kwocie 134.220,00 zł. Operację ujęto
na kontach księgi głównej organu - Wn 133, Ma 909. W miesiącu styczniu 2009 roku na
postawie polecenia księgowania dow. księgowy 1 poz. księg. 1 z dnia 2 stycznia 2010
roku przeksięgowano subwencję na dochody budŜetu w roku następnym w organie Wn
909, Ma 901-1 z klasyfikacją 758-75801-2920, w jednostce wpływ Wn 130/1, Ma 221
oraz przypis subwencji Wn 221, Ma 750.
- wpływ na rachunek bankowy środków stanowiących zabezpieczenie naleŜytego
wykonania umowy oraz zwrot tych środków
Zgodnie z umową nr 2/2008 z dnia 8 października 2008 roku zawartą pomiędzy Wójtem
Gminy Oporów a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym ELVIS ustanowiono kaucję
gwarancyjną w wys. 19.668,96 zł tytułem zabezpieczenia wykonania robót budowlanych
wykonanych w budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Oporowie. Okres
przechowywanie kaucji na wyodrębnionym rachunku ustalono do dnia 30 września 2011
roku. Operacje dotyczącą przekazania ww. kwoty kaucji z rachunku bieŜącego Gminy na
wyodrębniony rachunek depozytowy, zaksięgowano na podstawie wyciągu bankowego nr
3 z dnia 8 października 2008 roku dok. księg. nr 2421 poz. księgowa 2036 na kontach:
Wn 139, Ma 240/0.
Zgodnie z umową nr 1/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku zawartą pomiędzy Wójtem
Gminy Oporów a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym ELVIS ustanowiono kaucję
gwarancyjną w wys. 2.867,76 zł tytułem zabezpieczenia wykonania robót budowlanych
wykonanych w budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Oporowie. Okres
przechowywanie kaucji na wyodrębnionym rachunku ustalono do dnia 30 listopada 2010
roku. Operację dotyczącą przekazania ww. kwoty kaucji z wyodrębnionego rachunku
depozytowego na rachunek wskazany przez Wykonawcę, zaksięgowano na podstawie
wyciągu bankowego nr 5 z dnia 30 listopada 2010 roku dok. księg. nr 3572 poz.
księgowa 1998 na kontach: Wn 240/0, Ma 139.
- naliczenie przez poŜyczkodawcę odsetek od poŜyczki oraz zapłata odsetek
Zgodnie z wyciągiem nr 121 z dnia 24 czerwca 2009 rok dokonano zapłaty odsetek w
wys. 452,47 zł od poŜyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w
Łodzi umowa nr 83/OW/P2007 na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Oporowie. PowyŜszą operację ujęto na kontach organu Wn 902,
Ma 133 oraz na kontach jednostki Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową
757-75702-8070, dowód księg. nr 1428 poz.840. Analiza zapisów operacji na
kontach organu wykazała, Ŝe kontrolowana jednostka nie ewidencjonowała na kontach
organu przypisu naliczonych odsetek od udzielonych poŜyczek. Kontrolujące stwierdzają,
Ŝe powyŜsza ewidencja jest niezgodna z obowiązującym w tym zakresie unormowaniami
tj. zakładowym planem kont (wprowadzony zarządzeniem nr 6/B/2006 Wójta Gminy
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Oporów z dnia 29 grudnia 2006 roku) oraz wytycznymi dotyczącymi prawidłowej
ewidencji operacji gospodarczych zawartymi w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów (Dz. U. nr 142 poz. 1020 ze zm.), zgodnie z
którymi przedmiotowe operacje ujmuje się na kontach księgi głównej budŜetu naliczenie przez poŜyczkodawcę odsetek od poŜyczki Wn 909 rozliczenia
międzyokresowe Ma 260 - zobowiązania finansowe; zapłata odsetek od poŜyczki - Wn
902 wydatki budŜetu, Ma 133 rachunek budŜetu i równolegle Wn 260 - zobowiązania
finansowe Ma 909 rozliczenia międzyokresowe oraz w księdze głównej urzędu - zapłata
odsetek od poŜyczki po zakończeniu inwestycji - Wn 750 - przychody i koszty finansowe,
Ma 130 - rachunek bieŜący jednostek budŜetowych wraz z klasyfikacją budŜetową.
- zapłata raty poŜyczki
Zgodnie z wyciągiem nr 62 z dnia 30 marca 2010 roku dokonano zapłaty raty poŜyczki
w wys. 2.895,00 zł, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
umowa nr 83/OW/P2007 na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w
Oporowie. PowyŜszą operację ujęto na kontach organu Wn 134/6, Ma 133
dowód księg. nr 666 poz.840. Kontrolujące stwierdzają, Ŝe powyŜsza ewidencja jest
niezgodna z unormowaniami zawartymi w zakładowym planie kont obowiązującym w
2010 roku oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora, zgodnie z którymi przedmiotowe
operacje ujmuje się na kontach księgi głównej budŜetu - Ma 260 - zobowiązania
finansowe; Ma 133 rachunek budŜetu.
- zapłata faktury za roboty związane z realizacją inwestycji
Faktura Przedsiębiorstwa WORD Rafał Adamczyk 99-320 śychlin za zakup sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania na kwotę 3.000,00 zł. Wpływ faktury
zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych: Wn 011 - Środki trwałe, Ma
800/1 – Fundusz środków trwałych na kwotę 1.645,60 oraz na kontach: Wn
020 – Wartości niematerialne i prawne, Ma 072- Umorzenie pozostałych
środków trwałych oprogramowanie na kwotę 390,40 zł, dok. księg. nr 519.
Zapłatę za fakturę dokonano za pośrednictwem kasy co zaewidencjonowano na
kontach Wn 080, Ma 101 na kwotę 3.000,00 zł z klasyfikacją budŜetową 75075023-6060. Przedmiotowa dokumentacja nie zawierała informacji o ujęciu w
księgach inwentarzowych środków trwałych ww. składników majątkowych.
Kontrolujące stwierdzają, Ŝe powyŜsza ewidencja jest niezgodna z wytycznymi
zawartymi w zakładowym planie kont oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28
lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów, zgodnie z którymi przedmiotowe operacje ujmuje się na kontach księgi
głównej urzędu - naliczenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie faktury Wn 080 inwestycje, Ma 101 – kasa i zapis równoległy Wn 810 - dotacje budŜetowe oraz środki z
budŜetu na inwestycje Ma 800 - fundusz jednostki. Przeniesienie wartości
zrealizowanego zadania inwestycyjnego Wn 011 - środki trwałe, Ma 080 - inwestycje.

3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I BILANS JEDNOSTKI. ZGODNOŚĆ DANYCH
WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH BUDśETOWYCH Z EWIDENCJĄ
KSIĘGOWĄ
Z wykonania budŜetu Gmina Oporów sporządzała sprawozdania określone w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
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sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 ze zm.). Wg powyŜszych
jednostka sporządziła:
- sprawozdania Rb-27S o dochodach budŜetowych sporządzone dnia 19 lutego 2010
roku za 2009 rok,
- sprawozdanie Rb-28S o wydatkach budŜetowych, sporządzone z dnia 19 lutego 2010
roku za 2009 rok,
- sprawozdanie NDS o nadwyŜce / deficycie sporządzone z dnia 19 lutego 2010 rok za
2009 rok,
- sprawozdanie Rb-N o naleŜnościach sporządzone z dnia 19 lutego 2010 roku za 2009
rok,
- sprawozdanie Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności z dnia 19
lutego 2010 roku za 2009 rok (sprawozdanie zerowe),
- sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach wg tytułów dłuŜnych sporządzone dnia 19
lutego 2010 roku za 2009 rok,
- sprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według
tytułów dłuŜnych z dnia 19 lutego 2010 roku za rok 2009,
- Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonaniu planu dochodów związanych z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami sporządzone dnia 18 stycznia 2010 roku za rok 2009 dla
działów: 750-75011, 852-85212,
- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
sporządzone dnia 19 lutego 2010 roku za rok 2009,
- Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej sporządzone dnia 24 lutego 2010 roku za rok
2009,
- Rb-30 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych
sporządzone dnia 24 lutego 2010 roku za rok 2009,
- Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami z dnia 10 lutego 2010 roku za rok 2009 z rozdziałów: 01095,
75011, 75101, 75414, 85213, 85214,
- Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek
samorządu terytorialnego sporządzone dnia 19 lutego 2010 roku za rok 2009.
Bilans z wykonania planu finansowego za 2009 rok Gminy Oporów, został sporządzony
w dniu 20 kwietnia 2010 roku, natomiast bilans jednostki z wykonania budŜetu wraz z
rachunkiem zysków i strat jednostki oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki
sporządzono w dniu 31 marca 2010 roku. Sprawozdania finansowe podpisali: Wójt
Gminy Stanisław Okoń i Skarbnik Zuzanna Jolanta Liberadzka. Stwierdzono, Ŝe
sprawozdania roczne za rok 2009 sporządzono w terminach zgodnych z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku o sprawozdawczości
budŜetowej oraz bilanse organu i jednostki sporządzono w terminach, zgodnych z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budŜetowych z ewidencją
księgową
Sprawozdanie Rb-27S – z wykonania planu
samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2009 rok

dochodów

budŜetowych

jednostki

Plan po zmianach wynosił 6.762.862,18 zł, dochody wykonane na 31 grudnia 2009 roku
wynosiły 6.316.526,73 zł, co stanowiło 93,4% planu. Kwota wykonanych dochodów
wykazana w sprawozdaniu wynikała z sumy ewidencji księgowej konta 901. Saldo
końcowe naleŜności pozostałych do zapłaty wynosiło ogółem 479.630,32 zł, w tym

_____________________________________________________

32

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

zaległości w wys. 203.620,54 zł wynikające z naleŜności z tytułu: opłat za wodę wraz z
naleŜnymi odsetkami w wys. 39.127,03 zł, czynszów mieszkaniowych na kwotę
1.483,01 zł, , karty podatkowej w wys. 1.732,64 zł, podatku od nieruchomości w wys.
954,00 zł, podatku rolnego na kwotę 153.790,78 zł, naleŜności z Urzędu Skarbowego –
547,90 zł oraz zahipotekowanych naleŜności z tytułu podatku rolnego w wys. 5.985,18
zł.
Sprawozdanie Rb-28S – z wykonania planu
samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2009 rok

wydatków

budŜetowych

jednostki

Plan po zmianach wynosił 7.178.228,36 zł, wydatki wykonane to kwota 6.034.656,09 zł
stanowiąca 84,07% planu. Kwota wykonania zgodna z ewidencją księgową wynikającą z
konta 902. Zobowiązania wg powyŜszego sprawozdania na 31 grudnia 2009 roku
wynosiły 220.873,29 zł i nie były to zobowiązania wymagalne.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyŜce/deficycie - sporządzano w zakresie planu i
wykonania. Dane dotyczące planu dla wymienionego okresu wykazano na podstawie
planu budŜetu jednostki, natomiast dane dotyczące wykonania wykazane zostały na
podstawie kont księgowych, tj. dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS
za 2009 rok w pozycji A (6.316.526,73 zł) odpowiadały kwocie konta księgowego 901.
Wydatki wykazane w poz. B w sprawozdaniu NDS (6.034.656,09 zł) za 2009 rok
odpowiadały kwocie konta księgowego 902. Ponadto dane wykazane w sprawozdaniu
Rb-NDS w zakresie dochodów (w poz. A.), były zgodne z danymi wykazanymi w
sprawozdaniu Rb-27S (kol. 7 – dochody wykonane), natomiast dane wykazane w poz. B
sprawozdania Rb-NDS, wykazywały zgodność z danymi ze sprawozdania Rb-28S z
kolumny 6 - wydatki wykonane.
Sprawozdanie Rb-ST - stan środków na rachunku bieŜącym jednostki samorządu
terytorialnego, wykazany w rocznym sprawozdaniu Rb-ST (pkt I. sprawozdania) na 31
grudnia 2009 roku wynosił 827.493,69 zł (w tym 134.220,00 zł - środki pochodzące z
subwencji przekazane w grudniu na styczeń roku następnego) i był zgodny z
rachunkiem bankowym obsługi organu z dnia 31 grudnia 2009 roku.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - w wyniku
porównania sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2009
rok z ewidencją księgową stwierdzono, Ŝe jednostka posiadała zadłuŜenie w kwocie
2.200.913,18 zł, które stanowiły kredyty i poŜyczki długoterminowe (powyŜsze opisano
w rozdziale niniejszego protokołu dotyczącym kredytów i poŜyczek). Z części B
przedmiotowego sprawozdania wynikało, Ŝe jednostka nie udzielała poręczeń i
gwarancji. Z informacji udzielonych przez Skarbnika wynika, Ŝe jednostka nie zawierała
umów o terminach płatności powyŜej sześciu miesięcy, bądź umów o odroczonych
terminach płatności przypadający w latach następnych jak równieŜ nie zaciągała
zobowiązań na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z innych źródeł.
Analiza sprawozdań Rb-Z
sprawozdania jednostkowe.

wykazała,

Ŝe

jednostki

organizacyjne

sporządzały

Sprawozdanie Rb-PDP na 31 grudnia 2009 rok z wykonania dochodów podatkowychskutki obniŜenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień
(wynikające z uchwał Rady Gminy Oporów) oraz skutki finansowe decyzji wydanych
przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, dla poszczególnych
podatków (umorzenia zaległości, rozłoŜenia na raty) wykazane zostały odrębnie, co było
zgodne z zapisem § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 obowiązującej w roku 2009 Instrukcji
sporządzania sprawozdań budŜetowych w zakresie budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego, będącej załącznikiem nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. Kwoty dochodów z
poszczególnych podatków w kolumnie „Wykonane” były zgodne z sumą
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odpowiadających tym podatkom paragrafów ze sprawozdania Rb-27S. Kwoty dotyczące
skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień
oraz skutków decyzji organu podatkowego, wydanych na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa, wykazane w kolumnach 3, 5 i 6 sprawozdania PDP, były zgodne z kwotami
skutków wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S.
Kontrolujące na podstawie informacji przedłoŜonych przez merytoryczny referat,
dokonały analizy prawidłowości wyliczenia skutków:
obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości
osoby fizyczne
- budynki pod działalność gospodarczą – powierzchnia opodatkowania wg bazy danych
organu podatkowego to 389,81mZ wg stawki ustawowej (19,81 zł) kwota podatku
wynosiła 7.722,14 zł – wg stawek uchwalonych przez radę (19,80 zł )– kwota
podatku wynosiła 7.718,24 zł, róŜnica 3,93 zł;
- pozostałe budynki – powierzchnia 5.807,75m² wg stawki ustawowej (6,64
zł) – kwota podatku 38.563,46 zł, wg stawek uchwalonych – (6,50 zł )–
kwota 37.750,37 zł – róŜnica 813,09 zł;
- budynki mieszkalne – powierzchnia 106.600m² wg stawki ustawowej (0,62
zł) – kwota podatku 66.092 zł, wg stawki ustalonej przez radę (0,56 zł)
podatek wynosił 59.696,00 zł – skutek obniŜenia górnej stawki w tej
kategorii wynosił 6.396,00zł;
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o powierzchni 2.021m² x
stawka ustawowa 0,74 zł kwota podatku 1.495,54 zł, wg stawki uchwalonej przez
radę – 0,70 zł kwota podatku 1.414,70 zł – róŜnica 80,84 zł;
- grunty pozostałe – powierzchnia 36.539m² x stawka ustawowa (0,37 zł) – kwota
podatku 13.519,43 zł, wg stawek lokalnych x (0,10 zł) – kwota podatku 3.653,90 zł –
róŜnica 9.865,53 zł;
- budynki zajęte pod działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
powierzchnia 139,23mZ wg stawki górnej (4,01 zł) podatek wynosił 558,31 zł, wg
stawki określonej przez Radę Gminy (4,00 zł) podatek 556,92 zł – róŜnica 1,39 zł.
osoby prawne
− budynki pod działalność gospodarczą – powierzchnia 2.738,72mZ wg stawek
ustawowych (19,81 zł) kwota podatku 54.254,04 zł, wg stawek lokalnych (19,80 zł) kwota podatku 54.226,66 zł – róŜnica 27,39 zł,
− pozostałe budynki – powierzchnia 118,7m² wg stawek ustawowych (6,64 zł) kwota
podatku 788,17 zł, wg stawek uchwalonych przez radę (6,50 zł) zł - kwota podatku
771,55 zł – róŜnica 16,62 zł, plus podatek od budynków pod świetlicami
wiejskimi i budynkami OSP – powierzchnia 267mZ wg stawek ustawowych
(6,64 zł) kwota podatku wynosiła 1.772,88 zł, wg stawek uchwalonych przez
radę (6,50 zł) kwotę podatku stanowiła 1.735,50 zł – róŜnica 37,38 zł.
Łącznie w opodatkowaniu pozostałych budynków róŜnica pomiędzy
stawkami lokalnymi a ustawowymi wynosiła 54,00 zł ,
− budynki zajęte pod działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – powierzchnia 80mZ wg stawek ustawowych 9,24 zł kwota podatku 739,20
zł, wg stawek rady (9,00 zł) – kwota podatku – 720,00 zł – róŜnica 19,20 zł ,
− grunty pod działalność gospodarczą – powierzchnia 22.937,36m² wg stawek
ustawowych 0,74 zł kwota podatku 16.973,65 zł, wg stawek uchwalonych przez radę
0,70 zł kwota podatku 16.056,15 zł - róŜnica 917,49 zł,
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− grunty OSP – powierzchnia 6.500m2 wg stawek ustawowych (0,37 zł) –
kwota podatku 2.405,00 zł wg stawek lokalnych grunty pozostałe to stawka
(0,10 zł) kwota podatku 650,00 zł – róŜnica 1.755,00 zł,
− grunty pod świetlicami – powierzchnia 3.400mZ wg stawek ustawowych (0,37 zł)
kwota podatku 1.258,00 zł wg stawek lokalnych (0,10 zł) kwota podatku wynosiła
340,00 zł – róŜnica 918,00 zł;
Łącznie skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wg
analizy przeprowadzonej przez kontrolujące wynosiły: dla osób fizycznych 17.160,78
zł, natomiast dla osób prawnych 3.691,08 zł. Wg wyliczeń pracowników Urzędu Gminy
Oporów skutki wynikające z obniŜenia górnych stawek podatkowych stanowiły w roku
2009 w przypadku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 9.951,66 zł, osoby
prawne - 980,70 zł i takie kwoty wykazano w kolumnie 12 sprawozdania Rb-27S
sporządzonym na 31 grudnia 2009 roku.
Łączna wartość skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku od
nieruchomości za 2009 rok na podstawie danych ewidencyjnych wynosiła
20.851,86 zł i taka kwotę naleŜało wykazać w kolumnie 3 sprawozdania RbPDP, sporządzonego na 31 grudnia 2009 roku. Kontrolowana jednostka w
przedmiotowym sprawozdaniu wykazała kwotę 10.932,36 zł, czyli zaniŜyła
skutki obniŜenia górnych stawek o kwotę 9.919,50 zł.
Kopia sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP na 31 grudnia 2009 roku oraz uchwały Rady Gmin stanowią akta kontroli
strony 1-20

Wyliczając skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych, nie odniesiono się do
przedmiotów opodatkowania zwolnionych uchwałą Rady Gminy, a mianowicie:
budynków mieszkalnych, pozostałych budynków, gruntów i budynków zajętych na
świetlice wiejskie oraz straŜnice OSP. Przy wyliczeniu skutków wynikających z
obniŜenia górnych stawek podatkowych naleŜało odnieść się do wszystkich
przedmiotów opodatkowania, tj. podlegających opodatkowaniu i zwolnionych z
podatku, ujmując róŜnice pomiędzy stawką ustawową, a stawką lokalną
określoną przez organ stanowiący.
Skutki zwolnień wynikających z uchwały organu stanowiącego
Zwolnieniu podlegały:
− grunty OSP – 6500mZ x stawka lokalna 0,10 zł – kwota zwolnienia 650,00 zł,
− budynki świetlic wiejskich i straŜnicami OSP - 267mZ x 6,50 zł kwota podatku
1.735,50 zł,
− grunty pod świetlicami - powierzchnia 3.400mZ x 0,10 zł - kwota podatku – 340,00
zł,
− rurociągi i przewody sieci rozdzielczej oraz budowle do wydobywania i przekazywania
wody odbiorcom 2.082.110 zł x 2% - kwota podatku 41.642,20 zł.
− zwolnienia budynków mieszkalnych – powierzchnia 106.600mZ x 0,56 zł – podatek w
wysokości 59.696,00 zł,
− zwolnienia budynków pozostałych – powierzchnia 5.926,45mZ x 6,50 zł – kwota
podatku 38.521,92 zł.
Łącznie zwolnienia zastosowane na podstawie uchwały organu stanowiącego w 2009
roku wynosiły 142.585,62 zł i taką kwotę naleŜało wykazać w kolumnie 4
sprawozdania Rb-PDP i w kolumnie 13 sprawozdania Rb-27S sporządzonego
wg stanu na 31 grudnia 2009 roku. Wg wyliczeń jednostki skutki zwolnień na
podstawie uchwały rady wynosiły 151.133,54 zł i taką wartość wykazywały
wymienione kolumny sprawozdań RB-27S i Rb-PDP. ZawyŜono więc wyliczone skutki
o kwotę 8.547,92 zł. Wykazana róŜnica była konsekwencją błędnie przyjętej zasady
wyliczania skutków. Rada Gminy uchwałą nr XXVII/108/2008 z 4 grudnia 2008 roku
zwolniła z opłat podatku budynki mieszkalne, pozostałe budynki, grunty zajęte na
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potrzeby komunalne, ochrony przeciwpoŜarowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury i
sportu oraz budowle słuŜące do wydobywania i przesyłania wody odbiorcom. A więc przy
wyliczeniu skutków zwolnień z opłat podatku tych przedmiotów opodatkowania, naleŜało
przyjąć stawkę lokalną ustaloną przez radę, a nie stawkę ustawową. Stawkę ustawową
dla tych przedmiotów opodatkowania naleŜało uwzględnić wyliczając skutki obniŜenia
górnych stawek podatkowych dla tych przedmiotów opodatkowania.
Skutki wynikające z decyzji organu podatkowego w 2009 roku
- decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości
osobom fizycznym – 4.767,10 zł,
- decyzję odraczające terminu płatności – 10.929,00 zł.
Skutki wynikające z decyzji ujęto w sprawozdaniach Rb-27S kolumna 14 i 15 oraz RbPDP kolumna 6 sporządzonym na 31 grudnia 2009 rok.
Skutki obniŜenia
transportowych

górnych

stawek

podatkowych

w

podatku

od

środków

Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych
osób fizycznych wynosiły w 2009 roku 9.552,16 zł, i osób prawnych 1.851,74 zł.
Kontrolujące przeanalizowały prawidłowość wyliczenia całej kwoty skutków obniŜenia
górnych stawek podatkowych w przedmiotowym podatku, a ustalenia obrazuje poniŜsza
tabela: (...)2
Kwota dotycząca skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku od
środków transportowych- osoby fizyczne wykazana w kolumnie 12 sprawozdania RB-27S
sporządzonym na 31 grudnia 2009 roku wynosiła 9.552,16 zł.
Osoby prawne
Na terenie Gminy zarejestrowana były trzy pojazdy będące w dyspozycji osób prawnych
a mianowicie:
(…)3
Samochód straŜacki, jak ustalono w dalszej części protokołu – w rozdziale
„Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - Podatek od środków
transportowych” jest pojazdem specjalnym i ustawowo zwolnionym z
opodatkowania podatkiem od środków transportowych. W związku z
powyŜszym pojazd ten nie powinien być uwzględniany przy wyliczaniu skutków
obniŜenia górnych stawek podatkowych. Prawidłowo wyliczona kwota skutków,
powinna więc wynosić 961,16 zł i taką kwotę naleŜało wykazać w
sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 12, natomiast jednostka wykazała kwotę
1.851,74 zł ujmując skutek wyliczony dla opisanego pojazdu straŜackiego.
Łącznie skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych wyliczone w 2009 roku dla
wszystkich środków transportowych na terenie gminy wynosiły 10.513,32 zł i taką

2
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

3

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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kwotę powinny odzwierciedlać sprawozdania: RB-27S i RB-PDP - kolumna 3. W
sporządzonych przez jednostkę sprawozdaniach wg stanu na 31 grudnia 2009 roku
wykazano kwotę 11.403,90 zł czyli o 890,58 zł zawyŜono faktyczne skutki.
Dane dotyczące sprawozdawczości budŜetowej, skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych, udzielenia
ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości i środków transportowych w zestawiono w testach
stanowiących załącznik nr 10 protokołu kontroli.

Bilans organu (z wykonania budŜetu) na dzień 31 grudnia 2009 roku
Prawidłowość wykazywania danych w bilansie z wykonania budŜetu samorządu
terytorialnego, sprawdzono na podstawie bilansu sporządzonego dnia 20 kwietnia 2010
roku, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Bilans zamknął się sumą aktywów i
pasywów w wysokości 837.341,45 zł. Stan aktywów i pasywów wykazany w bilansie na
początek roku 2009 był zgodny ze stanem na 31 grudnia 2008 roku.
Aktywa wg bilansu
W poz. I. wykazano środki pienięŜne w wysokości 827.493,69 zł, które stanowiły saldo
konta 133 strony Wn i odpowiadały danym zawartym w sprawozdaniu Rb-ST oraz
wyciągom bankowym na 31 grudnia 2009 roku: rachunek bieŜący budŜetu wyciąg nr
277 saldo końcowe – 827.493,69 zł, z czego środki pienięŜne budŜetu 692.723,95 zł
oraz pozostałe środki pienięŜne w wys. 134.769,74 zł. W poz. II. wykazano kwotę
9.847,76 zł wynikała ona z salda konta 224 – rozrachunki budŜetu na które składały się:
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.724,00 zł, udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych 120,06 zł, odsetki od środków z tytułu dotacji
lokowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wys. 3,70 zł.

Pasywa wg bilansu
W pozycji I.1. wykazano wartość 2.200.913,18 zł, która była zgodna z saldem konta 134
zaciągniętych i niespłaconych poŜyczek i kredytów. Wartość aktywów netto w budŜecie
wynosiła -1.498.341,47 zł, z czego: nadwyŜka budŜetu wykazana w poz. II.1.1 wynosiła
281.870,64 zł, była zgodna z wartością wykazaną na koncie 961, którą pomniejszono o
niedobór budŜetu z lat poprzednich wykazany w poz. II.6 w wysokości (-) 1.780.212,11
zł (saldo konta 960 strony Wn). W poz. III wykazano saldo konta 909 strony Ma w
kwocie 134.769,74 zł, wynikające z subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2009
roku na styczeń 2010 roku w wys. 134.220,00 zł oraz niewykorzystana zaliczka
przekazana na poczet wynagrodzeń i opłacenia składek na ubezpieczenie
społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za
miesiąc grudzień 2009 roku w wys. 549,74 zł, której zwrotu dokonano w dniu
10 stycznia 2010 roku wyciąg bankowy nr 4, dowód księgowy nr 11. Analiza
zapisów ewidencji księgowej, wykazała Ŝe ww. operacja stanowiła saldo strony
Ma konta 224 – rozrachunki z budŜetem. PowyŜsza kwota powinna być
wykazana w bilansie poz. I.2 – zobowiązania wobec budŜetów.
Dane wykazane w bilansie, odpowiadały danym wynikającym z ewidencji księgowej.
Kontrolowana jednostka w 2009 roku nie posiadała środków pochodzących z funduszów
pomocowych.
Kwota wolnych środków wynosiła 702.571,71 zł i byłą na zgodna z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej oraz z danymi wykazanymi w bilansie organu za 2009 rok i kwotą
wykazaną sprawozdaniu Rb-NDS za pierwszy kwartał 2010 roku w poz. D.17 – inne
źródła przychodów.

Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Według „Bilansu jednostki budŜetowej”, sporządzonego dla Urzędu Gminy Oporów jako
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jednostki na dzień 31 grudnia 2009 roku, stan aktywów i pasywów wynosił
9.013.418,41 zł. Stan aktywów i pasywów wykazany w bilansie na początek roku 2009
był zgodny ze stanem na 31 grudnia 2008 roku.
Kontrolą objęto wszystkie pozycje bilansu za 2009 rok, a mianowicie:
Aktywa
Poz. A. Aktywa trwałe, II.1 Środki trwałe - wykazana w bilansie wartość wynosiła
8.499.747,19 zł (wartość wg ewidencji księgowej konta 011 wynosiła 10.869.249,99 zł
minus umorzenia środków trwałych wynikające z konta 071 na wartość 2.369.502,80 zł.
Wartości początkowe przyjęte do wyliczenia wartości bilansowej środków trwałych były
zgodne z ich stanem na dzień 31 grudnia 2009 roku wynikającym z ksiąg
inwentarzowych i wynosiły:
- grunty stanowiły wartość - 866.846,00 zł,
- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej grupy 1 i 2 – o wartości
9.401.359,30 zł minus umorzenie 1.784.463,95 zł - wartość bilansowa 7.616.895,45
zł,
- urządzenia techniczne i maszyny grupy: 3, 4, 5, 6 – wartość wg ewidencji księgowej
48.195,35 zł, minus umorzenie 33.662,61 zł, wartość po umorzeniu 14.532,74 zł,
- środki transportu – grupa 7 wartość środków wynosiła 552.849,34 zł minus
umorzenie 551.376,34 zł – wartość bilansowa wynosiła 1.473,00 zł.
Specyfikacja do konta 011 w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych z
uwzględnieniem ich wartości początkowej, naliczonego umorzenia oraz wartości netto
przyjętej do bilansu, stanowiła załącznik do bilansu. Wartości początkowe przyjęte do
wyliczenia wartości bilansowej środków trwałych były zgodne z ich stanem na dzień 31
grudnia 2009 roku wynikającym z ksiąg inwentarzowych.
Poz. II.2. Inwestycje rozpoczęte – wykazane w bilansie na kwotę 50.881,80 zł, były
zgodne z wartością wynikającą z konta księgowego 080.
Poz. B.II.1.4 Pozostałe naleŜności – wartość wykazana w bilansie to 378.741,56 zł i
wynikała z sumy sald: konta 221 - dochody budŜetowe (strona Wn) w wysokości
333.430,89 zł, konta 225 – rozrachunki z budŜetami (strona Wn) naleŜny podatek VAT
za m-c grudzień 2009 rok w wysokości 6.356,00 zł, naleŜności z tytułu udzielonych
poŜyczek mieszkaniowych pracownikom w wys. 32.969,49 zł oraz konta 226 –
długoterminowe naleŜności budŜetowe w kwocie 5.985,18 zł. Analiza zapisów
księgowych konta 226 wykazała, Ŝe wykazane saldo przedmiotowego konta stanowiło
zabezpieczenia hipoteczne zobowiązań podatkowych, które winny być wykazane w poz.
A. III - NaleŜności długoterminowe.
Poz. B.III.1.2 Środki pienięŜne na rachunkach bankowych – wg bilansu stanowiły
wartość 84.047,86 zł i wynikały z ewidencji księgowej konta Wn 135: Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych (konto 135) w kwocie 43.611,44 zł oraz Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.157,39 zł wyciąg bankowy nr
23/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku, (konto 139) wyciąg bankowy nr 53 z dnia 31
grudnia 2009 roku kwota 39.279,03 zł.
Pasywa
Poz. A. Fundusz jednostki na koniec okresu – wg bilansu 8.811.504,86 zł, wynikał z
wartości wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki: fundusz jednostki na
początek roku obrotowego (-)655.760,75 zł. Zwiększenia funduszu w ciągu roku
budŜetowego w łącznej kwocie 13.900.952,07 zł z czego: zysk bilansowy za rok ubiegły
2.527.815,42 zł, zrealizowane wydatki budŜetowe 3.687.154,04 zł, dotacje, środki na
inwestycje 140.273,02 zł oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
289.677,18 zł. Zmniejszenia funduszu wynosiły 7.356.678,32 zł, na którą to wartość
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składały się: zrealizowane dochody w wys. 6.316.526,73 zł, dotacje i środki na
inwestycje w wys. 273.413,02 zł, pokrycie amortyzacji w wys. 469.404,07 zł, wartość
sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji w wys.
193.207,22 zł, inne zmniejszenia w wys. 104.127,28 zł. Fundusz jednostki na koniec
okresu sprawozdawczego wynosił 5.888.513,00 zł (saldo konta 800 strona Ma, poz. A.I
bilansu) plus zysk netto 2.922.991,86 zł (saldo konta 860 strona Ma, poz. A. II bilansu).
Poz. A.II.1.1 Zysk netto – wykazana kwota w bilansie 16.784.366,73 zł była zgodna z
ewidencją księgową tj. saldem konta 860.
Poz. B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykazana kwota
w bilansie 1.157,39 zł była zgodna z ewidencja księgową konta 853.
Poz. D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - wartość bilansowa
11.157,37 zł wynikała z salda konta Ma 229 i stanowiły je naliczone składki na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2009 rok.
Poz. D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – kwota 65.404,70 zł wynikała z
ewidencji konta Ma 231 w całości stanowiła naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne
za 2009 rok.
Poz. D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania– kwota 5.420,13 zł wynikała z ewidencji konta Ma
221 i dotyczyła nadpłat z tytułu: opłat za dostarczoną wodę na kwotę 754,11 zł, podatek
od nieruchomości osoby prawne w wys. 1,00 zł, karty podatkowej w wys. 10,80 zł,
czynności cywilno – prawnych w wys. 28,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych na
kwotę 809,40 zł , czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych w wys. 2.283,82 zł,
udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych na kwotę 1.533,00 zł,
Poz. D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) – kwota
39.279,03 zł z czego: 6.892,98 zł dobrowolne wpłaty mieszkańców na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, odsetki od ww.
środków w wys. 0,16 zł, depozyty w wys. 32.355,71 zł (Firma ELVIS – 27.741,08 zł oraz
Firma K. Borkowski 4.614,63 zł), 30,18 zł środki własne na wyodrębnionym rachunku
bankowym Funduszu alimentacyjnego.
Poz. D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wartość bilansowa 79.494,93
zł wynikała z ewidencji konta Ma 851.
W dniu 22 kwietnia 2010 roku sporządzono zbiorczy bilans, na który składały się bilanse
jednostkowe sporządzone przez Urząd Gminy w dniu 31 marca 2010 roku oraz Gminny
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe nie
sporządzano oddzielnych bilansów dla poszczególnych zespołów oświatowych
działających na terenie Gminy Oporów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Jak wyjaśniła Skarbnik Gminy obsługę finansową jednostek
oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych dlatego teŜ
sporządzano jeden bilans dla wszystkich szkół, natomiast ewidencja operacji
gospodarczych dla Ośrodka Pomocy jest prowadzona łącznie z księgami
rachunkowymi Urzędu Gminy, a salda końcowe dla ww. jednostki ujęte zostały
w sporządzonym bilansie jednostkowym Urzędu Gminy. PowyŜsze działanie było
sprzeczne z unormowaniami § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych z dnia 28 lipca 2006 roku, zgodnie z którym jednostki kontynuujące
działalność tj. jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
sporządzają sprawozdanie finansowe na podstawie własnych ksiąg rachunkowych
jednostki obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
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oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
(dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia.
Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej oraz prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych jednostki, sprawdzono
przy wykorzystaniu programu ACL. W wyniku niniejszego badania, stwierdzono co
następuje:
a) W zakresie zgodności danych wynikających ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S
stwierdzono rozbieŜności pomiędzy dochodami wykonanymi i dochodami otrzymanymi,
na co wskazują zapisy operacji ujęte w tabeli nr 1 ACL stanowiącej załącznik nr 11 protokołu
kontroli. Dochody wykazane w poz. 1 tabeli (rok 2008) – udziały w dochodach od
czynności cywilno-prawnych były zgodne z danymi sprawozdania Rb-27S z tym, Ŝe
dochody otrzymane wynosiły 7.230,00 zł, poniewaŜ kwotę 427,00 zł przekazano w
kwietniu 2008 roku a poz. 1 dotyczy I kwartału. Poz. 2 dotycząca udziału gminy w
podatkach od osób fizycznych wykazywała róŜnicę w wysokości 21.971,00 zł dotyczyła
udziałów przekazanych w kwietniu 2008 roku za miesiąc marzec. Dochody z poz. 3 –
subwencja oświatowa – dochody wykonane z Rb27S pomniejszone o subwencję
oświatową na styczeń 2008 roku i powiększone o subwencje oświatową na miesiąc
kwiecień 2008 dochody (660.670,00-129.443,00 + 132.134,00 = 663.361,00). W poz.
dotyczącej roku 2010 dział 758 rozdział 75807 paragraf 2920 dochody otrzymane i
wykonane wg ewidencji księgowej powinny wynosić 865.575,00 zł, a w sprawozdaniu
Rb-27S za 3 kwartał wykazano w dochodach otrzymanych kwotę 865.757,00 zł - róŜnica
182,00 zł była konsekwencja nieprawidłowo wprowadzonej kwoty.
b) Tabele nr 2 ACL stanowiąca załącznik nr 11 protokołu kontroli przedstawia niedozwolone
operacje księgowe na kontach 225/1 w korespondencji z kontem 902. Konto 225/1
występuje w zespole kont dla jednostki natomiast konto 902 w zespole kont dla organu.
Wykazane operacje na powyŜszych kontach dotyczyły podatku VAT – naleŜny.
c) Zidentyfikowano niedozwolone zapisy na kontach 231 w powiązaniu z kontem 229
(inne niŜ zobowiązania publicznoprawne). Zgodnie z obowiązującym w okresie kontroli
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.
U. nr 142, poz. 1020 ze zm.), na koncie 229 ewidencjonuje się inne niŜ z budŜetami
rozrachunki publicznoprawne, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych. PowyŜsze obrazuje tabele nr 3 ACL stanowiące załącznik nr 11 protokołu kontroli.
d) Tabele nr 4 i 5 ACL stanowiące załącznik 11 protokołu kontroli dokumentują nieprawidłowości
dotyczące ewidencji naliczonych i zapłaconych odsetek od kredytów i poŜyczek.
Przedmiotowe operacje ujmowano z klasyfikacją budŜetową 757 75702 8070 0000 oraz
na koncie syntetycznym 400 bądź kontem „0”, a wg obowiązujących norm prawnych
odsetki od kredytów naleŜało ujmować na koncie 750. Ponadto fakt spłat poŜyczki
ujmowano na kontach 133/134 zamiast na kontach 133/260.
e) Analiza zapisów na kontach 011, 013, 020 wykazała, Ŝe odpisy wynikające z
likwidacji
środków
trwałych,
pozostałych
środków
trwałych
oraz
wartości
niematerialnych i prawnych ewidencjonowano ze znakiem ujemnym po stronie Wn
przedmiotowych kont, co było niezgodne z wytycznymi zawartymi w wymienionym
wyŜej akcie prawnym. Przedmiotowe nieprawidłowości dokumentują tabele nr 6 ACL
stanowiące załącznik nr 11 protokołu kontroli.
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IV.

ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA

1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI. TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2008 - 2009)
Zakładowy plan kont wprowadzony w Ŝycie zarządzeniem nr 6/B/2006 Wójta Gminy
Oporów z dnia 29 grudnia 2006 roku, uwzględniał konto 201 – rozrachunki z odbiorcami
i dostawcami oraz konto analityczne 201/1 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami –
inwestycje. Zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt 1 przyjętych zasad
rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Oporów nr
156/2006 z dnia 9 października 2006 roku, konta zakładowego planu kont dla
budŜetu Gminy Oporów i Urzędu Gminy Oporów funkcjonują według zasad
zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku.
Kontrolujące stwierdzają, Ŝe tak nieprecyzyjne zapisy nie pozwalają na
zidentyfikowanie, do jakiego odniesiono się rozporządzenia, na którego
wytyczne kontrolowana jednostka powołuje się celem stosowania zasad
klasyfikacji zdarzeń. Przyjęte zasady rachunkowości nie opisują, jaką naleŜy
zastosować systematykę w stosunku do prowadzonej analityki konta 201.
Zgodnie z zapisami art. 10 ust.1 pkt 3 ppkt a ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 roku Dz. U. nr 152, poz.
1223 ze zm.) jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim
przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu
prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont,
ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady
prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązań z kontami księgi głównej. Wytyczne
zawarte w rozdziale V instrukcji obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej
zarządzeniem Wójta Gminy Oporów nr 42 z dnia 31 grudnia 2003 roku wskazują, Ŝe na
koncie 201 księguje się zobowiązania wobec kontrahentów. Faktury za dostawy i usługi
dotyczące okresu sprawozdawczego zaliczane są do kosztów danego okresu
sprawozdawczego, jeŜeli wpłyną do urzędu w terminie nie dłuŜszym niŜ trzy dni. Zapisy
planu kont dotyczące konta 201, nie odnosiły się do ewidencji zobowiązań
wymagalnych
nie
opisano
ewentualnego
rozszerzenia
konta
dla
przedmiotowych zobowiązań. Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości – określając zasady rachunkowości w jednostce, naleŜy zapewnić
w niej moŜliwość wyodrębnienia wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji
majątkowej i finansowej jednostki, przy zachowaniu zasady ostroŜności. Ponadto na
podstawie § 12 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa,
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych – zakładowy plan kont powinien zawierać moŜliwość sporządzenia
sprawozdań finansowych, sprawozdań budŜetowych lub innych sprawozdań określonych
w odrębnych przepisach.
Wg bilansu stan konta 201 na 31 grudnia 2009 roku naleŜności wobec odbiorców oraz
zobowiązania wobec dostawców wynosił „0” zł.
Sprawdzenia prawidłowości zapisów operacji finansowych na koncie 201, oraz czy
podstawą ich ujęcia w ewidencji były dokumenty spełniające wymogi dowodu określone
w ustawie o rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów księgowych, oraz
terminowość regulowania zobowiązań, kontrolujące dokonały w oparciu o
zarejestrowanych 59 losowo wybranych faktur z miesięcy: marca 2009 roku oraz
września 2010 roku. Próbę powiększono o faktury wystawione przez wykonawcę robót
budowlanych związanych z realizacją zadań: „Roboty wykończeniowe w Szkole
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Podstawowej i Gimnazjum w Oporowie” oraz „Przebudowa stacji uzdatniania wody z
wykonaniem przyłącza wodociągowego w m. Kurów Wieś”
Skontrolowane faktury z miesięcy: marca 2009 roku i września 2010 roku zestawiono w tabeli stanowiącej
załącznik nr 12 protokołu kontroli.

W wyniku analizy wykazanych w załączniku faktur stwierdzono, Ŝe:
- ewidencji księgowej podlegały dokumenty – (faktury) określone w instrukcji obiegu
dokumentów księgowych,
- dokumenty - faktury będące podstawą zapisów księgowych, spełniały wymogi
dotyczące dokumentu źródłowego określone przez art. 21 w punkcie 1-5 i art. 22
ustawy o rachunkowości, oraz w rozdziałach II - IV instrukcji obiegu dokumentów
księgowych,
- na dokumenty nie nanoszono dekretu kont syntetycznych, który
wskazywałby sposób ujęcia w księgach rachunkowych danej operacji
gospodarczej, powyŜsze było sprzeczne z zapisami art. 21 pkt 6 ustawy o
rachunkowości,
- dokumenty stanowiące podstawę zapisów księgowych poddano kontroli pod
względem
prawidłowości
merytorycznej,
formalno
rachunkowej
czego
potwierdzeniem są stosowne adnotacje na pieczątkach dokumentujących
przeprowadzenie powyŜszych czynności,
- kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących danej operacji, zgodność wydatku
z planem finansowym oraz ich celowość potwierdził na wymienionych dokumentach
Skarbnik,
- wydatek na dokumentach zatwierdzał kierownik jednostki oraz pracownik
upowaŜniony,
- na dokumenty nanoszono numer dowodu księgowego, co umoŜliwiało ich sprawdzenie
i powiązanie z zapisami w księgach rachunkowych,
- odnotowano przypadki zapłacenia faktur po wymaganym terminie płatności,
a mianowicie: F-ra VAT 74 z dnia 31 sierpnia 2010 roku na kwotę 311,00 zł
wystawiona przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki w Łodzi z terminem
płatności do 21 września 2009 zapłacono w dniu 27 września 2010 roku,
faktura VAT 49/3/2/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku na kwotę 1.252,12 zł
wystawiona przez Zakład Energetyczny Płock z terminem płatności 13 marca
2009 roku zapłacono w dniu 19 marca 2009 roku,
- stwierdzono przypadki braku daty wpływu dokumentu do jednostki np.
faktury od nr 361 do nr 366 z dnia 3 marca 2009 roku wystawione przez
Starostwo Powiatowe w Kutnie, faktura VAT nr 6/2009 z dnia 20 marca 2009
roku wystawiona przez Biuro Nieruchomości w Kutnie.
Test kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych i finansowych na koncie 201 –
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w zakresie ewidencji zobowiązań stanowi załącznik nr 13 protokołu
kontroli.

2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
Zgodnie z wykazem kont księgi głównej konto 225 – słuŜy do rozrachunków z
budŜetami. W księdze pomocniczej prowadzi się ewidencję szczegółową do konta z
podziałem na:
- 225 – rozrachunki z budŜetami /podatek dochodowy/,
- 225-1 - rozrachunki z budŜetami /podatek VAT naleŜny/
- 225-2 - rozrachunki z budŜetami /podatek VAT naliczony/
- 225-3 – rozliczenia z Urzędem Skarbowym w tytułu podatku VAT.
Zarządzeniem nr 40/2009 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 sierpnia 2009 roku
wprowadzono dodatkowe konta analityczne poprzez dodanie cyfry 8 jako wyróŜnika dla

_____________________________________________________

42

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

kont, na których przewidziano ewidencję operacji dotyczących realizacji projektu w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – POKL.07.01.01-10-129/09-00 „Nowa
Szansa”, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy w Oporowie. Zgodnie z
powyŜszym zakładowy plan kont przewidywał operacje na koncie analitycznym 225-8.
Jak opisano w części protokołu dotyczącej funkcjonowania konta 201,
wprowadzone w kontrolowanej jednostce zasady rachunkowości nie precyzują
przyjętej na poszczególnych kontach systematyki zdarzeń. Analiza prowadzonej
ewidencji na koncie 225 oraz dokumentacji źródłowej (listy płac, deklaracje) za 2009 rok
oraz I półrocze 2010 roku wykazała, Ŝe na przedmiotowym koncie ewidencjonowano
następujące operacje gospodarcze:
- 225 – naliczony oraz przekazany do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od
wynagrodzeń, umów agencyjno – prowizyjnych, umów o dzieło i zleceń oraz
świadczeń socjalnych,
- 225-1 – podatek VAT naleŜny do zwrotu z tytułu zapłaconych faktur,
- 225-8 – naliczony oraz przekazany do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od
wynagrodzeń w ramach realizacji zadań projektu Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pn. „Nowa Szanasa”.
Na kontach analitycznych 225-2 oraz 225-3 nie odnotowano Ŝadnych operacji
księgowych.
Obroty konta 225 na 31 grudnia 2009 roku wynosiły po stronie Wn 104.985,27 zł i po
stronie Ma 111.527,40 zł. Saldo konta strony Wn na koniec roku 2009 wynosiło
6.356,00 zł i wynikało z naleŜnego podatku VAT wyliczonego na postawie otrzymanych
faktur za 2009 roku, który zaliczono na poczet zobowiązań przyszłych okresów.
Terminowości zapłaty zobowiązań, zgodności zadeklarowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych
z przekazywanymi przelewami w roku 2009 oraz I półroczu 2009 roku, przedstawiono w tabeli stanowiącej
załącznik nr 14 protokołu kontroli.

W wyniku analizy wymienionych w załączniku dokumentów stwierdzono, co następuje:
- przekazywane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikały z tytułu
umów o pracę, umów o dzieło, umów agencyjno-prowizyjnych oraz wybranych
świadczeń socjalnych,
- zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
przekazywano do Urzędu Skarbowego w terminie zgodnym z art.38 ust.1 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z
2000 roku Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. do 20-go dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zaliczki zostały pobrane,
- kontrolowana jednostka nie pobierała prowizji od przekazywanej do Urzędu
Skarbowego kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prawo
pomniejszenia naliczonych zobowiązań z tytułu pobranej zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych wynikało z zapisów art. 28 § 1 – Ordynacji
podatkowej, zgodnie z którymi płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane
wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz
budŜetu państwa.
Konto
229
prowadzone
jest
w
jednostce
do
ewidencji
rozrachunków
publicznoprawnych, a szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Ewidencja analityczna do konta 229 prowadzona jest komputerowo w podziałach na:
- 229/1 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /ZUS/,
- 229/2 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /Fundusz Pracy/,
- 229/3 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /PZU/,
- 229/4 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /ZFŚS/,
- 229/5 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /ubezpieczenia zdrowotne/,
- 229/6 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /zajęcie wynagrodzenia/,
- 229/7 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /konta osobiste/,
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- 229/8 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /inne potrącenia/,
- 229/9 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /PFRON/.
Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 40/2009 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 sierpnia
2009 roku, od 1 września 2009 roku wprowadzono dodatkowe konta analityczne:
- 229/18
- 229/28
- 229/38
- 229/58
- 229/78
Kontrolujące, stwierdziły Ŝe brak wytycznych opisujących klasyfikację zdarzeń
na ww. kontach analitycznych nie pozwalają na ustalenie jakie operacje winny
być ujmowane na powyŜszych kontach.
Analiza zapisów na przedmiotowym koncie wykazała, Ŝe po stronie Wn konta księguje
się zapłaty naliczonych składek ZUS, Fundusz Pracy, składki zdrowotnej, po stronie Ma
kwotę naliczonych składek za dany okres. Ponadto na przedmiotowym koncie
ewidencjonowano wynagrodzenia pracownicze oraz dobrowolne potrącenia od
wynagrodzeń z tytułu: ubezpieczenia – PZU, spłaty poŜyczki mieszkaniowej,
potrącenia komornicze. Kontrolujące, stwierdziły Ŝe ujęcie na koncie 229 operacji
związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz potrąceń od wynagrodzeń była sprzeczna z
regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budŜetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020 ze zm.), zgodnie z którymi konto 229 słuŜy do
ewidencji innych, niŜ z budŜetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z
tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wypłata wynagrodzeń pracowniczych
wynikających z zawartych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz umów
agencyjno prowizyjnych, ewidencjonowana jest na koncie 231 – rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń, natomiast operacje związane z odliczeniem od płac dobrowolnych
potrąceń ujmowane są na koncie 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami.
Saldo kont: 229 wykazane na 31 grudnia 2009 roku po stronie Ma wynosiło 11.157,37
zł. Na wymienioną kwotę zobowiązań składały się naliczone składki na ubezpieczenia
społeczne (konto 229/1 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne /ZUS/) w kwocie
9.969,20 zł i Fundusz Pracy (konto 229/2 pozostałe rozrachunki publicznoprawne
/Fundusz Pracy/) w kwocie 1.188,17 zł od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
wypłaconego w styczniu 2010 roku.
Analizy terminowości zapłaty zobowiązań oraz zgodności zadeklarowanych składek na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wynikających z list
płac, dokonano w oparciu o zapisy ewidencji księgowej za 2009 rok i I półrocze 2010
roku oraz deklaracje ZUS DRA za poszczególne miesiące.
Zestawienie składek zadeklarowanych podlegających wpłacie na rzecz ZUS oraz Fundusz Pracy wraz z ich
wpłatami za 2009 rok i I półrocze 2010 roku przedstawia tabela, która stanowi załącznik nr 15 protokołu
kontroli.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji składki na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy przekazywane były na rachunek Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych art.47 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13
października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z 2007 roku
Dz. U. nr 11, poz. 74 ze zm.). W wyniku analizy list płac za miesiące: marzec, sierpień i
grudzień 2009 roku oraz luty i kwiecień 2010 roku, kontrolujące stwierdziły, Ŝe w
deklaracjach za ww. miesiące ujęto wszystkie zobowiązania z tytułu naliczonych składek
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Zapisy na kontach dotyczące
naliczonych i zapłaconych składek ZUS, były zgodne z unormowaniami dotyczącymi
ewidencji na koncie 229, które opisano w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
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Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i
planów kont dla budŜetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora finansów publicznych.
Kontrolowana jednostka na podstawie art.21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tekst jednolity z 18 stycznia 2008 roku Dz. U. nr 14, poz. 92), w roku 2009 oraz I
półroczu 2010 roku (z wyłączeniem niŜej wymienionych miesięcy), była zobowiązana
dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 6% w 2008 roku i
latach następnych, natomiast liczba pracowników odpowiadająca róŜnicy między
zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Gminy w Oporowie, kształtował się na poziomie od 1,62 do 1,98. Analiza przedmiotowej
dokumentacji wykazała, Ŝe w miesiącach: lutym, marcu 2009 roku oraz lutym, marcu,
kwietniu i czerwcu 2010 roku w nie była zobowiązana dokonywać miesięcznych wpłat na
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poniewaŜ zatrudnienie nie przekraczało
25 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Terminowość oraz wysokość zadeklarowanych
składek na PFRON przekazywanych w 2009 roku i I półroczu 2010 roku przedstawia
tabela, która stanowi załącznik nr 16 protokołu kontroli.
Zapisy w urządzeniach księgowych wskazują, Ŝe sporządzone deklaracje ewidencjonuje
się na kontach: Wn 400, Ma 229/9, natomiast przekazanie składek na rachunek
bankowy PFRON ujmuje się na kontach: Wn 229/9, Ma 130 z klasyfikacja budŜetową
750–75023 § 4140.
Analiza zapisów księgowych wykazała, Ŝe w kontrolowanym okresie koszt
naliczonych składek na PFRON nie był ewidencjonowany w urządzeniach
księgowych w miesiącu, za który je naliczano, np.: składki w kwocie 2.354,00 zł
naliczone za miesiąc grudzień 2009 rok, zaewidencjonowano 22 stycznia 2010
roku dokument nr 93 poz. ks. dz. 54 (Wn 400, Ma 229/9), a powinny one być
zaksięgowane w miesiącu grudniu 2009 roku. Tak przyjęty sposób ewidencji
spowodował, Ŝe powyŜszych zobowiązań z miesiąca grudnia 2009 roku nie
wykazano w sprawozdaniu Rb-28 S oraz w bilansie jednostki za 2009 rok,
natomiast koszt ww. zobowiązania za miesiąc grudzień 2009 roku ujęto w
urządzeniach księgowych w styczniu 2010 roku, co było sprzeczne z zapisami art.
20 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, zgodnie z którym
podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest kaŜde zdarzenie, które nastąpiło w tym
okresie sprawozdawczym.
Płatności z tytułu naliczonych składek za rok 2009 i I półrocze 2010 roku, kontrolowana
jednostka dokonywała terminowo i w prawidłowych wysokościach.

3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
Kontrolę ewidencji operacji gospodarczych na kontach 231, 234 i 240 przeprowadzono w
oparciu o pisemną informację Skarbnika Gminy w konfrontacji z zapisami na
wymienionych trzech kontach dokonanych w miesiącach: sierpniu 2009 roku oraz lutym
i kwietniu 2010 roku.
Informacja Skarbnika stanowi załącznik nr 17 protokołu kontroli.

Zgodnie z powyŜszą informacją na:
koncie 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ewidencjonuje się rozrachunki z
pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pienięŜnych w
szczególności naleŜności za pracę wykonaną na podstawie stosunku pracy, umowy
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zlecenia, umowy o dzieło, umów agencyjno – prowizyjnych, umów na ryczałty
samochodowe. Po stronie Wn ujmuje się: wypłaty pienięŜne lub przelewy wynagrodzeń,
natomiast po stronie Ma konta 231 ujmuje się: zobowiązania jednostki z tytułu
wynagrodzeń.
Saldo konta na 31 grudnia 2009 roku wnosiło po stronie Ma – 65.404,70 zł i kwotę tę w
całości stanowiło naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok, które
wypłacono w dniu 14 stycznia 2010 roku.
Analiza księgowań z miesięcy sierpnia 2009 roku oraz lutego 2010 roku wykazała, Ŝe na
powyŜszym koncie ewidencjonowano wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, które
wypłacano w kasie Urzędu Gminy Oporów. Pozostałe wynagrodzenia wypłacane za
pośrednictwem banku, ewidencjonowano na koncie 229. Od miesiąca kwietnia 2010
roku wszystkie wypłaty wynagrodzeń ewidencjonowano na koncie 231.
W celu sprawdzenia zgodności naliczonych dla pracowników wynagrodzeń netto z
wysokością przekazanych kwot na indywidualne konta bankowe, przeanalizowano
wynagrodzenia dla 6 pracowników (tj. Sekretarza, Skarbnika, Kierownika GOPS oraz
trzech inspektorów) z listy płac za ww. miesiące. Kontrolowane listy wypłaty
wynagrodzeń pracowniczych podpisane były przez osobę sporządzającą, sprawdzone
merytorycznie przez kierownika jednostki bądź osobę upowaŜnioną tj. Sekretarza
Gminy, sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym przez Skarbnika.
Zatwierdzenia do wypłaty naliczonych wynagrodzeń dokonywała Wójt bądź Sekretarz
Gminy. Taka weryfikacja dokumentów wynikała z obowiązującej w jednostce instrukcji
obiegu dokumentów księgowych. Wypłaty wynagrodzeń dokonywano za pośrednictwem
banku lub kasy. Analiza dokumentacji w zakresie przekazania na konto bankowe
wynagrodzeń pracowniczych wykazała, Ŝe w kontrolowanym okresie dokonywano
przelewu środków z podstawowego rachunku bankowego jednostki na wyodrębniony
rachunek bankowy w banku PKO BP w kwocie stanowiącej sumę wynagrodzeń
pracowników posiadającym rachunek rozliczeniowy w PKO BP S.A. a następnie na
podstawie oddzielnych przelewów na indywidualne konta pracownicze. Do zbiorczego
przelewu nie załączano specyfikacji określającej wysokość wynagrodzenia i
numeru konta danego pracownika, co uniemoŜliwiało weryfikację wysokości
kwot wskazanych w listach płac i w indywidualnych przelewach. W
przedmiotowej dokumentacji równieŜ nie odnaleziono wyciągów bankowych
wystawianych przez bank PKO BP, które by poświadczały fakt przekazania terminowego
i w prawidłowych wysokościach wynagrodzenia pracownikom oraz umoŜliwiłyby
weryfikację numeru konta bankowego pracownika. Kontrolujące wskazują, Ŝe tak
przyjęty sposób przekazywania wynagrodzeń na indywidualne konta pracownicze,
pozbawia moŜliwości sprawdzenia prawidłowości dokonywanych przez bank operacji
przelewowych, a w sytuacji zaistnienia pomyłki ustalenia, z która ze stron dane
wskazała błędnie.
koncie 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami dokonuje się ewidencji
naleŜności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niŜ
wynagrodzenia, tj. wypłaconych pracownikom zaliczek i sumy do rozliczenia na wydatki
obciąŜające jednostkę, naleŜności z tytułu poŜyczek z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Na stronie Ma ujmowane są w szczególności rozliczone zaliczki i zwroty
środków pienięŜnych, wpływy naleŜności od pracowników, inne rozliczenia z
pracownikami np. zwrot środków za zapłacone przez pracowników faktury tytułem
zakupu materiałów bądź usług na potrzeby urzędu. Do konta prowadzi się ewidencję
szczegółową z podziałem na rodzaje rozrachunków, a mianowicie:
- 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami /zaliczki/,
- 234/1 - pozostałe rozrachunki z pracownikami /poŜyczki z ZFŚS/.
Do ww. kont prowadzona jest ręczna ewidencja analityczna w postaci indywidualnych
kart poŜyczek bądź rejestru udzielonych zaliczek.
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Saldo konta 234 na 31 grudnia 2009 roku po stronie Wn wynosiło 32.969,49 zł, które
stanowiły pozostające do spłaty poŜyczki mieszkaniowe wypłacone pracownikom z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Analiza zapisów na koncie w przyjętych
do kontroli miesiącach wykazała, Ŝe były one zgodne z obowiązującymi zasadami
ewidencji na powyŜszym koncie.
koncie 240 – pozostałe rozrachunki (jednostka) słuŜy do ewidencji krajowych i
zagranicznych naleŜności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach
201 - 234, róŜnego rodzaju rozliczeń, a takŜe krótko i długoterminowych naleŜności sum
depozytowych, kaucji gwarancyjnych i zabezpieczeń naleŜytego wykonania umowy,
które wpłacane na wyodrębniony rachunek bankowy. Do konta prowadzi się ewidencję
szczegółową z podziałem na rodzaje rozrachunków, a mianowicie:
- 240- pozostałe rozrachunki /kucje gwarancyjne/,
- 240-1 - pozostałe rozrachunki /m.in. wadia, udziały mieszkańców/,
- 240-2 - pozostałe rozrachunki /zaliczki alimentacyjne/.
Saldo konta 240 po stronie Ma na 31 grudnia 2009 roku wynosiło 39.279,03 zł, na które
składały się: kaucje gwarancyjne na łączną kwotę 32.355,71 zł (Firma ELVIS –
27.741,08 zł oraz Firma K. Borkowski 4.614,63 zł), dobrowolne wpłaty mieszkańców na
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie
6.892,98 zł oraz środki własne na wyodrębnionym rachunku bankowym - Funduszu
alimentacyjnego w wys. 30,18 zł oraz odsetki w wys. 0,16 zł od ww. środków.

V.

GOSPODARKA KASOWA

1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘśNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO
ZARACHOWANIA. KONTROLA KASY. INSTRUKCJA KASOWA
Zasady gospodarki kasowej zostały zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia 24/94
Wójta Gminy Oporów z dnia 30 marca 1994 roku w sprawie gospodarki kasowej w
Urzędzie Gminy w Oporowie. Instrukcję uzupełniają zapisy zawarte w rozdziale VII
instrukcji obiegu dokumentów wprowadzonej zarządzeniem nr 42 Wójta Gminy Oporów
z dnia 31 grudnia 2003 roku. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe instrukcję kasową
opracowano w oparciu o nieobowiązujące juŜ przepisy prawa w dniu jej
wprowadzenia w Ŝycie tj. zarządzenie Prezesa NBP z dnia 8 grudnia 1989 roku
w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej
opublikowane M.P. z 1989 roku nr 43 poz. 347 obowiązywało do dnia 8
kwietnia 1992 roku. Zgodnie z wytycznym rozdziału V pkt 2 instrukcji kasowej
wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie ustala kierownik jednostki. Pismem z
dnia 11 stycznia 2010 roku Wójt Gminy Oporów ustalił pogotowie kasowe w wysokości
5.000,00 zł.
Kontrolujące, stwierdziły Ŝe zapisy dotyczące gospodarki kasowej nie precyzują zasad w
zakresie:
− terminów odprowadzenia na rachunek bankowy uzyskanych wpłat z tytułu
opłat, podatków i innych płatności wpłacanych do kasy,
− sporządzania zbiorczych dowodów księgowych przychodowych.
Zabezpieczenie wartości pienięŜnych i druków ścisłego zarachowania opisano w protokole z kontroli kasy
przeprowadzonej w dniu 4 stycznia 2011 roku stanowiącym załącznik nr 1 protokołu kontroli.
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2. DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH
Raporty kasowe
Sprawdzono dowody kasowe zewidencjonowane w niŜej wymienionych raportach
kasowych dochodowych i rozchodowych z miesięcy: maj, wrzesień i październik 2009
roku (próba - losowo wybrane).
Raporty przychodowe:
BudŜet:
- raport kasowy
- raport kasowy
- raport kasowy
- raport kasowy
- raport kasowy
- raport kasowy

nr
nr
nr
nr
nr
nr

27/2009
28/2009
29/2009
13/2010
14/2010
15/2010

z
z
z
z
z
z

okresu
okresu
okresu
okresu
okresu
okresu

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia

od
od
od
od
od
od

1 do 8 października 2009 roku,
12 do 20 października 2009 roku,
21 do 30 października 2009 roku,
5 do 10 maja 2010 roku,
11 do 20 maja 2010 roku,
21 do 31 maja 2010 roku,

Raporty rozchodowe:
BudŜetowe:
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport
- raport

kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy
kasowy

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

56/2009
57/2009
58/2009
59/2009
60/2009
61/2009
62/2009
24/2010
25/2010
26/2010
27/2010
28/2010

2 października 2009 roku,
8 października 2009 roku,
14 października 2009 roku,
15 października 2009 roku,
23 października 2009 roku,
27 października 2009 roku,
29 października 2009 roku,
7 maja 2010 roku,
17 maja 2010 roku,
25 maja 2010 roku,
25 maja 2010 roku,
27 maja 2010 roku,

Pogotowie kasowe:
- raport kasowy nr 3/2010 z dnia 27 maja 2010 roku,
- raport kasowy nr 4/2010 z dnia 31 maja 2010 roku,
Socjalny:
- raport kasowy nr 23/2009 z dnia 6 października 2009 roku,
- raport kasowy nr 24/2009 z dnia 27 października 2009 roku,
- raport kasowy nr 6/2010 z dnia 17 maj 2010 roku,
W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
- raporty kasowe sporządzane były ręcznie na drukach RK – raport kasowy,
- raporty przychodowe obejmowały okres kilku dni, natomiast raporty rozchodowe
obejmowały okres jednego dnia,
- sporządzane raporty kasowe dotyczyły wydatków bieŜących oraz wydatków z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- do raportów przychodowych załączano zbiorcze zestawienia wpłat zebranych w ciągu
jednego dnia, w których wskazano numer dowodu wpłaty, tytuł oraz kwotę przyjętej
wpłaty, np. zestawienia wpłat z dnia 21 października 2009 roku obejmowało
następujące wpłaty: opłatę skarbową (1 wpłata) na kwotę 17,00 zł, opłatę za wodę (1
wpłata) na kwotę 50,00 zł, podatek rolny (6 wpłat) na łączną kwotę 1.007,00 zł. Tak
przyjęty sposób sporządzania zbiorczych zestawień utrudnia weryfikację wysokości
zebranych wpłat z poszczególnych tytułów płatności w okresach dłuŜszych niŜ jeden
dzień,
- w raportach rozchodowych w pozycji dokonanych wypłat wykazywano zbiorczo kwotę
kilku rachunków bądź innych dokumentów o podobnym charakterze wypłaty tj.

_____________________________________________________

48

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

-

-

-

-

-

delegacje pracownicze, listy wypłat zasiłków itp., natomiast na dokumentach
rozchodowych zamieszczano pieczątkę z informacją wskazującą numeru i datę
raportu kasowego oraz numer pozycji raportu w której ujęto kwotę przedmiotowej
wypłaty. PowyŜsze działanie było sprzeczne z zapisami rozdziału VI pkt 11
obowiązującej w jednostce instrukcji kasowej, zgodnie z którymi wszystkie dowody
kasowe dotyczące wypłat gotówki, dokonywanych w danym dniu, powinny być w tym
dniu wpisane do raportu kasowego sporządzanego przez kasjera.
stwierdzono przypadki nie załączania dokumentacji źródłowej bądź
dowodów zastępczych do pozycji raportów rozchodowych potwierdzających
dokonaną wypłatę np. w RK nr 57/2009 wypłacono kwotę 6.758,85 zł
tytułem wynagrodzeń pracowniczych, w RK nr 58 wypłacono kwotę 6.425,33
zł tytułem prowizja sołtysów. Z ustnych informacji pracownika merytorycznego
wynika, Ŝe na powyŜszą kwotę składały się zobowiązania wypłacone pracownikom z
tytułu ryczałtów za uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych za miesiąc
wrzesień 2009 rok, które zostały naliczone na czterech listach płacowych. Jak
wyjaśnił kasjer źródłowe dokumenty wypłaty z uwagi na zakwalifikowanie ich do
grupy dokumentów archiwizowania B-50 są przechowywane w dokumentacji płacowej
i jak dotąd nie praktykowano sporządzania zastępczych własnych dowodów wypłat
gotówkowych. PowyŜsze naruszało wytyczne zawarte w rozdziale VI pkt 2 - 3
obowiązującej w jednostce instrukcji kasowej,
sprawdzenia raportów kasowych wraz z załączonymi do nich dowodami
księgowymi, dokonywał Skarbnik Gminy,
gotówka uzyskana z wpłat do kasy, była odprowadzana na rachunek
bankowy w kilkudniowych odstępach czasowych tj. od dwóch do siedmiu dni
od dnia dokonanej wpłaty np. w raporcie dochodowym nr 27/2009 wpłaty
dokonane w dniu 1 października 2009 roku odprowadzono na rachunek
bankowy w dniu 8 października 2009 roku, co było sprzeczne z zapisami
rozdziału V pkt 7 obowiązującej w jednostce instrukcji kasowej. Pozostająca w kasie
urzędu z tytułu zebranych wpłat kwota wraz z kwotą pogotowia kasowego znacznie
przewyŜszała limit określony przez Wójta Gminy Oporów pismem z dnia 12 stycznia
2009 roku, który wynosił 3.000,00 zł,
dokumenty stanowiące podstawę realizacji wypłaty z kasy, sprawdzane były
merytorycznie, formalnie i rachunkowo oraz zawierały podpisy osób zatwierdzających
dokumenty do wypłaty,
na dowodach księgowych tj. rachunkach i fakturach nie zamieszczano
podpisu osoby pobierającej gotówkę z kasy i daty dokonanej wypłaty, czego
wymóg wynikał z rozdziału VI pkt 9 obowiązującej instrukcji kasowej,
na dowody kasowe nanoszono numerację i pozycję raportu kasowego, zgodnie z
wymogami zawartym w instrukcji kasowej,
do raportów kasowych sporządzano, polecenie księgowania, na którym nanoszono
dekret oraz klasyfikację budŜetową środków, z których dokonywano wydatków.

Kserokopie przykładowych raportów kasowych oraz zbiorczych dowodów wpłat stanowią akta kontroli strony 21-26

Udzielanie i rozliczanie zaliczek
Zasady udzielania i rozliczania zaliczek określono w rozdziale VI pkt 5 instrukcji obiegu
dokumentów, wprowadzonej zarządzeniem nr 42 Wójta Gminy Oporów z dnia 31
grudnia 2003 roku. W instrukcji przewidziano udzielanie zaliczek jednorazowych z
przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu, sprzętu, materiałów, na pokrycie
kosztów podróŜy słuŜbowych oraz opłat za szkolenia. Podstawę wypłaty zaliczki stanowił
wniosek pracownika o jej udzielenie, podpisany przez Skarbnika Gminy i zatwierdzony
przez kierownika jednostki. Termin rozliczenia zaliczek ustalono na 30 dni od daty jej
realizacji, natomiast zaliczki wypłacone w miesiącu grudniu miały być rozliczone do dnia
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28 grudnia danego roku. W przypadku nie rozliczenia w wyznaczonym terminie pobranej
zaliczki, miała być ona potrącona z najbliŜszego wynagrodzenia pracownika na
podstawie deklaracji złoŜonej przez zaliczkobiorcę w momencie jej wypłaty. W czasie
postępowania kontrolnego dokonano analizy losowo wybranych rozliczeń wypłaconych w
latach 2009 - 2010 zaliczek. Informacje z analizy dokumentów źródłowych ujęto w
poniŜszej tabeli.

Lp.

Stanowis
ko
słuŜbowe

1.

Data wypłaty
zaliczki
Wyznaczony
termin rozliczenia
zaliczki
10.04.2009
10.05.2009

Kwota
udzielonej
zaliczki

Zakup
materiałów

08.05.2009

27.03.2009
27.04.2009

1.500,00

Zakup
materiałów do
świetlicy

24.04.2009

20.05.2009
20.06.2009

1.500,00

Zakup
materiałów

19.06.2009

Wójt Gminy

22.12.2009
30.12.2009

5.000,00

13.03.2009
13.04.2009

1.000,00

Zakup
materiałów
biurowych
Zakup
materiałów

29.12.2009

Wójt Gminy

07.04.2009
07.05.2009

1.000,00

Zakup sprzętu
sportowego

05.05.2009

15.12.2009
20.12.2009

3.000,00

Zakup art.
spoŜywczych z
funduszu
alkoholowego

16.12.2009

25.06.2010
25.07.2010

4.500,00

Wypoczynek
dzieci z funduszu
alkoholowego

05.07.2010

08.09.2010
08.10.2010

3.000,00

Zakup
materiałów
biurowych

23.09.2010

2.
Wójt Gminy

3.

4.

6.

7.

Data
rozliczenia
pobranej
zaliczki

1.500,00

Wójt Gminy

5.

Przeznaczenie
zaliczki

Sekretarz
Gminy
Inspektor
ds. obrony
cywilnej

Inspektor
ds. obrony
cywilnej,
przeciwdziałan
ia
alkoholizmowi
8.
Inspektor
ds. obrony
cywilnej,
przeciwdziałan
ia
alkoholizmowi
9.
Inspektor
referatu
finansowego

09.04.2009

Zwrot kwoty
dopłata

Wydatkowanie
zaliczki

1.500,00
(zwrot na
konto UG)
137,46
(zwrot na
konto UG)

Zwrot pobranej
zaliczki w pełnej
wysokości
Zakup art.
gospodarczych na
kwotę 1.362,54 zł

1.500,00
(zwrot na
konto UG)
5.000,00
(zwrot na
konto UG)
1.000,00
(zwrot na
konto UG)
199,98
(dopłata)

268,26
(zwrot na
konto UG)

Zwrot pobranej
zaliczki w pełnej
wysokości
Zwrot pobranej
zaliczki w pełnej
wysokości
Zwrot pobranej
zaliczki w pełnej
wysokości
Zakup 2 szt.
rowerów na
łączną kwotę
1.199,98 zł
Zakup art.
spoŜywczych na
kwotę 2.731,74 zł

3.000,00
(zwrot na
konto UG)

Zakup usług
gastronomicznych
, noclegowych i
wypoczynku
letniego dzieci na
kwotę 4.500,00 zł
Zwrot pobranej
zaliczki w pełnej
wysokości

Analiza dokumentacji w zakresie udzielania i rozliczania zaliczek wykazała:
- zaliczki udzielano tylko pracownikom Urzędu Gminy w Oporowie na podstawie
wniosku o zaliczkę,
- we wniosku o zaliczkę określano: osobę pobierającą, kwotę, przeznaczenie pobranej
zaliczki, termin jej rozliczenia, oświadczenie pracownika o wyraŜeniu zgody na
potrącenie kwoty zaliczki z wynagrodzenia w przypadku nie rozliczenia się z pobranej
gotówki w wyznaczonym terminie, numer i pozycję oraz datę raportu kasowego
potwierdzającego dokonanie wypłaty gotówkowej zaliczki,
- w jednostce prowadzony jest rejestr udzielanych zaliczek,
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- wnioski o zaliczkę były sprawdzane pod względem merytorycznym przez kierownika
jednostki bądź osobę upowaŜnioną tj. Sekretarza Gminy oraz formalnie – rachunkowo
przez Skarbnika, a następnie akceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki lub
osobę upowaŜnioną. Stwierdzono przypadki, Ŝe sprawdzenia pod względem
merytorycznym jak i zatwierdzenia do wypłaty zaliczki oraz jej rozliczenia
dokonywał sam zaliczkobiorca, którym był Wójt bądź Sekretarz Gminy np.:
zaliczka pobrana w dniu 10 kwietnia 2009 roku przez Wójta Gminy
Stanisława Okonia w wys. 1.500,00 zł została rozliczona w dniu 8 maja 2009
roku. Wiosek o zaliczkę sprawdził pod względem merytorycznym oraz
zatwierdził do wypłaty Stanisław Okoń.
- stwierdzono przypadki pobrania zaliczek i ich zwrotu w pełnych wysokości, a
mianowicie: zaliczki pobrane przez Wójta Gminy Stanisława Okonia - zaliczka w wys.
1.500,00 zł pobrana w dniu 10 kwietnia 2009 roku zwrotu dokonano w dniu 8 maja
2009 roku, zaliczka w wys. 1.500,00 zł pobrana w dniu 20 maja 2009 roku zwrotu
dokonano w dniu 19 czerwca 2009 roku, zaliczka w wys. 5.000,00 zł pobrana w dniu
22 grudnia 2009 roku zwrotu dokonano w dniu 29 grudnia 2009 roku, zaliczka
pobrana w dniu 13 marca 2009 roku przez Sekretarza Gminy – Stanisława
Kozanieckiego w wys. 1.500,00 zł została zwrócona w dniu 9 kwietnia 2009 roku,
zaliczka w wys. 3.000,00 zł pobrana przez inspektora referatu finansowego w dniu 8
września 2010 roku została wrócona w dniu 23 września 2010 roku. Powtarzające się
zwroty zaliczek w pełnych wysokościach ich pobrania wskazują, Ŝe ww. zaliczki nosiły
charakter poŜyczek krótkookresowych,
- stwierdzono przypadek nieprawidłowego wyznaczenia terminu rozliczenia
pobranej zaliczki, a mianowicie dla zaliczki udzielonej Wójtowi Gminy
Stanisławowi Okoniowi w dniu 22 grudnia 2009 roku na kwotę 5.000,00 zł
wyznaczono termin rozliczenia do dnia 30 grudnia 2009 roku, co było
sprzeczne z unormowaniami zawartymi w rozdziale VI pkt 5 instrukcji obiegu
dokumentów, w myśl których rozliczenia zaliczek pobranych w miesiącu grudniu
naleŜy dokonać niezwłocznie w nie przekraczającym terminie do dnia 28 grudnia
roku, w którym zaliczkę pobrano.
- na potwierdzenie wydatkowania pobranej zaliczki załączono faktury bądź rachunki
potwierdzające dokonanie wydatku.
Kserokopie przykładowych wniosków o zaliczkę oraz ich rozliczeń stanowią akta kontroli strony 27-36.

VI.
1.

WYKONYWANIE BUDśETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE – 2009 ROK.

Dochody i przychody budŜetu
Wyszczególnienie

Plan
po zmianach
(zł)

Wykonanie
(zł)

DOCHODY OGÓŁEM

6.762.862,00

6.316.527,00

Dochody bieŜące

1.634.588,00

1.520.697,00

391.000,00

63.259,00

1.288.644,00

1.283.941,00

Dochody majątkowe
Dotacje
z tego:
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- z budŜetu Wojewody

1.206.886,00

1.205.314,00

- z funduszy celowych np. WFOŚ
i GW (wymienić z jakich i ile)

-

-

Środki zagraniczne

-

-

81.758,00

78.627,00

3.448.630,00

3.448.630,00

825.000,00

830.335,00

725.00,00

725.000,00

100.000,00

105.335,00

-

-

Inne – kapitał ludzki
Subwencja
PRZYCHODY
z tego:
Kredyty i poŜyczki
NadwyŜka z lat poprzednich
Inne (np. prywatyzacja)

Wydatki i rozchody budŜetu.
Plan
po zmianach
(zł)

Wyszczególnienie
WYDATKI OGÓŁEM

7.178.228,00

Wykonanie
(zł)
6.034.656,00

z tego:
Wydatki majątkowe

997.247,00

145.579

6.180.981,00

5.889.077,00

ROZCHODY

409.634,00

409.634

w tym: spłata kredytów i poŜyczek

409.634,00

409.634,00

Wydatki bieŜące

2

PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKREŚLONYCH
W ART.138 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kontrolujące sprawdziły przestrzeganie w roku 2009 zasad gospodarki finansowej
określonych w art. 138 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonując analizy
dokonanych wydatków na dzień 15 września 2009 roku, 15 listopada 2009 roku, w
następujących podziałkach klasyfikacji budŜetowej: dział 750 - Administracja publiczna
rozdział 75023 – Urzędy gmin wszystkie paragrafy oraz w dziale 600 - Transport i
łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (wszystkie paragrafy). Na dzień 15
września 2009 roku wydatki w wymienionych podziałkach klasyfikacji budŜetowej
dokonywano w granicach kwot określonych w planie finansowym. Natomiast w
wydatkach na dzień 15 listopada 2009 roku w dziale 600 rozdziale 60016
paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) stwierdzono przekroczenie
wydatków o kwotę 47.375,42 zł. Przy planie 40.000,00 zł wydatkowano środki w
kwocie 87.375,42 zł. Przekroczenie odnotowano juŜ w dniu 13 listopada 2009 roku, po
zaewidencjonowaniu wydatku dokonanego na podstawie faktury nr 277 z 13 listopada
2009 roku na kwotę 63.440,00 zł za remont drogi. W dniu 16 listopada 2009 roku na
przedmiotowym paragrafie ujęto kolejne wydatki w wysokości 1.329,20 zł - zapłata za
fakturę nr 589 za transport kruszywa i w dniu 20 listopada 2009 roku wydatek w kwocie
113,91 zł na podstawie faktury nr 194 za oznakowanie drogi. Na dzień 30 listopada
2009 roku wydatki na przedmiotowym paragrafie wynosiły 88.818,53 zł przy planie
40.000,00 zł. W dniu 30 listopada 2009 roku dokonano sprostowania księgowania, a
mianowicie wydatek w wysokości 63.440,00 zł – za remont drogi przeniesiono na
właściwy paragraf 4270 – usługi remontowe, w którym zaplanowano na powyŜsze
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zadania w wysokości 138.000,00 zł. Jak wyjaśniła ustnie Skarbnik ujęcie kwoty
63.440,00 zł w paragrafie 4300 było pomyłkowe.
Wydruki wydatków poniesionych w analizowanych podziałkach klasyfikacyjnych stanowią akta kontroli strony
37-41.

VII.

WYKONYWANIE BUDśETU. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDśETOWYCH

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - 2007 - 2008.
1) Rachunkowość w zakresie podatków i opłat. Plan kont
Zasady funkcjonowania kont dla organu podatkowego zawarto w zarządzeniu nr
6/A/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych
rozliczeń wpłat i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych w Urzędzie Gminy Oporów.
Wg obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont, do ewidencji podatków i opłat
lokalnych słuŜą konta:
011-1 – do ewidencji zwiększeń wartości środków trwałych z tytułu wygaśnięcia
zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw
majątkowych na rzecz Gminy, w korespondencji ze stroną Ma konta 221,
020-1 - do ewidencji zwiększeń wartości niematerialnych i prawnych z tytułu
wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub
praw majątkowych na rzecz Gminy, w korespondencji ze stroną Ma konta 221,
101 – kasa ewidencja wpływów i zwrotów z tytułu podatków za pośrednictwem kasy,
130-1 – wpływ podatku na konto bankowe (księgowania: Wn konta księguje się wpływy
podatku w korespondencji ze stroną Ma konta 221. Po stronie Ma konta 130 -1, księguje
się zwroty nadpłat;
133 – do ewidencji wpływów
korespondencji z kontem 901,

i

zwrotów

z

tytułu

podatków,

księgowania

w

140-1 – do ewidencji środków pienięŜnych znajdujących się między kasą Urzędu a jego
rachunkiem bankowym,
221- naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych – po stronie Wn konta księguje się
przypisy naleŜności w korespondencji ze stroną Ma konta 750, oraz zwrot nadpłat w
korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta, ewidencjonuje się odpisy naleŜności
w korespondencji ze stroną Wn konta 750, wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy,
226 – długotrwałe naleŜności podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem
skarbowym. Po stronie Wn konta, ujmuje się naleŜności w wysokości zabezpieczonej
hipoteką lub zastawem w korespondencji ze stroną Ma konta 221. Po stronie Ma konta
226, ujmuje się zmniejszenie naleŜności w wyniku dokonanej wpłaty w korespondencji
ze stroną Wn konta 130;
750 – przychody i koszty finansowe – po stronie Wn konta, ujmowane są odpisy z tytułu
podatków i odpisy z tytułu naleŜnego podatnikowi oprocentowania od nadpłat, odsetki
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za zwłokę. Po stronie Ma konta, ujmowane są przypisy z tytułu podatków, oraz odsetki
za zwłokę na podstawie dokumentu wpłaty.
Konta pozabilansowe:
990 – do ewidencji kwot naleŜnych od osób trzecich i realizacji tych zobowiązań.
Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu. Dla kaŜdej z osób
solidarnie odpowiedzialnych, otwiera się osobne konta pozabilansowe konto szczegółowe
do bilansowego konta szczegółowego tego samego podatnika,
991-1 – słuŜy do ewidencji kwot naleŜnych do pobrania i pobranych przez inkasentów.
Na stronie Wn konta księguje się przypisy w wysokościach naleŜnych do pobrania, po
stronie Ma księguje się wpłaty kwot pobranych, dokonane wpłaty na rachunek bieŜący
urzędu jak równieŜ odpisy naleŜności przypisanych inkasentowi do pobrania, ale nie
pobranych.
Prawidłowość dokonanych zapisów księgowych oraz zapisów na kontach podatników,
przeanalizowano w oparciu o materiały źródłowe (deklaracje podatkowe, decyzje
umorzeniowe, dowody wpłaty), prowadzone dla podatników podatku od nieruchomości
osoby prawne i podatników od środków transportowych.

2) Organizacja wymiaru i poboru podatków i opłat (inkaso)
Do prowadzenia spraw w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób
fizycznych od 2002 roku i prawnych od 2008 roku uŜywany jest program komputerowy
Podatki – wersja 2004 - autorstwa INFOSYSTEM R. i T. Groszek. Program umoŜliwia na
wprowadzenie informacji dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania,
umoŜliwia wydruk treści decyzji podatkowych od nieruchomości i rolnego dla osób
fizycznych, pokwitowań-dowodu wpłaty, upomnień wzywających do zapłaty. Odręcznie
wystawiane są tytuły wykonawcze dotyczące postępowań egzekucyjnych.
Pobór podatków następuje poprzez wpłaty za pośrednictwem banku lub poczty oraz za
pośrednictwem inkasentów. Pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w
drodze inkasa, odbywa się na podstawie uchwał Rady Gminy: nr XXXIII/136/2005 w
sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatku rolnego,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku
rolnego, uchwały nr XXVII/108/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości obowiązująca w 2009 roku i
uchwały nr XXXVIII/158/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku
od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
podatku od nieruchomości – obowiązująca w 2010 roku. Wg powyŜszych uchwał
inkasentami podatków byli sołtysi. Uchwałą nr XXXIX/163/2009 z dnia 30 grudnia 2009
roku Rada Gminy Oporów wyznaczyła z imienia i nazwiska inkasentów w poszczególnych
sołectwach. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określono na 10% zainkasowanych
kwot.
W celu sprawdzenia terminowości rozliczeń inkasentów, prawidłowości wypłat
wynagrodzeń za pełnione czynności, kontrolujące przeanalizowały rozliczenia
inkasentów z I i II raty 2009 roku z trzech sołectw: Gołędzkie, Kamienna, Mnich
Południowy. Zestawienie wyników analizy przedstawiono w niniejszych tabelach:(...)4

4

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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Kontrola wykazała, Ŝe inkasenci zebrane kwoty podatków wpłacili do gminy za
pośrednictwem banku, przy czym dwóch inkasentów z pierwszej raty i jeden z drugiej
nie zachowali terminu wpłaty określonego w art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U nr 8, poz. 60 ze zm.) i
uregulowaniach wewnętrznych jednostki zawartych w zarządzeniu nr 6/A/2006 Wójta
Gminy Oporów. Zgodnie z powyŜszym inkasenci zobowiązani byli rozliczać się z
zainkasowanych kwot do dnia 16 kaŜdego kwartału, w którym przypada płatność
podatku. W przypadku nie rozliczenia się inkasenta w wyznaczonym terminie naleŜało
naliczyć odsetki, czego stosowne słuŜby nie uczyniły. Jak wynika z naliczeń dokonanych
w trakcie kontroli, odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat wynosiły od 1,50 do 3,37
zł, czyli nie przekroczyły kwoty 6,60 zł, stąd zaniechano ich dochodzenia.
Wynagrodzenie wypłacone inkasentom odpowiadało 10% wartości zainkasowanych
kwot.
Realizację dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2008-2009
przedstawiono w poniŜej zamieszczonych tabelach:
Tabela
Plan i realizacja dochodów własnych w 2008 roku

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
DOCHODY BUDśETOWE ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne

Udział
procentowy
w wykonaniu
budŜetu
6

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Procent
Wykonania
planu

3

4

5

6.236.335,00

6.132.581,00

98,34

X

280.000,00
712.900,00
6.600,00
5.000,00

281.404,00
661.597,00
7.199,00
3.310,00

100,50
92,80
109,07
66,20

4,59
10,79
0,12
0,05

1.550,00

2.383,00

153,74

0,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłoŜonych przez Urząd Gminy w Oporowie

Tabela
Plan i realizacja dochodów w 2009 roku

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
DOCHODY BUDśETOWE ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne

93,40

Udział
procentowy
w wykonaniu
budŜetu
6
X

287.410,00
625.134,00
7.349,00
10.592,00

101,55
87,58
103,5
378,28

4,55
9,9
0,12
0,17

2.868,00

67,48

0,04

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

3
6.762.862,00

4
6.316.527,00

283.000,00
713.800,00
7.100,00
2.800,00
4.250,00

Procent
Wykonania
planu
5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłoŜonych przez Urząd Gminy w Oporowie

Tabela
Plan i realizacja dochodów w 2010 roku I półrocze

_____________________________________________________

55

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
DOCHODY BUDśETOWE ogółem
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłaty lokalne

50,67

Udział
procentowy
w wykonaniu
budŜetu
6
x

173.526,00
282.258,00
3.262,00
2.815,00

48,79
46,12
43,49
49,38

5,40
8,79
0,10
0,09

-

-

-

Procent
Wykonania
planu

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

3
6.332.564,00

4
3.208.904,00

355.642,00
612.000,00
7.500,00
5.700,00
550,00

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłoŜonych przez Urząd Gminy w Oporowie

3)

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok określiła Rada Gminy w Oporowie
uchwałą nr XXXIII/133/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2005 roku, nr 359, pod poz. 3244. Na 2009 rok
określono stawki uchwałą nr XXVII/108/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku, opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2008 roku, nr 378, pod poz. 3654 i
na 2010 rok przyjęto stawki uchwałą nr XXXVIII/158/2009 z 30 listopada 2009 roku,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z roku 2009, nr 380,
pod poz.3253.
Uchwałę w sprawie stawek podatkowych na 2010 rok przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w dniu 2 grudnia 2009 roku. W przypadku pozostałych uchwał, brak
informacji w ksiąŜce korespondencji uniemoŜliwia weryfikacje terminu ich przekazania
do RIO.
Uchwałą nr XXXIII/137/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku Rada Gminy w Oporowie
określiła wzór formularzy niezbędnych do wymiaru podatki od nieruchomości dla osób
prawnych wzór deklaracji oraz wzór informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych.
Stwierdzono, Ŝe uchwały w sprawie ustalenia stawek podatkowych, zwolnień, wzorów
formularzy, nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
W wymienionych wyŜej uchwałach w sprawie stawek podatkowych na poszczególne lata,
Rada Gminy w Oporowie zwolniła w 2008, 2009 i 2010 roku z opodatkowania:
−

budynki mieszkalne lub ich części,
prowadzenia działalności gospodarczej,

−

pozostałe budynki lub ich części, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej,

−

grunty
zajęte
na
potrzeby
komunalne,
ochrony
przeciwpoŜarowej,
bezpieczeństwa publicznego, kultury i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej,

−

rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle słuŜące do
wydobywania i przesyłania wody odbiorcom. Decyzją Rady Gminy wynikającą z
uchwały nr XXXIX/163/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku, w 2010 roku
odstąpiono od przedmiotowego zwolnienia – uchwała publikowana w Dz. Urz.
Województwa Łódzkiego nr 27, poz. 183 z 2010 roku.

z

wyjątkiem

wykorzystywanych

do

Do Urzędu Gminy w Oporowie ze Starostwa Powiatowego w Kutnie wpływają informacje
dotyczące kaŜdorazowych zmian dokonywanych w ewidencji gruntów i budynków.
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Ostatnie zmiany dokonane w ewidencji gruntów wpłynęły: w dniu 6 grudnia 2010 roku w
odniesieniu do 5 osób. W Urzędzie Gminy ww. zmiany wprowadzono w dniu 15 grudnia
2010 roku.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
W 2008 podatkiem od nieruchomości objęto 8 osób prawnych. Przypis dla tej grupy
podatników wynosił w 2008 roku 266.891,58 zł i stanowił 4,3% planowanych dochodów
ogółem i 26,5 % planowanych dochodów własnych. W 2009 roku podatkiem od
nieruchomości objęto 10 osób prawnych, dla których przypis wynosił 273.928,00 zł i
stanowił 4,05% planowanych dochodów budŜetowych i 27 % planowanych dochodów
własnych. W 2010 roku opodatkowano 10 osób prawnych, dla których przypis wynosił
345.332,00. Wykonane dochody z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły: w 2008
roku 266.888,58 zł i stanowiły 99,9% przypisu, w 2009 roku 273.704,00 zł i stanowiły
99,9% przypisu oraz dochody wykonane na 30 września 2009 rok wynosiły 247.090,00
zł i stanowiły 71% przypisu na 2010 rok.
Analiza sprawozdania budŜetowego Rb-27S za rok 2009 w zakresie
planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne,
wielkości przypisów i dochodów wykonanych w konfrontacji z ewidencją
księgową w zakresie przedmiotowego podatku wykazała, Ŝe w kolumnie 5
odzwierciedlającej stan naleŜności (saldo początkowe plus wielkość przypisów
minus odpisy), ujęto inną wartości przypisu niŜ wynikała z ewidencji księgowopodatkowej. Z uwagi na fakt, Ŝe z 2008 roku nie pozostały salda do
przeniesienia, Ŝe w trakcie roku podatkowego 2009 odnotowano tylko jeden
odpis na kwotę 217,00 zł, a kwoty z deklaracji stanowiły łączną wartość
273.928,00 zł, to sprawozdanie Rb-27S w kolumnie 5 powinno wykazywać
wartość 273.711,00 zł, natomiast wykazano kwotę 280.990,00 zł, tj. wyŜszą o
kwotę potrąceń ujętą w kolumnie 6 (potrącenia wynikające z kompensatrozliczeń ze (...)5, które to rozliczenia szczegółowo opisano w dalszej części
niniejszego punktu protokołu). O kwotę kompensat powiększono równieŜ
wartość kolumny 7 sprawozdania Rb-27S – dochody wykonane i wartość
kolumny 8 - dochody otrzymane, która to wartość nie powinna być ujmowana z
uwagi na jej niekasowy charakter.
Zgodnie z zapisami §3 ust.1 pkt 2-5 załącznika 34 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115
poz. 781 ze zm.) w kolumnie "NaleŜności" wykazuje się: salda początkowe (naleŜności
pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów
naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych, których termin płatności przypada na dany
rok budŜetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeŜeli kwota nadpłat i odpisów
przewyŜsza kwotę naleŜności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas róŜnicę
wykazuje się jako liczbę ujemną; w kolumnie "Potrącenia" ujmuje się skutki
wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o
których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa; skutków tych
nie wykazuje się w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)"; w kolumnie
"Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" wykazuje się dochody wykonane na
podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieŜącego - subkonto dochodów; w

5

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt
4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji
rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
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kolumnie "Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty równe dochodom wykazanym w
kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)".
Pod względem prawidłowości
powszechności opodatkowania,
nieruchomości osoby prawne.

zadeklarowanego podatku, terminowości wpłat,
kontrolą objęto 100% podatników podatku od

Zestawienie podatników podatku od nieruchomości osoby prawne z numerem ich konta oraz nazwą podmiotu
stanowi załącznik nr 18 protokołu kontroli.

W dalszej części niniejszego protokołu podatnicy identyfikowani będą wg numeru konta
podatnika podanego w wykazie załączonym do protokołu.
Informacje zawarte w przedłoŜonych deklaracjach oraz indywidualnych kartach
kontowych dla podatników zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 19 protokołu kontroli.
Analiza deklaracji wykazała, co następuje:
− wszyscy podatnicy złoŜyli deklaracje podatkowe na 2008, 2009 i 2010 rok.
Nieterminowo deklaracje na 2008 rok złoŜyli podatnicy o numerach: (...)6. Na 2009
rok nie zachował terminu złoŜenia deklaracji wynikającego z art. 6 ust.8 pkt 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity z 2006
roku (Dz. U. nr 121, poz. 844 ze zm.) podatnik o numerze (...)7. Na rok 2010
nieterminowo deklaracje złoŜyli podatnicy o numerach (...)8. Cytowana wyŜej ustawa
nakłada obowiązek złoŜenia deklaracji do 15 stycznia danego roku podatkowego;
− złoŜone przez podmioty prawne deklaracje podatkowe na 2008, 2009 i 2010 rok, nie
zawierają adnotacji pracownika organu podatkowego (podpisu osoby
przyjmującej i analizującej deklarację), co poddaje w wątpliwość fakt
podejmowania przez organ podatkowy czynności sprawdzających, których
wymóg wynika z art.272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.);

− (...)9
− z przedłoŜonej dokumentacji oraz ustnych wyjaśnień merytorycznego pracownika ds.
wymiaru podatków wynika, Ŝe organ podatkowy nie korzystał w okresie objętym
kontrolą z uprawnień wynikających z art. 281 i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia

6

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.

7

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.

8

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
9

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
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1997 roku Ordynacja podatkowa i nie przeprowadzał kontroli u osób prawnych w
zakresie zgodności zadeklarowanego podatku przez podatników – osoby prawne;
− porównano stany wynikające z deklaracji podatkowych na 2008 i 2009 rok oraz w
wybranych przypadkach z deklaracjami roku 2007 i w deklaracjach aktualnych nie
stwierdzono nieprawidłowości. RóŜnicę odnotowano tylko w przypadku podatnika nr
(...)10, który w korekcie deklaracji na 2009 rok wykazał do opodatkowania większą
wartość budowli, niŜ wykazywał w latach wcześniejszych. Jak ustalono, powyŜsze
spowodowane było rozbudową w 2008 roku przedmiotowych budowli w związku z
czym obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 stycznia 2009 roku. Na potwierdzenie
powyŜszego faktu podatnik złoŜył w dniu 30 czerwca 2009 roku pismo informujące
organ podatkowy o przedmiotowej zmianie;
− dane wykazane w deklaracjach podatkowych co do powierzchni gruntów w trzech
przypadkach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów, natomiast w
odniesieniu do podatnika (...)11. Opisane powyŜej stany wskazują, Ŝe organ
podatkowy zaniechał podjęcia czynności, mających na celu ustalenie stanu
faktycznego (właściwej podstawy opodatkowania), do czego zobowiązywał
podatnika art.272 pkt 3 i art.274a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa;
− kontrola terminowości wpłat przedmiotowego podatku wykazała, Ŝe w 2008 roku
pięciu podatników opłacało podatek nieterminowo, w roku 2009 dwóch podatników w
roku 2010 trzech nie zachowało terminu wpłaty podatku wynikającego z art. 6 ust. 9
pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Szczegółowe informacje dotyczące
nieterminowych wpłat zawarto w tabelach stanowiących załącznik nr 19 protokołu kontroli. Nie
naliczono i nie pobrano odsetek od nieterminowej wpłaty dokonanej przez podatnika
(...)12 podatnik dokonał wpłaty 15 listopada 2010 roku, co powinno skutkować
zapłatą odsetek w wysokości 7,24 zł;
− analiza wpłat podatku wykazała, Ŝe organ podatkowy dokonywał kompensaty
wzajemnych rozliczeń z podatnikiem (...)13. Zgodnie z art. 59 §1 pkt 3 i art.65 § 1
ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie moŜe być uregulowane poprzez
potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika.
Niemniej jednak potrącenia takiego organ podatkowy dokonuje na wniosek
podatnika - art.64 §5 cytowanej ustawy i potrącenie następuje w drodze

10

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.

11

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.

12

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

13

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
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postanowienia art. 64 § 6a. Takiej dokumentacji w przedłoŜonym do kontroli
materiale źródłowym nie odnaleziono.
(…)14
Na 31 grudnia 2008 rok, zaległości ogółem w przedmiotowym podatku wynosiły 4,00 zł
(w tym zaległość roku bieŜącego to kwota 4,00 zł), na 31 grudnia 2009 roku zaległość w
podatku od nieruchomości osoby prawne wynosiła 8,00 zł (w tym zaległość roku
bieŜącego to kwota 8,00zł).
Kontrolę w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości osoby prawne przeprowadzono w oparciu o testy
stanowiące załącznik nr 21 protokołu kontroli.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Dochody uzyskane w 2008 roku przez Gminę Oporów z tytułu podatku od nieruchomości
od osób fizycznych wynosiły 14.515,58 zł. Uzyskana kwota dochodów stanowiła 0,23%
wykonanych dochodów ogółem. W roku 2009 dochody z tytułu ww. podatku wynosiły
13.705,73 zł i stanowiły odpowiednio 0,9% uzyskanych za dany okres dochodów
własnych i 0,21% wykonanych dochodów ogółem.
Z ewidencji podatkowej wynika, Ŝe podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych
objętych było w 2008 roku 47 podatników, w 2009 roku 45 podatników i w 2010 50
podatników.
Wśród podatników podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, zarejestrowani byli takŜe
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w stałej siedzibie na terenie Gminy
Oporów: w 2008 roku 18 podatników, w 2009 roku 18 i w 2010 roku 19 podatników.
Kontrolę w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości i prawidłowości przedmiotu
opodatkowania, przeprowadzono w oparciu o wszystkich podatników prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy Oporów.
Wykaz podatników objętych kontrolą wraz z informacjami podlegającymi analizie kontrolujących zestawiono
tabelach stanowiących załącznik nr 22 protokołu kontroli.

Analiza wymienionych decyzji wykazała, co następuje:
− (...)15
Na 31 grudnia 2008 rok zaległości w przedmiotowym podatku wynosiły ogółem
15.968,83 zł, na 31 grudnia 2009 roku zaległość w podatku od nieruchomości osoby
fizyczne wynosiła 946,00 zł.

14

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
15

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez
podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego).
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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Wykaz największych dłuŜników przedstawia poniŜsza tabela: (...)16
Prawidłowość podejmowania działań windykacyjnych do zaległości w podatku od
nieruchomości – osoby fizyczne, opisano w punkcie 7 niniejszego rozdziału protokołu.
Kontrole w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości osoby fizyczne przeprowadzono w oparciu o test
stanowiący załącznik nr 23 protokołu kontroli.

Udzielone ulgi w zapłacie podatku w zakresie podatku od nieruchomości (np.
umorzenie zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności)

2008 rok
Rodzaj decyzji

Ilość
wydanych decyzji

Kwota objęta
decyzjami
(zł)

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek

3

58,80*

RozłoŜenie zapłaty podatku na raty

-

-

Odroczenie terminu płatności podatku

-

-

RozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

-

-

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej

-

*w tym 43,80 zł odsetki

2009 rok
Rodzaj decyzji

Ilość
wydanych decyzji

Kwota objęta
decyzjami
(zł)

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek

2

4.767,10

RozłoŜenie zapłaty podatku na raty

-

-

Odroczenie terminu płatności podatku

-

-

RozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

-

-

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej

2

10.929,00

2010 rok
Rodzaj decyzji

Ilość
wydanych decyzji

Kwota objęta
decyzjami
(zł)

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek

5

12.295,00

RozłoŜenie zapłaty podatku na raty

-

-

Odroczenie terminu płatności podatku

-

-

RozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

-

-

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej

-

-

Wg sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S sporządzonych na 31 grudnia 2008 roku umorzenie
zaległości w podatku od nieruchomości wynosiło 15,00 zł, nie wydawano decyzji o
16

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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rozłoŜeniu na raty czy odroczeniu terminu płatności. Umorzenie dotyczyło podatnika –
osoby fizycznej. Wg stanu na 2009 rok umorzenie zaległości podatku od nieruchomości
wynosiło 4.767,10 zł (dotyczyło podatników - osoby fizyczne) i kwotę 10.929,00 zł
stanowiły decyzje dotyczące odroczenia terminu płatności zaległości, wydane równieŜ w
stosunku do osób fizycznych. Wg sprawozdania Rb-27S na 30 września 2010 roku
umorzono zaległości w podatku od nieruchomości jednej osobie prawnej (na podstawie
dwóch decyzji) na kwotę 12.074,00 zł i na kwotę 221,00 zł trzem osobom fizycznym.
Celem sprawdzenia prawidłowości postępowania organu podatkowego przy udzielaniu
ulg w zapłacie podatku od nieruchomości podatnikom - osobom prawnym i fizycznym,
analizie poddano udokumentowanie wszystkich wydanych w okresie objętym kontrolą
decyzji.
Wyniki analizy zestawiono tabelach stanowiących załącznik nr 24 protokołu kontroli.

Z przeanalizowanej dokumentacji w powyŜszym zakresie wynika, Ŝe:
− wszystkie sprawy z wniosków podatników, dotyczących umorzeń zaległości, odsetek,
zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa, zostały załatwione w drodze decyzji,
− organem wydającym decyzje był Wójt Gminy Oporów i jedną decyzję wydał Burmistrz
Gminy śychlin,
− decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne ich wydania, zgodnie z art.210
ustawy Ordynacja podatkowa,
− w decyzjach nr 3111/30/2010 z 22 czerwca 2010 roku umarzającej „ratę podatku
od nieruchomości za m-c czerwiec 2010 rok” i w decyzji nr 3110/9/2010 z
29 marca 2010 roku „umarzającej I ratę podatku za 2010 rok” odniesiono się
do naleŜności pienięŜnych, które na dzień złoŜenia wniosku przez podatnika
nie były zaległościami, a mianowicie na wniosek podatnika – osoby prawnej
z dnia 9 czerwca 2010 roku, organ podatkowy decyzją nr 3111/30/2010 z 22
czerwca 2010 roku umorzył zobowiązanie wynikające z VI raty podatku za
2010 rok i na wniosek podatnika – osoby fizycznej z dnia 12 marca 2010
roku umorzył naleŜność z tytułu I raty podatku za 2010 rok. Instytucję
umorzenia stosuje się wyłącznie do podatków, co do których upłynął termin płatności,
a podstawą wszczęcia postępowania i wydania decyzji w sprawie jest wniosek
podatnika, który tę sprawę wskazuje. Organ podatkowy zgodnie z art.67 a ust.3
ustawy Ordynacja podatkowa jest kompetentny do umorzenia zaległości podatkowej,
którą definiuje art. 51 § 1 cytowanej ustawy. JeŜeli więc podatnik złoŜył wniosek o
umorzenie raty podatku, wówczas takie Ŝądanie jest Ŝądaniem bezprzedmiotowym i
organ podatkowy na podstawie art.165a cytowanej wyŜej ustawy wydaje
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. We wszystkich wydanych w 2008
i 2010 roku decyzjach (pozytywnych i negatywnych) dotyczących umorzeń
nieprawidłowo sformułowano zapis, odnoszący się do postanowienia organu
podatkowego w sprawie, a mianowicie zapis „postanawiam umorzyć ratę
podatku od nieruchomości, czy ratę podatku rolnego w kwocie…” jest
niewłaściwy, bowiem jak zapisano wyŜej w myśl art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa, organ podatkowy nie jest kompetentny do
umorzenia podatku, moŜe natomiast zastosować umorzenie zaległości podatkowej;
− w postanowieniu decyzji nr 3110/9/2010 z 29 marca 2010 rok zapisano
„organ podatkowy postanawia umorzyć zaległość podatkową w łącznym
zobowiązaniu podatkowym za rok 2009” natomiast jak wykazała analiza
materiałów źródłowych (karta podatnika, rejestr wymiarowy), podatnik
opłacał zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości. PowyŜsze wskazuje
na fakt zaniechania bądź nierzetelnego przeprowadzenia przez organ podatkowy
postępowania mającego na celu ustalenie stanu faktycznego. Wydając decyzję, organ
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podatkowy oparł się jedynie o treść wniosku podatnika, w którym ten wnioskował o
„umorzenie raty podatku od gruntów”;
− w decyzjach nr: 3111a/22/2008 z 20 czerwca 2008 roku, 3111a/12/2008 z
4 kwietnia 2008 roku, 3111/18/2010 z dnia 12 maja 2010 roku organ
podatkowy umarzał zaległość wynikającą z łącznego zobowiązania
pienięŜnego, natomiast w treści postanowień odniesiono się tylko do
„umorzeń rat podatku rolnego”. Łączne zobowiązanie pienięŜne obejmuje podatek
rolny, podatek leśny i od nieruchomości, natomiast podatek rolny obejmuje tylko
jeden rodzaj zobowiązania. Treść postanowień była więc niespójna z umarzaną
kwotą, która obejmowała zaległości z tytułu łącznego zobowiązania. Ponadto
prawidłowe rozbicie udzielonej ulgi na poszczególne podatki miało znaczenie dla
prawidłowości sporządzenia sprawozdań Rb27S i Rb –PDP, w których zgodnie z
przepisami § 3 ust.1 pkt 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca
2006 roku w sprawie sprawozdawczości budŜetowej odrębnie wykazuje się skutki
finansowe wynikające z decyzji Wójta Gminy;
− decyzję nr 3110-27-24/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie umorzenia
zaległości w podatku od nieruchomości wydał Burmistrz Gminy śychlin (Gmina
ościenna). Na podstawie art.132 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Wójt Gminy
Oporów podlegał wyłączeniu z udziału w postępowaniu (…)17. W związku z
powyŜszym postanowieniem z dnia 17 listopada 2009 roku Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Skierniewicach wyznaczyło do załatwienia wniosku Wójta Gminy
śychlin;
− decyzją nr 3111a/12/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku umorzono zaległość w
podatku (…)18. Zgodnie z przywołanym w decyzji art.67 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa organ podatkowy na wniosek podatnika moŜe udzielić ulgi w spłacie
zobowiązań podatkowych w sytuacjach uzasadnionych waŜnym interesem podatnika.
NaleŜy przez to rozumieć względy nadzwyczajne, mogące zachwiać egzystencję
podatnika. Brak jakiejkolwiek dokumentacji pod niniejszą decyzją, uniemoŜliwia
jednoznaczne stwierdzenie, słuszności jej podjęcia, a w myśl art. 122 przywołanej
ustawy, organ podatkowy w toku postępowania podejmuje wszelkie niezbędne
działania mające na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;
− przed wydaniem decyzji negatywnych lub w części negatywnych, organ
podatkowy nie poinformował podatnika o moŜliwości zapoznania się i
wypowiedzenia
w
sprawie
zebranego
materiału
dowodowego,
co
pozostawało w sprzeczności z art. 123 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie
z którym organy podatkowe zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w
kaŜdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umoŜliwić im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań;

17

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
18

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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4)

Podatek rolny

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2006 roku, Dz. U. nr 136, poz. 969 ze zm.), podstawę obliczania stawki podatku
rolnego stanowiła średnia cena skupu Ŝyta za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy. W 2008 roku średnia cena skupu Ŝyta za 1 dt. wynosiła
58,29 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku - M.P. nr 77, poz.
831), w roku 2009 średnia cena skupu Ŝyta za 1 dt. wynosiła 55,80 zł (Komunikat
Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku - M.P. nr 81, poz. 717), a w roku 2010
średnia cena skupu Ŝyta wynosiła 34,10 za 1 dt, którą ogłoszono w dniu 19 października
2009 roku (MP nr 68, poz. 886).
W kontrolowanym okresie Rada Gminy Oporów korzystała z uprawnienia wynikającego z
art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym i w kaŜdym roku budŜetowym obniŜyła średnią
cenę skupu Ŝyta za 1dt, a mianowicie:
- uchwałą nr XIV/51/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku, którą opublikowano w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2007 roku nr 389
poz.3969, obniŜyła średnią cenę skupu Ŝyta za 1dt do kwoty 40,00 zł, która stanowiła
podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2008. Stawka podatku
za 1 ha przeliczeniowy wyniosła 100,00 zł (40,00 zł x 2,5q = 100,00 zł),
- uchwałą nr XXVII/106/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku, którą opublikowano w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2008 roku nr 378
poz.3652, obniŜyła średnią cenę skupu Ŝyta za 1dt do kwoty 38,00 zł, która stanowiła
podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2009. Stawka podatku
za 1 ha przeliczeniowy wyniosła 95,00 zł (38,00 zł x 2,5q = 95,00 zł),
- uchwałą nr XXVIII/156/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, którą opublikowano w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2009 roku nr 380
poz.3251, obniŜyła średnią cenę skupu Ŝyta za 1dt do kwoty 32,00 zł, która stanowiła
podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2010. Stawka podatku
za 1 ha przeliczeniowy wyniosła 80,00 zł (32,00 zł x 2,5q = 80,00 zł).
Podatek rolny od osób fizycznych
W 2008 roku podatkiem rolnym od osób fizycznych objęto 877 podatników, w 2009 roku
881 podatników, natomiast w roku 2010 - 891 podatników. Przypis podatku
odpowiednio w poszczególnych latach wynosił: 2008 rok – 671.710,00 zł, 2009 roku –
648.678,00 zł, 2010 rok – 550.984,00 zł. Dochody uzyskane tytułu podatku rolnego od
osób fizycznych w 2008 roku stanowiły kwotę 647.068,48 zł, co stanowiło 36,3%
dochodów własnych gminy i 10,6% dochodów ogółem. W 2009 roku uzyskane z
powyŜszego tytułu dochody to kwota 611.144,94 zł stanowiąca 38,5% dochodów
własnych i 9,7% dochodów ogółem, a w roku 2010 (III kwartały) dochody z tytułu
podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 379.056,72 zł, co stanowiło 31,48%
dochodów własnych gminy i 8,40% dochodów ogółem.
Kontrolą prawidłowości naliczenia, poboru i ewidencji podatku za lata 2008 – 2010
objęto 15 wybranych podatników (po pięciu największych kwotowo podatników z
sołectw: Oporów, Janów, Mnich Ośrodek).
Wyniki analizy zawarto w tabeli, która stanowi załącznik nr 25 protokołu kontroli.

Analiza deklaracji, decyzji wymiarowych oraz indywidualnych kart kontowych dla
poszczególnych podatników wykazała:
- w wydanych decyzjach podatkowych
uchwałami Rady Gminy w Oporowie,

zastosowano

stawki

podatku

zgodne
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- na 15 sprawdzonych decyzji wymiarowych stwierdzono, Ŝe we wszystkich
przypadkach doręczono je podatnikom w terminie umoŜliwiającym terminową zapłatę
I raty podatku wynikającą z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych,
- w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania,
zmian dokonywano na podstawie informacji geodezyjnych przekazywanych przez
Starostwo Powiatowe w Kutnie (...)19
Analiza terminowości wpłat podatku rolnego wykazała, Ŝe w okresie objętym kontrolą
naleŜność nieterminowo wpłacili: (...)20
Podatek rolny od osób prawnych
Uzyskane w 2008 roku dochody z tytułu podatku rolnego od 4 osób prawnych wynosiły
14.529,00 zł i stanowiły 0,8% dochodów własnych i 0,2% dochodów ogólnych. Przypis
podatku rolnego wynikający z decyzji wydanych na 2008 rok z uwzględnieniem zmiany
w ciągu roku wynosił 14.529,00 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S za okres do
31 grudnia 2008 roku przypis podatku wykazany w kolumnie 5 w dziale 75675615§ 0320 wynosił 25.606,16 zł, róŜnica stanowiła kwotę 11.077,16 zł.
Analiza danych wykazanych ww. sprawozdaniu oraz dokumentacji księgowej
przedmiotowego podatku wykazała, Ŝe kwotę przypisu powiększono o wartość
udzielonych w roku 2008 kompensat w wys. 11.077,16 zł, o które równieŜ
powiększono kwotę dochodów otrzymanych wykazanych w kolumnie 8 oraz
dochodów wykonanych wykazanych w kolumnie 7. Analiza zapisów księgowych
dotyczących ewidencji przedmiotowych operacji wykazała błędne ujęcie przedmiotowych
zdarzeń na kontach syntetycznych, a tym samym błędnych danych wykazanych w
sprawozdaniu Rb- 27S, co opisano w punkcie dotyczącym poboru podatku od
nieruchomości.
Uzyskane w 2009 roku dochody z niniejszego podatku od 5 osób prawnych wynosiły
13.989,00 zł i stanowiły 0,9 % dochodów własnych. Przypis podatku rolnego wynikający
z decyzji wydanych na 2009 rok z uwzględnieniem zmiany w ciągu roku wynosił
13.989,00 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S wg stanu na dzień 31 grudnia
2008 roku, przypis podatku wykazany w kolumnie 5 w dziale 756-75615 § 0320
wynosił 20.622,74 zł. RóŜnica stanowiła wartość udzielonych w roku 2009
kompensat w wysokości 6.633,74 zł. Analiza zapisów księgowych dotyczących
ewidencji przedmiotowych operacji wykazała błędne ujęcie przedmiotowych zdarzeń na
kontach syntetycznych, a tym samym błędnych danych wykazanych w sprawozdaniu
Rb- 27S, co opisano w punkcie dotyczącym poboru podatku od nieruchomości.
Uzyskane za III kwartały 2010 roku dochody z niniejszego podatku od 6 osób prawnych
wynosiły 9.501,00 zł stanowiły 0,8 % dochodów własnych i 0,2% dochodów ogólnych.
Przypis podatku rolnego wynosił 11.953,00 zł.

19

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.

20
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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W okresie objętym kontrolą organ podatkowy nie udzielał ulg i zwolnień oraz nie
odnotowano zaległości w przedmiotowym podatku.
Kontrolą objęto wszystkich podatników w zakresie podatku rolnego od osób prawnych.
Informacje podlegające analizie zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 26 protokołu kontroli

Analiza złoŜonych przez podatników deklaracji, kart ewidencji podatkowej oraz wpłat
podatku wykazała, Ŝe: (...)21
Przykładowe księgowanie podatku rolnego wpłaconego przelewem
Podatek rolny w kwocie 28,00 zł wpłacony w dniu 5 listopada 2010 roku przez podatnika
o nr ewidencyjnym (...)22 został zaksięgowany:
Wn 221 / Ma 750 – przypis naleŜności z tytułu podatku,
W jednostce
Wn 130/1 / Ma 221 – wpłata naleŜności podatkowej na rachunek bankowy,
W organie
Wn 133 / Ma 901.
Przykładowe księgowanie podatku rolnego wpłaconego do kasy
Podatek rolny w kwocie 210,00 zł wpłacony w dniu 4 listopada 2010 roku przez
podatnika o nr ewidencyjnym (...)23 został zaksięgowany:
Wn 221 / Ma 750 – przypis naleŜności z tytułu podatku,
W jednostce
Wn 101 / Ma 140/1 – wpłata naleŜności podatkowej do kasy,
Wn 140/1 / Ma 101 – odprowadzenie gotówki na rachunek bankowy (środki w
drodze),
Ma 130 / Wn 221 – wpłata gotówki na rachunek bankowy.
W organie

21

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez
podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001
roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach postępowania
podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia
dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001
roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
22

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

23

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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Wn 133 i Ma 901.
W wyniku analizy zapisów księgowych oraz dokumentów źródłowych
kontrolujące stwierdziły, Ŝe wytyczne odnoszące się do zasad rozliczeń wpłat i
planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych dla organów podatkowych zawarte w załączniku nr 1 do
zarządzenia nr 6/A/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 grudnia 2006 roku,
pozostawały w sprzeczności z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad
rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i
niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761 ). W myśl zapisów § 14 ww.
rozporządzenia, wpływy gotówki do kasy z tytułu podatku księguje się na następujących
kontach: Wn konto 101- Kasa, Ma konto 221 – naleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych, natomiast na koncie 140 - krótkoterminowe papiery wartościowe i inne
środki pienięŜne ewidencjonuje się środki pienięŜne znajdujące się pomiędzy kasą
urzędu a jego rachunkiem bieŜącym.

Udzielone
ulgi
i
zwolnienia
w
zakresie
podatku
(w szczególności ulga inwestycyjna i z tytułu nabycia gruntów)
2008
Ilość
decyzji
(szt.)

Rodzaj decyzji

2009

Kwota
ulgi lub
zwolnienia
(zł)

Ilość
decyzji
(szt.)

rolnego

2010

Kwota
ulgi lub
zwolnienia
(zł)

Ilość
decyzji
(szt.)

Kwota
ulgi lub
zwolnienia
(zł)

Ulga inwestycyjna

7

9.677,00

-

-

3

3.334,00

Zwolnienie z tytułu
nabycia gruntów

18

2.069,00

21

5.299,00

19

3.950,00

4

680,00

-

-

-

-

85

45.804,00

70

35.866,00

53

20.290,00

RozłoŜenie na
raty zapłaty
podatku
(zaległości)

6

11.055,00

3

5.245,00

2

6.197,00

Odroczenie
terminu zapłaty
podatku
(zaległości)

45

42.375,00

56

33.278,00

44

26.993,00

Ulga Ŝołnierska
Umorzenie
zaległości,
odsetek

Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
Kontrolujące dokonały sprawdzenia prawidłowości udzielania zwolnień w podatku rolnym
z tytułu nabycia gruntów w oparciu, o co trzecią wydaną decyzją w 2008 – 2009 roku,
oraz co piątą wydaną decyzję w 2010 roku (16 decyzji).
Skontrolowane decyzje wraz z danymi zestawiono w poniŜszej tabeli:
Numer i data decyzji
Fn.3111/2/2008
27.05.2008
Fn.3111/3/2008

z

dnia

z

dnia

Data wniosku
Data umowy
kupna

Okres objęty ulgą
wg decyzji

Pow. objęta ulgą
w ha
przeliczeniowe

Kwota ulgi
w roku
wydania
decyzji

26.05.2008
16.05.2008
26.05.2008

01.06.200831.05.2013
01.06.2008-

2,50
2,83
/ha przel.6,2245/

363,00
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27.05.2008
Fn.3111/5/2008
04.06.2008
Fn.3111/8/2008
22.07.2008
Fn.3111/12/2008
15.10.2008
Fn.3111/17/2008
18.12.2008
Fn.3111/4/2009
18.03.2009
Fn.3111/7/2009
20.05.2009
Fn.3111/9/2009
20.05.2009
Fn.3111/13/2009
25.08.2009
Fn.3111/17/2009
14.10.2009
Fn.3111/21/2009
31.12.2009

Fn.3111/5/2010
27.05.2010
Fn.3111/8/2010
08.06.2010
Fn.3111/14/2010
14.09.2010
Fn.3111/18/2010
17.11.2010

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

z

dnia

16.05.2008
04.06.2008
28.05.2008
08.07.2008
10.12.2007
08.10.2008
29.09.2008
17.12.2008
26.11.2008
17.03.2009
05.02.2009
12.05.2009
07.05.2009
11.05.2009
18.12.2008
25.08.2009
17.07.2009

31.05.2013
01.07.2008
31.05.2013
01.08.200831.12.2012
01.11.200830.09.2013
01.01.200930.11.2013
01.04.200928.02.2014
01.06.200931.05.2014
01.06.200931.12.2013
01.09.200931.07.2014

4,00
/ha przel.5,00/
5,20
/ha.przel.7,1240/
2,45
/ha przel.3,0525/
1,27
/ha.przel.1,8840/
6,80
/ha.przel.10,2454/
0,50
/ha.przel.0,75/
6,1064
/ha przel.7,0459/
4,7328
/ha przel.7,5044/

30.09.2009
15.07.2009

01.10.200930.07.2014

6,32
/ha przel.9,48/

225,00

30.12.2009
04.09.2009
30.12.2009
29.10.2009

01.01.201030.09.2014
01.01.201030.09.2014

0,50
1,39
/ha przel.2,7625/

-

26.04.2010
26.03.2010
28.05.2010
29.04.2010
10.09.2010
01.09.2010
15.11.2010
16.06.2010

01.05.201031.03.2015
01.06.201030.04.2015
01.10.201030.09.2015
01.12.201030.06.2015

1,9864
/ha przel.2,0769/
4,6149
/ha przel.5,2334/
2,0595
/ha przel.2,6595/
2,90
/ha przel.4,2385/

249,00
296,00
51,00
730,00
42,00
390,00
238,00

110,00
244,00
53,00
28,00

Jak wynika z analizy materiałów źródłowych ww. decyzje wydano na podstawie art. 13d
ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tekst jednolity z 1993
roku (Dz. U. nr 94 poz. 431 z póź. zm.) podczas gdy obowiązującym w tym okresie był
tekst jednolity z dnia 20 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 136 poz. 969 ze zm). Wszystkie
decyzje wydano na wniosek podatnika. Wniosek podatnika zawierał oświadczenie o
braku istnienia pokrewieństwa kupującego ze sprzedającym grunty (art. 12 ust. 5
ustawy o podatku rolnym) i załączono kserokopie aktów notarialnych dotyczących
zakupionych gruntów. Jak wykazano w tabeli, we wszystkich wydanych decyzjach
poprawnie wyliczono okres zwolnienia z opłaty w podatku rolnym z tytułu nabycia
gruntów. Zgodnie z art. 12 ust 3 cytowanej wyŜej ustawy, okres zwolnienia z opłat
podatku wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym zawarto umowę sprzedaŜy gruntów.
Ulgi inwestycyjne
W 2008 roku Wójt Gminy Oporów na wniosek podatników wydał siedem decyzji
pozytywnych w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej, natomiast w 2010 roku wydano
trzy decyzje w sprawie udzielenia przedmiotowych ulg. W roku 2009 nie odnotowano
wniosków o przyznanie ww. ulgi.
Analizę prawidłowości przyznanych ulg inwestycyjnych przeprowadzono na losowo
wybranej próbie:
2008 rok
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- decyzja nr Fn.3111/1/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku – kwota wydatków na
inwestycje (modernizacja budynku inwentarskiego i budowa zbiornika na gnojowicę)
wg rachunków to 9.878,52 zł - ulga 25% stanowiła kwotę 2.470,00 zł,
- decyzja nr Fn.3111/4/2008 z dnia 2 czerwca 2008 roku – kwota wydatków na
inwestycje (zakup i instalacja urządzeń zaopatrzenia w wodę w gospodarstwie) wg
rachunków to 3.955,66 zł - ulga 25% stanowiła kwotę 989,00 zł,
- decyzja nr Fn.3111/6/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku – kwota wydatków na
inwestycje (podłączenie gospodarstwa do wodociągu) wg rachunków to 4.140,00 zł ulga 25% stanowiła kwotę 1.035,00 zł,
- decyzja nr Fn.3111/7/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku – kwota wydatków na
inwestycje (budowa zbiornika na gnojowicę) wg rachunków to 29.169,83 zł - ulga
25% stanowiła kwotę 7.292,00 zł.
2010 rok
- decyzja nr Fn.3111/1/2010 z dnia 15 marca 2010 roku – kwota wydatków na
inwestycje (modernizacja budynku inwentarskiego) wg rachunków to 21.357,85 zł ulga 25% stanowiła kwotę 5.339,00 zł,
- decyzja nr Fn.3111/2/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku – kwota wydatków na
inwestycje (modernizacja budynku inwentarskiego – wymiana okien) wg rachunków
to 2.602,64 zł - ulga 25% stanowiła kwotę 651,00 zł,
- decyzja nr Fn.3111/3/2010 z dnia 21 października 2010 roku – kwota wydatków na
inwestycje (modernizacja budynku inwentarskiego - zgarniacz obornika) wg
rachunków to 15.000,00 zł - ulga 25% stanowiła kwotę 3.750,00 zł.
Analiza dokumentacji źródłowej wykazała, Ŝe:
- sprawy zakończono wydaniem decyzji pozytywnych,
- decyzje wydał Wójt Gminy Oporów,
- wszystkie decyzje wydano na uprzednio złoŜone przez podatników wnioski, do
których załączono kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem faktur oraz
przelewów zapłaty, dokumentujące poniesione wydatki,
- pracownicy organu podatkowego celem potwierdzenia realizację danej inwestycji
przeprowadzili w gospodarstwach rolnych oględziny, z których sporządzono
protokoły,
- wysokość ulg inwestycyjnych objętych niniejszymi decyzjami były zgodne z art. 13
ust.2 ustawy o podatku rolnym.
Ulgi w zapłacie podatku na podstawie decyzji organu podatkowego (umorzenia,
odroczenia)
W 2008 roku Wójt Gminy Oporów wydał 85 decyzji w sprawie umorzenia zaległości
podatkowych na łączna kwotę 45.804,00 zł w tym 74 decyzji umorzenia zaległość
głównych w kwocie 36.314,00 zł oraz 11 decyzji w sprawie umorzenia odsetek na kwotę
9.490,00 zł. W 2009 roku organ podatkowy wydał 70 decyzji w sprawie umorzenia
zaległości podatkowych, których łączna wartość wynosiła 35.866,00 z tego 59 decyzji
umarzających zaległość główną na kwotę 25.580,62 zł oraz 11 decyzji w sprawie
umorzenia odsetek na kwotę 10.285,38 zł. W okresie trzech kwartałów 2010 roku
wydano 42 decyzje umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 20.092,00 zł z
czego 40 decyzji umarzających zaległość główną na kwotę 14.640,00 zł oraz 2 decyzje w
sprawie umorzenia odsetek na kwotę 5.452,00 zł.
Dane dotyczące umorzenia zaległości podatkowych ujęto w sprawozdaniach Rb-27 S i
Rb-PDP za 2008, 2009 i III kwartały 2010 rok.
Prawidłowość postępowania przy wydawaniu decyzji w zakresie umorzeń, odroczeń i
rozłoŜeń na raty zapłatę podatku rolnego od osób fizycznych, kontrolujące sprawdziły w
oparciu o wybraną losowo próbę podatników (co dziesiąta decyzja). Zebrane informacje
zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 27 protokołu kontroli.

_____________________________________________________

69

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

Analiza materiałów dotyczących wyŜej wymienionych decyzji wykazała, Ŝe:
-

wszystkie sprawy z wniosków podatników, dotyczących umorzenia zaległości oraz
odroczenia terminów płatności zaległości podatkowych oraz rat podatku rolnego,
zostały załatwione w drodze decyzji zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja
podatkowa,

-

decyzje wydawał Wójt Gminy jako organ podatkowy,

-

wszystkie decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne,

-

stwierdzono
Ŝe
organ
podatkowy
decyzje
umorzeniowe
nr:
Fn.3111a/5/2008 z dnia 3 marca 2008 roku, Fn.3111a/12/2008 z dnia 4
kwietnia 2008 roku, Fn.3111a/21/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku,
Fn.3111a/32/2008 z dnia 5 września 2008 roku, Fn.3111a/37/2008 z 30
września 2008 roku, Fn.3111a/20/2009 z 26 maja 2009 roku,
Fn.3111a/36/2009 z dnia 29 września 2009 roku, Fn.3111/8/2010 z dnia
18 marca 2010 roku, wydał tylko na podstawie wniosków podatników.
Zaniechał podjęcia działań mających na celu potwierdzenie stanu
faktycznego wykazywanego przez podatnika, czym naruszył art. 122 i art.
187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa,

-

podatnik nr 150005 zwrócił się w dniu 29 lutego 2008 roku z wnioskiem o
„odroczenie terminu płatności zaległości w wys. 137,00 zł, wynikającej z IV raty
podatku za rok 2007 lub o jej umorzenie”. Ten alternatywny w treści wniosek organ
podatkowy rozpatrzył pozytywnie wydając na jego podstawie decyzję nr
Fn.3111a/5/2008, która rozstrzygała o umorzeniu podatnikowi przedmiotowej
zaległości,

-

podatnik nr 110021 we wniosku z dnia 30 marca 2009 roku zwrócił się do organu
podatkowego z prośbą o umorzenia jednej raty podatku bez wskazana, której raty i
którego roku dotyczy to Ŝądanie. Na podstawie przedmiotowego wniosku organ
podatkowy wydał w dniu 31 marca 2009 roku decyzję nr Fn.3111a/16/2009, którą
umorzył podatnikowi zaległość z tytułu dwóch rat, tj. IV raty podatku z 2008 rok
oraz I raty podatku z 2009 rok w łącznej wysokości 261,00 zł,

-

podatnicy nr 160024 i nr 170035 wnosili do organu podatkowego Ŝądania o
umorzenie zaległości podatkowych (…)24. Do wniosków nie załączono dokumentów
potwierdzających opisany stan faktyczny, a organ podatkowy wydał na ich
podstawie decyzje uwzględniające w całości Ŝądania podatników i umorzył zaległości
odpowiednio 454,00 zł i 871,00 zł. Zgodnie z art. 67a § 1 organ podatkowy w
przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem podatnika lub interesem
publicznym, moŜe umorzyć zaległość podatkową niemniej jednak zgodnie z art. 122
cytowanej ustawy, podejmuje niezbędne działania w celu wyjaśnienia stanu
faktycznego. W opisanym przypadku takich działań nie podjęto,

-

w decyzjach nr 3111a/53/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku umarzającej
„IV ratę podatku rolnego w wysokości 161,00 zł” i w decyzji nr
3111/8/2010 z dnia 18 marca 2010 roku umarzającej „I ratę podatku
rolnego w wysokości 136,00 zł” odniesiono się do naleŜności pienięŜnych,
które na dzień złoŜenia wniosku nie były zaległościami, a mianowicie na

24

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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wniosek podatnika z dnia 6 listopada 2009 roku organ podatkowy wydał
decyzję nr 3111a/53/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku umarzając
zobowiązanie wynikające z IV raty podatku za 2009 rok i na wniosek
podatnika z dnia 10 marca 2010 roku umorzył naleŜność podatkową z
tytułu I raty podatku rolnego za 2010 rok. Instytucję umorzenia zgodnie z art.
67 a ust.3 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się do zaległości podatkowych, a
nie zobowiązań z tytułu podatków, a podstawą wszczęcia postępowania i wydania
decyzji w sprawie jest wniosek podatnika, który to Ŝądanie wskazuje. śądanie
umorzenia raty podatku było Ŝądaniem bezprzedmiotowym i zgodnie z art.165 a
cytowanej ustawy organ podatkowy powinien wydać postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania w tym przedmiocie,
-

w
decyzjach
nr
Fn.3111a/4/2008,
nr
Fn.3111a/5/2008,
nr
Fn.3111a/7/2008, nr Fn.3111a/12/2008, nr Fn.3111a/21/2008, nr
Fn.3111a/37/2008, nr Fn.3111a/1/2009, nr Fn.3111a/16/2009, nr
Fn.3111a/20/2009, nr Fn.3111a/23/2009, nr Fn.3111a/36/2009, nr
Fn.3111a/53/2009,
nr
Fn.3111/22/2010,
nr
Fn.3111/8/2010,
nr
Fn.3111/47/2010, nr Fn.3111/45/2010 nieprawidłowo sformułowano
rozstrzygnięcie decyzji a mianowicie zapis „postanawiam umorzyć ratę VI
ratę 2008 roku podatku rolnego w kwocie…” jest niewłaściwy bowiem w myśl
art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, organ
podatkowy nie jest kompetentny do umorzenia podatku, moŜe natomiast
zastosować umorzenie zaległości podatkowej,

-

stwierdzono przypadki wydania decyzji umarzającej zaległość podatkową np.
(decyzja nr 3111a/32/2008 z dnia 5 września 2008 roku) oraz decyzji
odraczających termin zapłaty (decyzja nr 3111/1/2010), które w postanowieniu nie
określały okresu jakiego umarzana, czy odraczana kwota dotyczy. Ograniczono się
w tym zakresie do zapisu „postanawiam odroczyć zaległość w podatku rolnym w
kwocie 735,00 zł”,

-

w treści wydanych decyzji w sposób niedozwolony i w niedozwolonym zakresie
dokonywano korekt ich treści a mianowicie: ręcznie uzupełniano zapisy w zakresie
udzielonej ulgi np. postanowienie dotyczyło odroczenia zapłaty zaległości z tytułu II
i III raty podatku za 2010 rok a długopisem dopisano odroczenie raty I (decyzja nr
3111/31/2010) z 11 października 2010 roku), ręcznie dopisywano datę
obowiązywania decyzji, bądź ją odręcznie korygowano np. (decyzja odroczeniowa nr
Fn.3111/35/2008 z 26 listopada 2008 roku i decyzja odroczeniowa nr
3111/30/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku, która pierwotną datę odroczenia
wskazywała na 25 listopad 2008 rok natomiast długopisem skreślono tę datę i
wpisano termin odroczenia do 10 styczeń 2009 rok). Organ podatkowy moŜe
prostować błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej decyzji, ale
dokonuje tego w drodze postanowienia, na co wskazuje art. 215 § 1 ustawy
Ordynacja podatkowa.

Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył Inspektor ds. wymiaru i opłat stanowiące załącznik nr 28 protokołu
kontroli.

Zgodnie z wyjaśnieniem ww. pracownika naniesione poprawki bądź uzupełnienia
wynikają z niedopatrzenia bądź pomyłki przy wypisywaniu decyzji. W przypadku
zmiany dat wyznaczających obowiązek dokonania wpłaty zaległości podatkowej
poprawki naniesiono za zgodą Wójta Gminy, który podpisywał decyzje.
-

decyzją nr Fn.3111/49/2009 z dnia 25 listopada 200 roku, odroczono
podatnikowi nr 240017 termin płatności z tytułu zaległości IV raty podatku
rolnego w wysokości 783,00 zł, o którą to ulgę wnioskował podatnik w dniu
16 listopada 2009 roku. Weryfikacja danych wynikających z decyzji
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wymiarowej dla ww. podatnika wydana na 2009 rok wykazała, Ŝe
zobowiązanie z tytułu IV raty podatku rolnego wynosiło 421,00 zł a nie
783,00 zł jak określono w decyzji
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył Inspektor ds. wymiaru i opłat stanowiące załącznik nr 28 protokołu
kontroli.

Z treści przedmiotowego wyjaśnienia wynika, Ŝe kwota wskazana w decyzji
odroczeniowej była błędna i prawidłowo organ podatkowy powinien wskazać kwotę
421,00 zł.
-

podatnik nr 240017 wnioskiem z dnia 16 listopada 2009 roku zwracał się z
prośbą o przesunięcie terminu płatności zaległości z tytułu IV raty podatku
rolnego za 2009 roku o jeden miesiąc tj. do 15 grudnia 2009 roku,
natomiast organ podatkowy decyzją nr Fn.3111/49/2009 przesunął termin
płatności o ponad rok tj. do dnia 15 grudnia 2010 roku,

-

stwierdzono przypadki, Ŝe na wnioski podatników z 2008 roku wydano
decyzję z datą 2007 roku np. decyzja nr Fn.3111/7/2008 na wniosek
podatnika z dnia 19 marca 2008 roku umarzająca zaległość podatkową z I
raty podatku rolnego za 2008 rok, została wystawiona z datą 4 kwietnia
2007 roku, podobne fakty odnotowano w decyzjach nr Fn.3111a/4/2008 z
dnia 22 stycznia 2007 roku, Fn.3111a/5/2008 z dnia 3 marca 2007 roku.

Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył Inspektor ds. wymiaru i opłat stanowiące załącznik nr 28 protokołu
kontroli.

Z wyjaśnień przedłoŜonych przez pracownika merytorycznego wynika, Ŝe wskazane
daty przedmiotowych decyzji wynikały z pomyłki pracownika, natomiast wydane
decyzje wydawane były w 2008 roku, na co wskazują daty pozostałej dokumentacji
załączonej do przedmiotowych decyzji,
-

(...)25

-

przed wydaniem decyzji odmownej organ podatkowy wyznaczył stronie
siedmiodniowy terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału
dowodowego, zgodnie z art.200 ustawy Ordynacja podatkowa.

5)

Podatek od środków transportowych

Rady Gminy Oporów określiła stawki podatku od środków transportowych na rok:
- 2008 uchwałą nr XXXIII/135/05 z dnia 1 grudnia 2005 roku, opublikowaną w

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 359, poz. 3245 z 15 grudnia 2005
roku która zgodnie z zapisami § 2 zwalniała z podatku od środków transportowych
pojazdy słuŜące do realizacji zadań gminy w zakresie oświaty oraz w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej z wyłączeniem środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt
2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych,

25

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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- 2009 uchwałą nr XXXVII/107/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku, opublikowaną w

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 378, poz. 3653 z 15 grudnia 2008
roku, która zgodnie z zapisami § 2 zwalniała z podatku od środków transportowych
pojazdy słuŜące do realizacji zadań gminy w zakresie oświaty oraz w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej z wyłączeniem środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt
2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Uchwałą nr XXVIII/114/2008 Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2008 roku, którą
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 405, poz. 4236 z
31 grudnia 2008 roku podjęła decyzje o odstąpieniu ze zwolnienia ww. pojazdów,
- 2010 uchwałą nr XXXVII/157/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, opublikowaną w

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 380, poz. 3252 z 17 grudnia 2009
roku.
Stawki określone w powyŜszych uchwałach były niŜsze od kwot określonych ustawą o
podatkach i opłatach lokalnych i wyŜsze, od stawek minimalnych określonych w
załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych.
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 – ogółem podatek od środków transportowych od
osób fizycznych wyniósł w 2008 roku 5.000,00 zł, a wykonanie 3.310,00 zł, co stanowiło
0,05% dochodów budŜetowych i 0,34% dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 – ogółem podatek od środków transportowych od
osób fizycznych wynosił w 2009 roku 1.000,00 zł, a wykonanie 6.872,00 zł, co stanowiło
0,11% dochodów budŜetowych i 0,73% dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 – ogółem podatek od środków transportowych od
osób fizycznych za III kwartały 2010 roku wynosił 2.700,00 zł, a wykonanie 1.585,00 zł
co stanowiło 0,13% dochodów budŜetowych i 0,04% dochodów własnych.
Z ewidencji podatkowej wynika, Ŝe podatkiem objęto w 2008
posiadających 7 pojazdów, w 2009 roku 7 podatników będących
pojazdów, w 2010 roku 6 podatników posiadających 7 pojazdów.
2008 rok wynosił 4,944,00 zł, na 2009 rok 5.552,00 zł, na 2010 rok

roku 6 podatników
właścicielami dla 8
Przypis podatku na
6.060,00 zł.

Wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu podatku od środków transportowych
zaewidencjonowano na kontach:
W jednostce
Wn 221 / Ma 750 – przypis naleŜności z tytułu podatku,
Wn 130 / Ma 221 – wpłata naleŜności podatkowej na rachunek bankowy,
W organie
Wn 133 / Ma 901.
Wpływ podatku od środków transportowych do kasy ewidencjonowano w następujących
sposób:
W jednostce
Wn 221, Ma 750 – przypis naleŜności z tytułu podatku,
Wn 101, Ma 140/1 – wpłata naleŜności podatkowej do kasy,
Wn 140/1, Ma 101 – odprowadzenie gotówki na rachunek bankowy (środki w
drodze),
Ma 130 /1, Wn 221 – wpłata gotówki na rachunek bankowy.
W organie
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Wn 133 i Ma 901/1.
W wyniku analizy zapisów księgowych stwierdzono, Ŝe przyjęte w jednostce
zasady ewidencji dochodów podatkowych zawarte w załączniku nr 1 do
zarządzenia nr 6/A/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 grudnia 2006 roku,
pozostawały w sprzeczności z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad
rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i
niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761 ). W myśl zapisów § 14 ww.
rozporządzenia wpływy gotówki do kasy z tytułu podatku księguje się na następujących
kontach: Wn konto 101- Kasa, Ma konto 221 – naleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych, natomiast na koncie 140 - krótkoterminowe papiery wartościowe i inne
środki pienięŜne ewidencjonuje się środki pienięŜne znajdujące się pomiędzy kasą
urzędu a jego rachunkiem bieŜącym.
Z uwagi na znikomy procent dochodów z powyŜszego tytułu w dochodach własnych
gminy w latach 2008 - 2010, kontrolę w tym zakresie ograniczono do sprawdzenia
prawidłowości
udzielonych
ulg
oraz
windykacji
zaległości
podatkowych
w
przedmiotowym podatku.
Udzielone ulgi w zakresie podatku od środków transportowych (np. umorzenie
zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności)
W okresie objętym kontrolą organ podatkowy umorzył zaległość w przedmiotowym
podatku wydając w 2008 roku sześć decyzji w łącznej kwocie 3.937,00 zł plus odsetki w
wys. 53,00 zł, w roku 2009 trzy decyzje na łączną kwotę 1.215,00 zł oraz w ciągu trzech
kwartałów 2010 roku 1 decyzję na kwotę 260,00 zł.
Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą niŜej wymienionych decyzji:
2008 rok:
- nr Fn. 3114/1/2008 z dnia 31 marca 2008 roku – wystawiona dla osoby fizycznej w
sprawie umorzenia zaległości podatkowej wynikającej z I raty podatku od środków
transportowych za 2008 rok (…)26 w kwocie 175,00 zł, na wniosek podatnika z dnia
28 marca 2008 roku. (…)27,
- nr Fn. 3114/2/2008 z dnia 6 października 2008 roku – wystawionej dla osoby
fizycznej w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wynikającej z II raty podatku
od środków transportowych za 2008 rok (…)28 w kwocie 175,00 zł, na wniosek
podatnika z dnia 17 września 2008 roku. (…)29,

26

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
27

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

28

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

29

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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- nr Fn. 3114/4/2008 z dnia 27 października 2008 roku wystawiona osobie fizycznej w
sprawie umorzenia zaległości podatkowej wynikającej z podatku od środków
transportowych za 2007 i 2008 rok od samochodu cięŜarowego marki Star (brak
wskazania numeru rejestracyjnego pojazdu) w kwocie 1.040,00 zł, na wniosek
podatnika z dnia 2 października 2008 roku. (…)30,
- nr Fn.3114/6/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku wydana osobie fizycznej w sprawie
umorzenia zaległości podatkowej podatku od środków transportowych za 2008 rok od
samochodu cięŜarowego (…)31 w kwocie 770,00 zł, oraz odsetki za zwłokę w opłacie
podatku od środków transportowych za 2008 rok od samochodu cięŜarowego nr
rejestracyjny (…)32 w wys. 53,00 zł. Decyzję wydano na wniosek podatnika z dnia 18
listopada 2008 roku. (…)33.
2009 rok:
- nr Fn. 3114/1/2009 z dnia 31 marca 2009 roku wydana w stosunku do osoby
fizycznej w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wynikającej z I raty podatku od
środków transportowych za 2009 rok od samochodu cięŜarowego (…)34 w kwocie
175,00 zł. Wydana na wniosek podatnika z dnia 25 marca 2009 roku. (…)35.
Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe organ podatkowy w dniu 31 marca 2008 roku wydał
decyzje umorzeniową nr Fn. 31114/1/2008 dla tego samego podatnika w odniesieniu
do zaległości podatkowej dla ww. wskazanego pojazdu. (…)36.
- nr Fn. 3114/3/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku wydana dla osoby fizycznej w
sprawie umorzenia zaległości podatkowej wynikającej z I i II raty podatku od środków

30

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

31

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

32

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

33

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

34

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

35

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

36

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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transportowych za 2009 rok od samochodu cięŜarowego (…)37 w kwocie 520,00 zł, na
wniosek podatnika z dnia 31 grudnia 2009 roku. (…)38.
2010 rok:
− nr Fn. 3114/1/2010 z dnia 30 września 2010 roku wydana osobie fizycznej w sprawie
umorzenia zaległości podatkowej z tytułu II raty podatku od środków transportowych
za 2010 rok od samochodu cięŜarowego marki Star (brak wskazania numeru
rejestracyjnego pojazdu) w kwocie 260,00 zł, PowyŜszą decyzję umorzeniową wydano
do naleŜności podatkowej, która na dzień złoŜenia wniosku nie była zaległością, a
mianowicie: wniosek o umorzenie zaległości złoŜono w dniu 10 wrześni 2010 roku,
natomiast płatność drugiej raty przypada na dzień 15 września 2010 roku. Zaległość
podatkową zgodnie z art. 51 § 1 cytowanej ustawy jest podatek niezapłacony w
terminie płatności. (…)39,
Z przeanalizowanej dokumentacji w powyŜszym zakresie wynika, Ŝe:
- wszystkie sprawy z wniosków podatników, dotyczących umorzeń zaległości, odsetek,
zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa, zostały załatwione w drodze decyzji,
- organem wydającym decyzje był Wójt Gminy Oporów,
- decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne ich wydania, zgodnie z art.210
ustawy Ordynacja podatkowa,
- wszystkie analizowane przez kontrolujące decyzje wydane były bez
udokumentowania opisywanej we wniosku przesłanki stanowiącej podstawę
umorzenia zaległości podatkowych, tym samym organ podatkowy zaniechał
wykonania czynności wynikających z zapisu art.122 ustawy Ordynacja
podatkowa, zgodnie z którym w toku postępowania organy podatkowe podejmują
wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz
załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym,
- stwierdzono przypadki załączania do poszczególnych wniosków przez
pracownika merytorycznego notatek słuŜbowych, z treści których wynikało
Ŝe decyzje umarzające zaległość podatkową Wójt Gminy Oporów
podejmował w momencie wpływu wniosku, bez przeprowadzenia
postępowania mającego na celu potwierdzenie stanu faktycznego
wynikającego z wniosku i podjęcia właściwej decyzji.
Kserokopie umorzeniowych decyzji nr: Fn.3114/3/2009 wraz z wnioskiem i notatka słuŜbową pracownika,
Fn.3114/1/2008 wraz z wnioskiem i notatka słuŜbową pracownika, Fn.3114/6/2008 wraz z wnioskiem i notatka
słuŜbową pracownika stanowią akta kontroli strony 42-55.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

37

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
38

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

39

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w aktach
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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W roku 2008 nie odnotowano wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od
osób prawnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób
prawnych w 2009 roku wyniósł 1.800,00 zł, a wykonanie 3.720,00 zł, co stanowiło
0,06% dochodów budŜetowych i 0,40% dochodów własnych.
Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób
prawnych w 2010 roku wyniósł 3.000,00 zł, a wykonanie za III kwartały 2010 roku
wynosiło 3.853,00 zł co stanowiło 0,32% dochodów własnych i 0,09% dochodów
ogółem.
Przypis podatku od środków transportowych – osoby prawne w 2009 roku wynosił
3.853,00 zł, natomiast w 2010 roku 3.720,00 zł.
(…)40. Kontrolujące, stwierdziły, Ŝe zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z dnia 21
czerwca 2006 roku Dz. U. nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2 czerwca 2005 roku nr
108 poz. 908 ze zm.) pojazd uŜywany do celów specjalnych, w tym jednostek ochrony
przeciwpoŜarowej jest ustawowo zwolniony z podatku od środków transportowych.
Zgodnie z zapisami art. 15, pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity z
dnia 15 października 2009 roku Dz. U. nr 178, poz. 1380) jednostkami ochrony
przeciwpoŜarowej jest ochotnicza staŜ poŜarna. Wpływ podatku od ww. środka
transportowego w roku 2009 oraz w roku 2010 wynosiły po 520,00 zł.

6)

Terminowość podejmowania czynności windykacyjnych w odniesieniu
do zaległości podatkowych

Zaległości w poszczególnych podatkach oraz zestawienie działań windykacyjnych,
podejmowanych przez jednostkę w okresie objętym kontrolą, przedstawiają poniŜsze
tabele, sporządzone na podstawie prowadzonej w jednostce ewidencji upomnień i
tytułów wykonawczych. Ewidencja upomnień spełniała wymogi określone w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr
137, poz. 1541 ze zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 cytowanego wyŜej rozporządzenia,
zawierała ona: nr ewidencyjny upomnienia, datę jego wystawienia, nr konta
zobowiązanego, nazwę i adres zobowiązanego, rodzaj, okres i kwotę naleŜności. Nie
wskazywano w ewidencji daty doręczenia upomnienia i okresu jakiego ono dotyczy.
Odbiór upomnień potwierdzali podatnicy. Ewidencja tytułów wykonawczych prowadzona
jest wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do cytowanego rozporządzenia.

2008 rok
Rodzaj
podatku

Kwota
Kwota odsetek zaległości na
Upomnienia
naliczona na koniec roku (z
koniec roku uwzględnienie Ilość
Wartość
m lat ubiegłych)

Tytuły wykonawcze
Ilość

Wartość

Kwota
Kwota
wyegzekwow
wyegzekwowan
anych
ych odsetek
zaległości

40

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

_____________________________________________________

77

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

Podatek od
nieruchomości –
osoby fizyczne*

11.415,00

15.968,83

43

11.804,73

9

418,80

83,40

760,00

Podatek od
nieruchomości –
osoby prawne

-

4,00

2

1.422,00

-

-

-

-

Podatek rolny –
osoby fizyczne

141.120,00

172.499,41

679

233.972,46

141

49.532,54

2.644,08

14.335,10

Podatek rolny –
osoby prawne

-

-

-

-

-

-

-

-

Podatek leśny

-

58,00

8

140,00

-

-

-

-

Podatek od
środków
transportowych

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 rok
Rodzaj
podatku

Kwota
Kwota odsetek zaległości na
Upomnienia
naliczona na koniec roku (z
koniec roku uwzględnienie
Wartość
m lat ubiegłych) Ilość

Tytuły wykonawcze
Ilość

Wartość

Kwota
Kwota
wyegzekwow
wyegzekwowan
anych
ych odsetek
zaległości

Podatek od
nieruchomości –
osoby fizyczne*

7.487,00

946,00

45

11.874,03

6

1.375,00

66,00

128,00

Podatek od
nieruchomości –
osoby prawne

-

8,00

1

5.590,00

-

-

-

-

Podatek rolny –
osoby fizyczne

129.061,00

174.279,66

793

255.172,74

133

42.291,26

2.676,35

8.935,34

Podatek rolny –
osoby prawne

-

-

2

933,80

-

-

-

-

Podatek leśny

-

-

6

140,00

3

66,00

-

-

Podatek od
środków
transportowych

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaległość w podatku od nieruchomości osoby fizyczne na 31 grudnia 2008 roku wynosiły
15.968,83 zł i na 31 grudnia 2009 roku 946,00 zł.
Największe zaległości w zapłacie przedmiotowego podatku posiadali podatnicy wykazani
w niniejszej tabeli, w której wykazano równieŜ działania jednostki mające na celu ich
egzekucję. (...)41
Poza analizą opisanych wyŜej działań podejmowanych przez jednostkę w stosunku do
największych dłuŜników w opłatach podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
kontrolujące dokonały szczegółowej analizy terminowości podejmowanych działań
windykacyjnych w stosunku do osób fizycznych odnosząc się do zapłaty II raty podatku
z 2008 roku i pierwszej raty w 2009 roku oraz w stosunku do osób fizycznych

41

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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uwzględniając zapłatę IV raty podatku w 2009 roku i II w 2010 roku. Wyniki analizy
przedstawiono w poniŜszych tabelach: (...)42
Z ustaleń zawartych w powyŜszych tabelach wynika, Ŝe organ podatkowy prowadził
działania windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości, jednak
stwierdzono, Ŝe podejmowano je z opóźnieniem oraz nie wyczerpywały one
katalogu moŜliwości wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa. (...)43
PowyŜsze działania były sprzeczne z przepisami § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz.1541 ze zm.),
zgodnie z którymi po upływie terminu płatności danego zobowiązania wystawia się
dłuŜnikowi upomnienie określając termin jego zapłaty, a w myśl § 5 ust.1 cytowanego
rozporządzenia po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawia
się tytuł wykonawczy. I naleŜy zauwaŜyć, ze przepis ten obowiązuje bez względu na
stopień pokrewieństwa osoby wypełniającej funkcję organu podatkowego i podatnika.
Windykacja zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych
Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych, na koniec 2008 roku stanowiła kwotę
172.499,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku, zaległość w przedmiotowym podatku
wynosiła 153.790,78 zł, natomiast na dzień 30 września 2010 roku była to kwota
159.340,74 zł. Największe zaległości w przedmiotowym podatku posiadali niŜej
wymienieni podatnicy (...)44
Z dokumentacji dotyczącej ewidencji działań windykacyjnych wynika, Ŝe zaległości
ujętych w tabeli podatników dotyczą lat poprzednich tj. od roku 1993. Do dnia 30
czerwca 2010 roku organ podatkowy podjął następujące działania windykacyjne: (...)45
Jak wynika z powyŜszych danych, na zaległości wystawiano tytuły wykonawcze oraz
zabezpieczono je ustanowieniem hipoteki przymusowej.
W trakcie analizy stanu zadłuŜenia w niniejszym podatku, kontrolujące stwierdziły, Ŝe
zaległości zahipotekowane z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych ujmowano na
koncie 226, natomiast w sprawozdaniu Rb -27S klasyfikowano je dziale 756 rozdziale
75616 § 056.
Ponadto kontrolujące przeanalizowały działania windykacyjne prowadzone w stosunku
do wybranych podatników powyŜszego podatku, którzy nieterminowo opłacali II ratę

42

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

43

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

44

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

45

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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podatku z 2008, III ratę z 2009 roku i I ratę z 2010 roku. Wyniki zestawiono w
poniŜszych tabelach: (...)46
Jak wynika z powyŜszych danych organ podatkowy podejmował działania windykacyjne
do zaległości w bieŜących opłatach rat podatku rolnego. Upomnienia wystawiono przed
upływem terminu zapłaty kolejnej raty podatku. Bezskuteczność upomnienia
powodowała wystawienie tytułu wykonawczego.
Windykacja zaległości w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne
Zaległości w przedmiotowym podatku wynosiły na 31 grudnia 2008 roku 2.535,00 zł z
tego zaległość roku 2008 stanowiła kwotę 1.014,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia
2009 roku zaległości nie odnotowano. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości w
podatku od środków transportowych wynosiły 1.290,00 zł. Zaległości w zapłacie podatku
od środków transportowych osoby fizyczne odnotowano na koncie podatników
posiadających niej wymienione pojazdy: (...)47
Organ podatkowy podejmował następujące działania windykacyjne: (...)48

Kontrolujące nie wniosły uwag do ww. czynności windykacyjnych.
Prawidłowość podejmowania działań windykacyjnych w zakresie zaległości podatkowych oraz wydawania
decyzji w zakresie ulg i zwolnień prowadzono w oparciu o testy stanowiące załącznik nr 30 protokołu kontroli.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU
W budŜecie Gminy Oporów na 2008 rok, zaplanowano dochody majątkowe w dziale 700
rozdziale 70005 w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w
kwocie 165.000,00 zł i wykonano je w wysokości 175.001,00 zł. Na 2009 rok
zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 343.000,00 zł w dziale 700 § 0770 –
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 15.000,00
zł oraz dochody wykazane w dziale 801 § 6280 – środki otrzymane na realizację zadań
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 200.000,00 zł i w dziale
900 § - 6290 środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z
innych źródeł – 128.000,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych w 2009 roku
wynosiło 63.259,00 zł. Na rok 2010 planowane dochody majątkowe to kwota
591.000,00 zł, z czego 15.000,00 zł stanowiła kwota do uzyskania z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności nieruchomości, 320.000,00 zł - w dziale 801 § 6289 środki od
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie
46

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

47

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

48

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
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kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych, 256.000,00 zł – w dziale
900 § 6290 środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskane z
innych źródeł.
Wyjaśnienie dotyczące załoŜeń pozwalających na uwzględnienie w budŜecie na rok 2009, 2010 powyŜszych
kwot dochodów majątkowych złoŜyła Skarbnik Gminy, które stanowi załącznik nr 31 protokołu kontroli.

Analiza uchwał budŜetowych na lata 2008-2010 wykazała, Ŝe środki w dziale 801 do
uzyskania z innych źródeł to środki Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w
Szczycie, które to zadanie zrealizowano w 2010 roku z udziałem środków unijnych –
zadanie realizowane przez Związek Gmin Kutnowskich. Dochody majątkowe w dziale
900 to planowane wpłaty mieszkańców na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych
związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Wg załącznika nr 4 do
uchwały nr XL/166/2010, określającego wydatki inwestycyjne na 2010 rok wartość
zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” to kwota 256.000,00 zł, czyli
100% kosztów inwestycji planowano pokryć z wpłat mieszkańców. Zgodnie z zapisami
uchwały budŜetowej na 2009 rok, przedmiotową inwestycję z zaplanowano realizować z
50% udziałem mieszkańców, tj. na wartość zadania 256.000,00 zł, wpłaty od
mieszkańców miały wynosić 128.000,00 zł.
Z wyjaśnień Skarbnika wynika, Ŝe jednostka posiadała dokumentację dotyczącą
realizacji przedmiotowych inwestycji pozwalającą na ujęcie ich w budŜecie Gminy a
mianowicie: ustalenia ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, porozumienia z
mieszkańcami dotyczące ich udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i
partycypacji w kosztach tej budowy, którą to dokumentację załączono do wyjaśnienia.

2.1.

Dochody z tytułu sprzedaŜy nieruchomości
Rok
2008
2009
2010 wg stanu na
30.09.

Plan

Plan po zmianach

165.000,00
15.000,00

175.000,00
63.000,00

15.000,00

15.000,00

Wykonanie
175.001,00
63.259,00
5.100,00

PowyŜej wymienione dochody sklasyfikowano w kaŜdym roku w dziale 700, rozdziale
70005 § 0770.
W latach 2007 – 2010 dokonano sprzedaŜy 9 nieruchomości w tym: jednej w 2007 w
drodze przetargu, pięciu w 2008 roku (jedna w drodze przetargu i cztery zbyto na
podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na pas autostrady), czterech
nieruchomości w 2009 roku w trybie bezprzetargowym.
Wykaz nieruchomości Gminy sprzedanych w latach 2008 – 2010 z wyszczególnieniem ceny sprzedaŜy stanowi
załącznik nr 32 protokołu.

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe Rada Gminy w Oporowie nie
określiła zasad nabycia, zbycia, obciąŜenia, wydzierŜawienia, najmu komunalnych
nieruchomości gruntowych na okres dłuŜszy niŜ 3 lata – art. 18, ust. 2, pkt 9 lit ”a”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku,
Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.). Rada Gminy na bieŜąco podejmuje uchwały dotyczące
nabycia, zbycia, obciąŜenia, wydzierŜawiania, najmu komunalnych nieruchomości
gruntowych, powierzając ich wykonanie Wójtowi Gminy.
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SprzedaŜ nieruchomości w drodze przeprowadzonych przetargów
SprzedaŜ zespołu parkowo-pałacowego w m. Mnich
Na prośbę Centralnego Biura Antykorupcyjnego Zarządu Operacji Regionalnych
Delegatura w Łodzi, kontrolujące dokonały analizy dokumentacji dotyczącej zbycia przez
Gminę w 2007 roku w trybie ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej
nieruchomości w miejscowości Mnich, w skład której wchodziły: zespół pałacowoparkowy, dwór z XIX wieku, dom rządcy, starodrzew i staw o powierzchni 3,33 ha. W
wyniku powyŜszej ustalono, co następuje:
−

decyzja nr GG.VII.7211-23/4/96 z dnia 7 marca 1996 roku Wojewody Płockiego
ustanawiała Gminę Oporów właścicielem przedmiotowej nieruchomości,

−

zgodę na sprzedaŜ wpisanych do rejestru zabytków (decyzja nr 485 z dnia 9
kwietnia 1979 roku dotycząca zabytkowego dworu i zabytkowego parku
dworskiego w Mnichu gm. Oporów, zlokalizowanych na działce oznaczonej nr
ewid. 43/1), wyraził Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w
Skierniewicach decyzją nr 5/2007 z dnia 29 maja 2007 roku,

−

wartość nieruchomości dla potrzeb sprzedaŜy na kwotę 588.060,00 zł określiła w
dniu 26 czerwca 2007 roku rzeczoznawca majątkowy GraŜyna Obara-Lubowiecka
posiadająca uprawnienia MGPiB nr 1537,

−

decyzję o zbyciu nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako
działka 431/1 o pow. 3,33 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 27545, podjęła Rada Gminy Oporów
w uchwale nr X/34/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
nieruchomości do sprzedaŜy w drodze przetargu,

−

w dniu 24 lipca 2007 roku zachowując ustawowy okres 21 dni (zdjęto z tablicy 11
sierpnia 2007 roku), podano do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do
sprzedaŜy nieruchomości, który zawierał niezbędne dane określone w art. 35 ust.
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informację o publikacji wykazu
zamieszczono w prasie lokalnej „Dziennik Łódzki”, oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Oporów,

−

zgodnie z informacjami wynikającymi z wykazu, termin do złoŜenia wniosku
przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia ustalono na 5
września 2007 roku (zgodnie z unormowaniami wynikającymi z art.34 ust.1 pkt 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami),

−

ogłoszenie o planowanym w dniu 12 października 2007 roku przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaŜ wymienionej nieruchomości, opublikowano w dniu
6 września 2007 roku w prasie lokalnej „ „Dziennik Łódzki”, na tablicy ogłoszeń w
siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów.
W ogłoszeniu zawarto informacje wymagane art.38 ustawy o gospodarce
nieruchomościami i w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108);

−

w oparciu o art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę
wywoławczą przedmiotowej nieruchomości obniŜono o 50%. Cena wywoławcza
wynosiła 294.030,00 zł plus 22%podatek VAT,

−

zgodnie z ogłoszeniem, warunkiem uczestnictwa w przetargu była wpłata wadium
w wysokości 29.403,00 zł stanowiące 10% ceny wywoławczej, wniesione w
gotówce w terminie do dnia 8 października 2007 roku,

−

zarządzeniem nr 31 z dnia 7 września 2007 roku Wójt Gminy Oporów powołał
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pięcioosobową komisję przetargową do przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Gminy Oporów,
natomiast zarządzeniem nr 34/2007 z dnia 24 września 2007 roku ustalił
regulamin przetargu na sprzedaŜ zabudowanej nieruchomości, wpisanej do
rejestru zabytków, połoŜonej w miejscowości Mnich. Zgodnie z rozdziałem III.
ust. 9 regulaminu, nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej
zobowiązany był do przedłoŜenia programu uŜytkowego nieruchomości,
zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytków w Skierniewicach. Ponadto w myśl
ust.14 regulaminu, do ceny osiągniętej w przetargu, sprzedający miał prawo
doliczyć koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 1.220,00 zł,
−

w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu tj. w dniu 8 października 2007 roku
wadium wpłaciło trzech uczestników zainteresowanych zakupem przedmiotowej
nieruchomości (wpłata na rachunek bankowy gminy – wyciąg nr 6/2007) i
wszyscy trzej zainteresowani w dniu 12 października 2007 roku przystąpili do
przetargu. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, wykonywała
czteroosobowa komisja wyłoniona ze składu określonego zarządzeniem nr
31/2007 Wójta Gminy. Członkowie komisji złoŜyli oświadczenia o nie podleganiu
wyłączeniu z uczestnictwa w przetargu wykorzystując do tego celu druki ZP-11,
mające zastosowanie przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenia potwierdzające przystąpienie do przetargu wg zasad określonych w
regulaminie, złoŜyli zainteresowani zakupem nieruchomości. Z formularza
postąpień wynika, Ŝe uczestnicy przetargu nie zgłosili postąpienia ponad cenę
wywoławczą, ustalonego na 1% ceny wywoławczej, więc tym samym przetarg
zakończono wynikiem negatywnym. Z przeprowadzonego przetargu sporządzono
protokół zawierający informacje wymagane § 10 rozporządzenia z dnia 14
września 2004 roku. Protokół podpisał przewodniczący i członkowie komisji,

−

w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, na okres siedmiu dni, wywieszono informację
o wyniku przetargu, która zawierała dane wymagane § 12 pkt 1 – 5
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

−

zwrotu wadium uczestnikom postępowania, dokonano nie zachowując
terminu wynikającego z § 4 ust. 7 pkt 4 cytowanego wyŜej
rozporządzenia, a mianowicie wypłaty dokonano 16 października 2007 roku,
natomiast zgodnie z unormowaniami rozporządzenia naleŜało je zwrócić przed
upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, co w
opisanym przypadku miąło miejsce w dniu 12 października 2007 roku,

−

w dniu 22 października 2007 roku ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej (zespół pałacowo-parkowy w Mnichu).
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła 294.030,00 zł. W niniejszym
ogłoszeniu nie odniesiono sie do kwestii opodatkowania przedmiotowej
nieruchomości podatkiem VAT w związku, z czym podawana wartość 294.030,00
zł była wartością wymaganą przez nabywcę nieruchomości.
Wyjaśnienie niniejszej sprawie złoŜył merytoryczny pracownik, które stanowi załącznik nr 33
protokołu kontroli.

Zgodnie z treścią wyjaśnienia podatek VAT do wartości nieruchomości w
pierwszym przetargu naliczono po ustnych uzgodnieniach z Urzędem Skarbowym
w Kutnie. Przed II przetargiem po ponownych wyjaśnieniach nie naliczono
podatku VAT w oparciu o art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), który zwalnia od
podatku „dostawę towarów uŜywanych, pod warunkiem, Ŝe w stosunku do tych
towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniŜenia
podatku naleŜnego o podatek naliczony”. Jak wynika z literatury w tym zakresie
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„BIULETYN VAT”- VAT dla samorządowców- wydawnictwa INFOR - za towary
uŜywane uznaje się budynki i budowle lub ich części, jeŜeli od końca roku, w
którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat. A zgodnie z
art. 29 ust.5 cytowanej ustawy, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się
wartości gruntu, w związku z czym jest on tak opodatkowany jak budynek, bądź
jak budynek zwolniony z opodatkowania.
Termin przetargu ustalono na 30 listopada 2007 roku (zgodnie z art.39 ust.1
ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ogłoszenie publikowano w prasie
„Dziennik Polska Świat Europa”, w siedzibie Gminy na tablicy ogłoszeń oraz na
stronach internetowych Urzędu Gminy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu
była wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 29.403,00 zł w
terminie do 26 listopada 2007 roku w formie przelewu lub wpłaty gotówki do
kasy oraz przedstawienie programu uŜytkowego nieruchomości zatwierdzonego
przez Wojewódzki Oddział SłuŜby Ochrony Zbytków Delegatura w Skierniewicach,
−

w wyznaczonym terminie, tj. do 26 listopada 2007 roku na rachunku bankowym
Urzędu Gminy odnotowano jedną wpłatę wadium w wysokości 29.403,00zł oraz
wpłacający wadium przedłoŜył sprzedającemu zaopiniowany pozytywnie przez
Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
program uŜytkowania i renowacji zespołu pałacowo-parkowego w Mnichu i
przedłoŜył oświadczenie o akceptacji warunków określonych w regulaminie,

−

przetarg przeprowadziła komisja w czteroosobowym składzie odpowiadającym
wskazaniom zarządzenia nr 31 Wójta Gminy z dnia 7 września 2007 roku.
Uczestnik przetargu zaoferował jedno postąpienie w wysokości 1% ceny
wywoławczej, tj. 2.940,00 zł i został nabywcą przedmiotowej nieruchomości za
cenę 296.970,00 zł,

−

z przeprowadzonego postępowania przetargowego sporządzono protokół, który
zawierał informacje wymagane w § 10 cytowanego wcześniej rozporządzenia z
dnia 14 września 2004 roku,

−

sporządzono informację o wyniku przetargu, lecz brak na niej stosowanej
adnotacji uniemoŜliwia weryfikację wypełnienia normy prawnej zawartej w § 12
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
dotyczącej okresu jej publikacji,

− zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami, w dniu 10 grudnia 2007
roku, zawiadomiono nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaŜy nieruchomości, tj. 27 grudnia 2007 roku w kancelarii
notarialnej w Kutnie przy ul. Kościuszki,
− w dniu 27 grudnia 2007 roku w wyznaczonej kancelarii notarialnej spisano akt
notarialny repetytorium A 4713/2007 – umowa warunkowa, potwierdzająca
sprzedaŜ zabudowanej nieruchomości pałacowo-parkowej nr ewid. 43/1 o
powierzchni 3,33 ha za cenę 296.970,00 zł, ustaloną w przetargu plus koszt
sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 1.220,00 zł, łącznie 298.190,00
zł. Nabywca wpłacił wylicytowaną naleŜność (268.787,00 zł plus wadium 29.403
zł) w dniu 28 grudnia 2007 roku czyli w dzień po podpisaniu aktu notarialnego,
co pozostawało w sprzeczności z art.70 usy.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Zgodnie z poleceniem przelewu dokumentującym dokonanie
wpłaty przez nabywcę nieruchomości, naleŜną za zakup przedmiotowej
nieruchomości kwotę, nadano 27 grudnia 2007 roku (data nadania dokumentu). I
taki dokument z potwierdzeniem wpłaty naleŜności w dniu 27 grudnia 2007 roku,
przedłoŜył nabywca przed notariuszem w dniu spisania umowy sprzedaŜy. W dniu
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4 lutego 2008 roku w kancelarii notarialnej w Kutnie spisano umowę
Repetytorium A 375/2008 przenoszącą własność przedmiotowej nieruchomości
na (...)49
SprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej w Poborzu dz. Nr 142/4
−

zbycia dokonano na podstawie uchwały nr X/34/2007 Rady Gminy Oporów z dnia
17 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości do
sprzedaŜy w drodze przetargu,

−

decyzją nr GG.VII.7211-23/3/92 z dnia 25 lutego 1992 roku Wojewoda Płocki
stwierdził nabycie przez Gminę Oporów własności nieruchomości w obrębie
Pobórz nr dz. 142/4 o pow. 0,14 ha,

−

sporządzono i podano do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2007 roku na
okres 21 dni wykaz przeznaczonych do sprzedaŜy nieruchomości uwzględniający
przedmiotową nieruchomością. Wykaz zawierał niezbędne dane wymagane art.
35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

−

informacje o wywieszeniu wykazu opublikowano w prasie lokalnej Dziennik
Łódzki oraz podano do publicznej wiadomości w BIP-e Urzędy Gminy Oporów,

−

cenę wywoławczą nieruchomości w kwocie 8.666,00 zł plus 22% VAT ustalono na
podstawie wyceny wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

−

w dniu 6 września 2007 roku opublikowano w Dzienniku Łódzkim, w BIP-ie
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zbywającego nieruchomość,
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ niezabudowanej
nieruchomości w m. Pobórz o pow. 0,14 ha, ustalony na dzień 12 października
2007 roku godz. 10.00,

−

warunkiem udziału w przetargu było wniesienie wadium w gotówce w wysokości
10% ceny wywoławczej, tj. 867,00 zł w terminie do 8 października 2007 roku,

−

przetarg przeprowadziła czteroosobowa komisja przetargowa
zarządzeniem Wójta Gminy nr 31 z 7 września 2007 roku,

−

do przetargu przystąpił jeden uczestnik (wpłata wadium gotówką w dniu 8
października 2007 roku – nr dowodu wpłaty 6931260), który nie zgłosił
postąpienia ponad cenę wywoławczą, tym samym przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym. Z przeprowadzonego przetargu w dniu 12 października
2007 roku sporządzono protokół zawierający informacje zgodne z § 10
rozporządzenia z dnia 14 września 2004 roku. Protokół podpisał przewodniczący i
członkowie komisji,

−

zwrotu wadium uczestnikowi przetargu dokonano w dniu 2 stycznia 2008
roku – nr dokumentu 7/5 czyli po trzech miesiącach od dnia zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym, a zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

powołana

49

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
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nieruchomości, zwrotu wadium uczestnikowi przetargu naleŜało dokonać przed
upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
−

w dniu 10 grudnia 2007 roku (przed upływem 6 miesięcy od dnia zamknięcia I
przetargu), ogłoszono II przetarg na zbycie nieruchomości nr 142/4 w m. Pobórz.
Termin przetargu ustalono na 1 stycznia 2008 rok. Cenę wywoławczą
nieruchomości stanowiącą przedmiot sprzedaŜy, zarządzeniem nr 46 z dnia 8
listopada 2007 roku, Wójt Gminy obniŜył o 50% do kwoty 4.333,00 zł plus 22%
VAT. Wymagano wpłaty wadium w wysokości 434,00 zł (płatne gotówką) w
terminie do 7 stycznia 2008 roku. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w
Dzienniku Łódzkim w dniu 11 grudnia 2008 roku, zamieszczono w BIP Urzędu
Gminy Oporów w dniu 10 grudnia 2007 roku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
sprzedającego. W wyznaczonym terminie wpłaty wadium dokonał jeden
potencjalny nabywca nieruchomości – dowód wpłaty nr 6928246 z dnia 7
stycznia 2008 roku na kwotę 434,00 zł. Uczestnik postępowania zgłosił jedno
postąpienie w wysokości 47,00 zł stanowiące 1,08% ceny wywoławczej, w
związku
z
czym
został
nabywcą
przedmiotowej
nieruchomości.
Z
przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół podpisany przez komisję oraz
przez nabywcę nieruchomości. Sporządzono informację o wyniku przetargu, lecz
brak na niej stosowanej adnotacji o okresie jej publikacji na tablicy ogłoszeń
uniemoŜliwiający ocenę wypełnienia normy prawnej zawartej w § 12
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. W
dniu 21 stycznia 2008 roku zgodnie art. 41 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, Urząd Gminy zawiadomił nabywcę o terminie i miejscu
spisania aktu notarialnego. Akt notarialny repetytorium A 369/2008
potwierdzający sprzedaŜ nieruchomości nr 142/4 o powierzchni 14 arów za cenę
ustaloną w przetargu 4.380,00 zł plus podatek VAT 963,60 zł, spisano w dniu 4
lutego 2008 roku. Zapłaty ceny nabycia nieruchomości uwzględniając
wcześniejszą wpłatę wadium dokonano w dniu 31 stycznia 2008 roku – wyciąg
bankowy nr 22.

SprzedaŜ nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym
W 2009 roku dokonano w trybie bezprzetargowym zbycia trzech działek o numerach
264/1, 264/2 i 264/3 w obrębie ewidencyjnym Oporów, na rzecz ich uŜytkownika
wieczystego. Analiza dokumentacji dotyczącej zbycia ww. nieruchomości wykazała, co
następuje:
−

sprzedaŜy działek o łącznej powierzchni 1,48 ha, dokonano na podstawie uchwały
Rady Gminy w Oporowie nr XXXIV/140/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej,

−

tryb bezprzetargowy zastosowano na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, uŜytkownik wieczysty wniósł o przekształcenie
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności ww. działek – uŜytkownik
wieczysty uŜytkował nieruchomość na podstawie aktu notarialnego repetytorium
17159/2007 z dnia 24 października 2007 roku,

−

sporządzono i podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniu 11
lipca 2009 roku na tablicy ogłoszeń, wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaŜy, zawierający niezbędne dane określone w art. 35 ust. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami. Informacje o wywieszeniu wykazu opublikowano
w prasie lokalnej Dziennik Łódzki i w BIP Urzędu Gminy Oporów,

−

jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy,
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−

ceny nieruchomości zostały ustalone na podstawie aktualnego operatu
szacunkowego z czerwca 2009 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1, art. 150 ust. 1 i 5, i art. 156 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wartość nieruchomości jako przedmiot
prawa własności określono na 157.158,00 zł, jako przedmiotu prawa uŜytkowania
wieczystego 93.899,00 zł,

−

w sprawie sprzedaŜy opisywanych nieruchomości w dniu 27 sierpnia 2009 roku
spisano protokół uzgodnień,

−

zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami, nabywcę nieruchomości
zawiadomiono w wymaganym czasie o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaŜy nieruchomości,

−

w dniu 7 września 2009 roku nabywca nieruchomości dokonał wpłaty naleŜności
za nabyte działki w wysokości równej wartości nieruchomości pomniejszonej o
wartość prawa uŜytkowania wieczystego, tj. w kwocie 63.259,00 zł – wyciąg
bankowy nr 172/2009,

−

umowę zawarto w formie aktu notarialnego repetytorium nr 2780/2009 w dniu 7
września 2009 roku,

−

Gminę Oporów przy podpisaniu umowy reprezentował Wójt Stanisław Okoń.

W procedurze zbycia przedmiotowych działek nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2008 roku jednostka zbyła nieruchomość połoŜoną w obrębie 4 Grotowice, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 191 o pow. 0,4500 ha, 192/2 o pow.
0,0305 ha, nr 192/4 o pow. 0.3527, nr 192/6 o pow. 0,0127 ha, na rzecz Skarbu
Państwa przeznaczone na pasa autostrady A-1. Zbycie nastąpiło z mocy prawa na
podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN.IV/SP.VI.7724/G/A-1/37/2005/JB/TJ/JK z
dnia 7 kwietnia 2008 roku. Odszkodowanie na rzecz Gminy ustalono w łącznej kwocie
168.821,00 zł obejmujące: wartość działki nr 191- 58.566,60 zł, nr 191 – 58.728,84 zł,
nr 192/2 – 3.969,51 zł, nr 192/4 – 45.903,20 zł, 192/6 – 1.652,88 zł. Odszkodowanie
wypłaciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jednorazowo w dniu 19 maja
2008 roku – wyciąg bankowy nr 96/2008.
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe dochody ze sprzedaŜy mienia ewidencjonowano na
koncie 221 w korespondencji z kontem 760.
W organie ww. dochody księgowano na kontach Wn 133 i Ma 901.

2.2. Dochody z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości,
uŜytkowania, zarządu
Dochody z uŜytkowania wieczystego ewidencjonowano w dziale 700, rozdziale 70005 i §
047 i wynosiły w roku 2008 5.726,65 zł, w 2009 roku 4.031,80 zł i na 30 września 2010
roku 3.806,78 zł.
Dochody z uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu

Plan
4.120,00

2008 rok
Plan po
zmianach
4.620,00

Wykonanie

Plan

5.726,65

5.000,00

2009 rok
Plan po
zmianach
5.000,00

Wykonanie
4.031,80

2010 rok wg stanu na 30.09.
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Plan
5.000,00

Plan po
zmianach
5.000,00

Wykonanie
3.806,78

W latach 2008 – 2010 nie oddawano w wieczyste uŜytkowanie nieruchomości. Dochody
planowane i wykonane ujęte w powyŜszych tabelach dotyczą umów zawartych w latach
90-tych. Ostatnią umowę dotyczącą oddania w wieczyste uŜytkowanie nieruchomości
zawarto 25 listopada 1996 roku.
W 2009 roku (w październiku i listopadzie), wypowiedziano uŜytkownikom wieczystym
wysokości obowiązującej od 2002 roku opłaty za uŜytkowanie i złoŜono oferty nowych
wysokości opłat począwszy od 2010 roku. Stawka procentowa opłat pozostała bez zmian
i wynosiła 3% wartości gruntu. Podstawę zmiany wysokości opłaty rocznej tytułem
uŜytkowania wieczystego, stanowiły operaty szacunkowe uŜytkowanych nieruchomości
sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego.
W wieczystym uŜytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 2,22 ha
pozostające w dyspozycji 8 uŜytkowników.
Kontrolujące dokonały
nieruchomości:

analizy

wpłat

opłaty

rocznej

dla

niŜej

wymienionych

−

uŜytkownik o nr konta 50010 – opłata za 2009 rok w wysokości 61,00 zł
opłacono 16 kwietnia 2009 roku, wg umowy winna wpłynąć do 31 marca 2009
roku, opłatę za 2010 rok w kwocie 117,52 zł wpłacono terminowo 31 marca 2010
roku,

−

uŜytkownik wieczysty o numerze konta 50007 – opłata za 2009 rok w wysokości
33,00 zł winna być wpłacona do 31 marca 2009 roku wpłacono 26 marca 2009
roku, opłata za 2010 rok w wysokości 67,56 zł winna wpłynąć 31 marca 2010
roku wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 7 kwietnia 2010 roku,

−

uŜytkownik wieczysty o numerze konta 50004 – opłata w wysokości 106,00 zł
wpłynęła w dniu 28 maja 2009 roku (od nieterminowej wpłaty pobrano odsetki w
wysokości 5,00 zł), opłata za 2010 rok w wysokości 205,69 zł wpłacono w dniu
30 marca 2010 roku,

−

uŜytkownik wieczysty o numerze konta 50003 – wysokość opłaty za 2009 rok w
wysokości 48,00 zł wpłynęła 26 marca 2009 roku i opłata za 2010 rok wpłynęła
19 marca 2010 roku,

−

uŜytkownik o numerze konta 50001 – opłata za 2009 rok w wysokości 948,00 zł
wpłynęła do gminy w dniu 19 czerwca 2009 roku w wysokości 771,00 zł i w dniu
25 września 2009 roku w kwocie 177,00 zł. Od nieterminowej wpłaty pobrano
odsetki w wysokości 41,00 zł. Za 2010 rok opłaty w wysokości 2.208,48 zł
uŜytkownik nie wniósł. Wezwanie do uregulowania opłaty wraz z odsetkami
naliczonymi od 30 marca 2010 roku do dnia nadania wezwania, skierowano do
uŜytkownika w dniu 28 czerwca 2010 roku. W dniu 22 listopada 2010 roku
sporządzono pozew do Sądu Rejonowego w Kutnie, którego do dnia trwania
niniejszej kontroli nie złoŜono. Jak wyjaśnił merytoryczny pracownik powyŜsze
spowodowane było nieobecnością Wójta Gminy w pracy z powodu długotrwałej
choroby, który jako jedyny miał prawo do podpisywania tego rodzaju pism,

−

uŜytkownik o numerze konta 50009 – opłatę za 2009 rok w wysokości 835,50 zł
wniesiono w dniu 13 kwietnia 2009 roku, winna wpłynąć 31 marca 2009 roku,
opłatę za rok 2010 w wysokości 2.619,00 zł wniesiono w dniu 2 marca kwotę
217,14 zł, 14 maja 2010 roku kwotę 109,40 zł i 7 czerwca 2010 roku
kwotę 2.292,46 zł. W dniu 26 marca 2010 roku uŜytkownik wystąpił o
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przesunięcie terminu płatności. Wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na
termin jego złoŜenia (cztery dni przed upływem terminu płatności), a zgodnie z
art.71 uat.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, wniosek taki podlega rozpatrzeniu gdy złoŜony zostaje na 14
dni przed upływem terminu płatności. W związku powyŜszym odsetki naleŜało
naliczyć i pobrać od nieterminowych wpłat. Niepobrane odsetki to kwota
57,23 zł,
−

uŜytkownik o numerze konta 50013 – opłata za 2009 rok w wysokości 165,00 zł
wpłynęła w dniu 20 kwietnia 2009 roku wraz z odsetkami. W 2010 roku zmienił
się uŜytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości, opłata za 2010 rok w
wysokości 385,20 zł wpłynęła w dniu 30 marca 2010 roku,

−

uŜytkownik wieczysty o numerze konta 50012 – opłatę za 2009 rok w wysokości
187,80 zł uiszczono w dniu 10 czerwca 2009 roku wraz z odsetkami w wysokości
5,00 zł. Opłatę za 2010 rok w wysokości 319,00 zł wpłacono 17 maja 2010 roku
wraz z odsetkami w kwocie 5,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe zaległości z tytułu wieczystego uŜytkowania
nieruchomości wynosiły w 2008 roku 383,00 zł w 2009 roku nie odnotowano zaległości i
w 2010 roku 2.208,48 zł
Największych dłuŜników w opłatach z tytułu wieczystego uŜytkowania zestawiono w
poniŜszej tabeli:
Lp.

DłuŜnik

Zaległość na
2008

Zaległość na
2009

Zaległość na
2010 rok

1.

Nr konta 50002

165,00

-

-

2.

Nr konta 50011

218,00

-

-

3.

Nr konta 50001

-

-

2.208,48

x

383,00

2.208,48

UŜytkownik o numerze konta 50002 zalegał z opłatą z tytułu uŜytkowania wieczystego
nieruchomości za 2008 rok. Zaległość wyegzekwowano wyniku postępowania sądowego
(pozew z dnia 29 grudnia 2008 roku) po uprzednim wezwaniu dłuŜnika do zapłaty –
wezwanie z dnia 19 maja 2008 roku. NaleŜność zapłacono wraz z odsetkami w dniu 20
kwietnia 2009 roku.
UŜytkownik o numerze konta 50011 posiadał zaległość z okresu 2003-2004 rok w
wysokości 328,00 zł. Na wniosek uŜytkownika, w dniu 14 listopada 2008 roku Wójt
Gminy rozłoŜył płatność zaległości na trzy raty począwszy od grudnia 2008 roku,
umarzając jednocześnie odsetki od przedmiotowych zaległości w wysokości 188,60 zł.
Zaległość główną wpłacono w dniu 13 lutego 2009 roku 110,00 zł i 28 maja 2009 roku
108,00 zł.
Zaległość odnotowane na koncie uŜytkownika nr 50001 i działania jednostki w celu ich
wyegzekwowania opisano wyŜej.

2.3. Dochody z tytułu najmu i dzierŜawy nieruchomości
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Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
2008 rok
Plan po
zmianach
15.280,00

Plan
10.280,00

Wykonanie

Plan

16.269,53

12.000,00

2009 rok
Plan po
zmianach
12.000,00

Wykonanie
17.068,47

Wg stanu na 30 września 2010 rok
Plan po
Plan
Wykonanie
zmianach
12.000,0
12.000,00
12.392,76

Umowy zawarte i obowiązujące w latach 2008-2010
Rodzaj umowy
Lokale mieszkalne
Lokale uŜytkowe
DzierŜawa

Umowy zawarte
2008
Rodzaj umowy
Lokale mieszkalne
Lokale uŜytkowe
DzierŜawa

2009
1
Umowy zawarte
2010
-

Umowy obowiązujące
2008
8
-

2009
8
1

Obowiązujące
2010
6
1

W roku 2009 roku zawarto jedną umowę dzierŜawy gruntów, która obowiązywała w
2010 roku. W kontrolowanym okresie nie zawierano nowych umów najmu lokali
mieszkalnych. Umowy obowiązujące zawarto w 1992 roku jedną, w 1995 jedną i w 1996
roku 4 umowy najmu.
Dochody z tytułu dzierŜawy
Dochody uzyskane przez gminę z tytułu umów dzierŜawy wynosiły w 2009 roku
2.317,68 zł i w 2010 roku 2.166,15 zł z tytułu jednej umowy dzierŜawy zawartej w 2009
roku dotyczącej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 87/1 i 87/2.
Nieruchomości rolne połoŜone we wsi Oporów o pow. 1,81 ha – działka nr 87/1 i pow.
2,70 ha działka o numerze 87/2, były przedmiotem umowy dzierŜawy z dnia 9 marca
2009 roku, z okresem obowiązywania do dnia 8 marca 2012 roku. Wykaz z informacją o
przeznaczeniu do wydzierŜawienia przedmiotowych nieruchomości (hodowla ryb –
opisane działki to zbiorniki wodne), został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w dniach od 22 stycznia 2009 roku do 11 lutego 2009 roku. Ogłoszenie
zamieszczono w prasie lokalnej tj. „Powiatowe śycie Kutna” w dniu 20 stycznia 2009
roku oraz na stronach internetowych urzędu. Wykaz nie zawierał informacji
dotyczących zasady aktualizacji opłat z tytułu dzierŜawy, których wymóg
zamieszczenia wynikał z art. 35 ust.2 pkt. 10 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. W dniu 23 stycznia 2009 roku wpłynęło do gminy pismo z Okręgu
Płocko-Włocławskiego Polskiego Związku Wędkarskiego we Włocławku zainteresowanego
wydzierŜawieniem przedmiotowych zbiorników wodnych. Umowę dzierŜawy na okres do
lat trzech podpisał z Polskim Związkiem Wędkarskim we Włocławku w imieniu Gminy
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Oporów Wójt Stanisław Okoń. Ustalony czynsz dzierŜawny to równowartość 45,10q
pszenicy płatny w jednej racie do 15 listopada kaŜdego roku na podstawie zarządzenia
Wójta Gminy Oporów nr 43/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie stawek
czynszu za wydzierŜawienie gruntów komunalnych na cele rolnicze do czasu ich trwałego
wyłączenia z produkcji rolnej (określające, Ŝe za wody stojące do chowu i hodowli ryb
równowartość 10q pszenicy z 1 ha lustra wody). Nieterminowa wpłata skutkować miała
naliczaniem odsetek ustawowych. Ponadto dzierŜawca zobowiązał się do ponoszenia
innych opłat związanych z nieruchomością, a mianowicie: podatek od nieruchomości,
składkę melioracyjną.
Kontrolujące przeanalizowały terminowość wpłat czynszu dzierŜawnego i stwierdzono, Ŝe
w roku 2009 dzierŜawca wpłacił czynsz w dniu 16 listopada 2009 roku - przelew w
wysokości 2.317,68 zł (wyliczony na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu
pszenicy w I półroczu 2009 roku – 51,39 zł za 1dt) 51,39 zł x 4,51 ha. Za 2010 rok
dzierŜawca nie zachował umownego terminu płatności czynszu, wg umowy winien
dokonać wpłaty 15 listopada 2010 roku natomiast wpłaty dokonano w dniu 25 listopada
2010 roku w kasie Urzędu Gminy dowód wpłaty 9041435. Od nieterminowej wpłaty nie
pobrano odsetek do naliczenia, których obligował wydzierŜawiającego § 6 umowy z 9
marca 2009 roku. Jak wyjaśnił pracownik merytoryczny dzierŜawca złoŜył wniosek o
umorzenie naleŜności z tytułu dzierŜawy, a rozstrzygnięcie negatywne w tej kwestii
podjęto 18 listopada 2010 roku. Dostarczono je dzierŜawcy dopiero 22 listopada 2010
roku (zwrotne potwierdzenie odbioru), w związku z czym przyjęto opłatę bez odsetek
ustawowych.
Najem lokali mieszkalnych
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005
roku Dz. U. nr 31, poz. 266 ze zm.), Rada Gminy w Oporowie uchwałą nr
XXXVII/146/2009 z dnia 30 października 2009 roku ustaliła na okres pięciu lat (20092014) wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Przedmiotowa uchwała określała wielkość oraz stan techniczny posiadanego zasobu
mieszkaniowego gminy, prognozę zmian tych wielkości, analizę potrzeb oraz plan
remontów i modernizacji, wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, zasady
polityki czynszowej oraz warunki obniŜania czynszu, źródła finansowania gospodarki
mieszkaniowej. Przedmiotowy program przewidywał sprzedaŜ lokali w okresie jego
obowiązywania w zaleŜności od zainteresowania najemców ich wykupem.
Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określała
uchwała nr XXXIX/171/2006 Rady Gminy w Oporowie z dnia 30 czerwca 2006 roku.
Zarządzeniem nr 68/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku (wcześniej obowiązującymi było
zarządzenie nr 62/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku), Wójt Gminy Oporów ustalił stawki
czynszu dla lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy
Oporów.
Dochody uzyskane przez Gminę Oporów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w 2008
roku wynosiły 16.269,53 zł netto, w 2009 roku 17.068,47 zł netto, natomiast w 2010 do
30 września 20010 roku uzyskano dochody z powyŜszego tytułu w kwocie 12.302,76 zł
netto.
Zasoby lokali mieszkalnych Gminy Oporów w latach 2008 - 2010
Rok

Ogółem lokale mieszkalne

Liczba lokali
wynajętych

Liczba lokali
wolnych

2008
2009

8
8

8
8

-
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2010
8
6
2
W roku 2008, 2009 i 2010 roku obowiązywało 8 umów najmu, wszystkie podpisane w
okresie wcześniejszym.
Umowy najmu określały terminy wnoszenia czynszu, tj. do 10 kaŜdego miesiąca.
Zgodnie z zapisami umów, zmian opłat dokonywano w formie aneksów do zawartych
umów. Ostatniej aktualizacji wysokości czynszów najmu dokonano w dniu 22 grudnia
2009 roku (spisano aneksy do umów), na podstawie uchwały Rady Gminy nr
XXXVII/146/2009 oraz zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2009 z dnia 22 grudnia 2009
roku.
Analizie poddano terminowość wpłat czynszów najmu wynikających z obowiązujących w
2008, 2009 i 2010 roku umów i wyniki zestawiono w poniŜszej tabeli:

Lp.

Najemca
konta

1.

60007

nr Umowa /ostatni Kwota
aneks
czynszu
1.06.1998
22.12.2009

2.

3.

4.

5

6.

7.

60008

60001

60003

60002

60006

60004

19,20
36,00

4.11.1996

7,20

22.12.2009

13,50

2.01.1996

22,08

22.12.2009

41,40

2.01.1996

10,27

22.12.2009

19,26

2.01.1996

12.43,

22.12.2009

23,31

7.03.1995

18,04

22.12.2009

33,84

24.08.1998

56,00

22.12.2009

105,00

Umowny
wpłaty

termin Data
2008

wpłaty Data
2009

Do 10go kaŜdego Umorzenie za Imiesiąca z góry
III,
28.04,
28.05,
30.06, 30.07,
29.08
01.10,
29.10,
28.11
30.12

wpłaty

w Data
wpłaty w
2010

29.01,
26.02,
31.03,
29.04,
29.05,
1.07za
czerwiec
30.07, 7.08, 4.09,
30.09, 15.10, 1.12.

10.01,
29.01,
26.02,
1.04,
30.04,
9.06,
30.06,
30.07,
2.09

Do 10go kaŜdego Jednorazowo w Jednorazowo
miesiąca z góry
dniu 4.12.2008 28.09.2009

10.01,
29.01,
26.02,
1.04,
30.04,
6.09,
30.06,
30.07,
2.09,

Do 10go kaŜdego 22.09 za I i II, 4.12
za
I-IV
miesiąca z góry
17.10 za V-VIII, 12.01.2010 roku za
4.12 za VII-XII
V-X,
5.10.2010 za X-XII
Do 10go kaŜdego Umorzenie za 19.02.2010 całość
miesiąca z góry
m-ce
I-VIII, naleŜności
za
brak dalszych 2009
wpłat

5.10. – za
miesiące
I-V
Brak
wpłat

Do 10go kaŜdego Jednorazowo
miesiąca z góry
całość
naleŜności
30.06.2008

Jednorazowo
12.07.za
całość naleŜności m-ce I-VI,
27.11.2009
28.07 za
VII, 26.08
za
VIII,
28.09,
25.10,
25.11 za
XI i XII

Do 10go kaŜdego 27.02 za I-II,
miesiąca z góry
27.03,
29.04,
6.06 za V, 1.12
za VI-XII

2.02. 17.02, 17.03,
27.04, 28.07 za V i
VI, 29.09 za VII-IX,
27.11 za XI -XII

15.02 za
I-III, 22.06
za IV-VII,
19.08,
19.10 za
IX

Do 10go kaŜdego 6.02 za I, 3.03 Odpis za I,II,III , 10.01,
miesiąca z góry
20.04, 6.05,
za II, 3.04 za 23.03,
III, 5.05 za IV, 14.05, 29.06 za VI i 12.03,
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2.07 za V, 9.06, VIII, 7.08, 9.09,
18.08 za VII, 8.10, 09.11, 4.12
10.09 za VIII,
10.10 za IX,
4.11
za
X,
22.12 za XI, za
XII - odpis
8.

60005

29.04.2005

64,00

22.12.2009

120,00

Do 10go kaŜdego 9.01,
8.02,
miesiąca z góry
10.03,
10.04,
13.05,
20.06,
9.07,
26.08,
19.09, 23.12 za
X-XI odpis za
XII

Odpis za I-II, 5.03,
15.04,
20.05,
19.06,
17.07,
10.08,
10.09,
14.10, 10.11, 11.12

27.04,
2.06,
28.07 za
VII i VIII
(rezygnacj
a
z
wynajmu
10.01,
10.02,
8.03,
9.04,
17.05
(rezygnacj
a
z
wynajmu

Jak wynika z powyŜszej tabeli, najemcy dokonywali wpłat nie zachowując terminów i
zasad określonych w umowach. Wg umów wpłat naleŜało dokonać z góry do 10-go
kaŜdego miesiąca. Jak wykazuje tabela czynsz wpłacano jednorazowo w połowie bądź
pod koniec danego roku lub teŜ w danym miesiącu za miesiąc miniony. Wysokość
wpłacanych czynszów była zgodna z kwotami określonymi w umowach i aneksach.
Wpłaty klasyfikowano w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 075. Natomiast
ewidencjonowano je na kontach syntetycznych Wn 221 Ma 750 naliczenie i wpłata Wn
130 lub 101 Ma 221.
Zgodnie z ustaleniami dwóm najemcom umorzono w kontrolowanym okresie przypisany
czynsz i dwóm dokonano odpisu z uwagi na przeprowadzany remont wynajmowanego
lokalu. Dokonano analizy dokumentacji związanej z opisanymi sytuacjami i ustalono co
następuje:
w zakresie ulgi z tytułu remontu wynajmowanych lokali
− zgodę na remont wynajmowanych lokali oraz odliczenie jego kosztów z czynszu
wyraŜał Wójt Gminy na wniosek najemców,
− podstawę odliczenia z czynszu przedmiotowych kosztów, stanowiły imienne faktury
wystawiane na najemców lokali,
− 100% poniesionych kosztów zwrócono najemcom pomniejszając miesięczne opłaty
czynszowe w sposób określony przez Wójta w stosownych pismach (nr
7142/10/1/2008 i 7142/9/1/2008.
w zakresie umorzenia czynszu z tytułu wynajmowanych lokali
Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności
pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny naleŜnych Gminie Oporów, określił
organ stanowiący jednostki w uchwale nr XXXIX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku
obowiązującej do lipca 2010 roku i uchwale nr XLV/181/2010 z dnia 30 czerwca 2010
roku.
W oparciu o ww. uchwały z uwagi na kwotę umorzenia (mniejszą niŜ przeciętne
wynagrodzenie w roku 2007 określone dla celów emerytalno-rentowych), Wójt Gminy
umorzył zaległości z tytułu opłat za wynajem lokalu najemcy (...)50. Umorzenia

50

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
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dokonano na podstawie wniosków złoŜonych przez najemców (wniosek z dnia 30 lipca
2008 roku o umorzenie zaległości za miesiące I-III z 2008 roku i wniosek z dnia 13
sierpnia 2008 roku). Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe najemca we wniosku z dnia 13
sierpnia 2008 roku zwrócił się z prośbą o umorzenie „czynszu mieszkalnego za
2007 rok” natomiast pismo Wójta Gminy informuje o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku i umorzeniu zaległości z tytułu opłat za wynajem lokalu za miesiące IVIII/2008 roku.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył merytoryczny pracownik Teresa Pałczyńska, które stanowi załącznik
nr 34 protokołu kontroli.

Z wyjaśnienia wynika, Ŝe przedmiotem wniosku było umorzenie zaległości z tytułu
czynszu najmu za okres od stycznia do sierpnia 2008 roku. Wnioskodawca pomyłkowo
wpisał rok 2007, w którym zaległości z powyŜszego tytułu na jego koncie nie
odnotowano.
Zaległość z tytułu czynszów najmu wynosiła za 2008 rok 1.441,71 zł za 2009 rok
1.481,47 zł i na 30 września 2010 rok odnotowano zaległość w kwocie 637,47 zł.
Wykaz dłuŜników oraz podjęte działania windykacyjne przedstawia zestawienie stanowiące załącznik nr 35
protokołu kontroli.

Jak wynika z zestawienia do zalegających z opłatą czynszu najemców jednostka
kierowała wezwania do zapłaty. Pomimo zapisu w wezwaniu Ŝe „brak wpłaty w terminie
14 dni od daty jego doręczenia” spowoduje skierowanie postępowania na drogę sądową,
ponawiano wezwania kilkakrotnie, nie podejmując dalszych działań.
Zestawienie informacji dotyczącej badanej próby w zakresie dochodów z majątku gminy
przedstawia poniŜsza tabela.

1

2

3

PRÓBA

ILOŚĆ
BŁĘDÓ
W

x

1

-

Czy zachowano procedury oddania
nieruchomości w najem lub dzierŜawę w zakresie
obowiązku zorganizowania przetargu (umowy na
czas nieoznaczony lub oznaczony dłuŜszy niŜ 3
lata) - (art.37 ust.4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).

X

1

-

Czy w umowach określono stawki czynszu z
tytułu najmu i dzierŜawy oraz terminy ich
wnoszenia.

x

1

-

9

6

Tezy

TAK

Czy zachowano procedury oddania
nieruchomości w najem lub dzierŜawę w zakresie
obowiązku podania do publicznej wiadomości
wykazu (art.35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).

NIE

4

Czy najemca (dzierŜawca) terminowo dokonywał
wpłat z tytułu czynszu.

x

5

Czy od nieterminowych wpłat pobrano odsetki za
opóźnienie w zapłacie w prawidłowej wysokości.

x

6

Czy w umowie zawarto klauzule waloryzacyjne w
zakresie wysokości czynszu.

x

7

Czy ww. klauzule były stosowane.

-

8

Czy w przypadku zaległości przekraczających
naleŜność za okres półroczny (przy wpłatach

x

-

9

3
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miesięcznych) lub roczny (przy wpłatach
kwartalnych, półrocznych, rocznych)
podejmowano czynności windykacyjne.
9

Czy udzielono ulg w zapłacie czynszu niezgodnie
z obowiązującymi przepisami (uchwała organu
stanowiącego).

x

10

Czy dopuszczono do przedawnienia naleŜności
jednostki samorządowej z tytułu czynszu.

x

11

Czy prowadzono ewidencję księgową dochodów z
tytułu najmu (dzierŜawy) w sposób prawidłowy.

x

2

-

9

3. POZOSTAŁE DOCHODY
3.1. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego
Z informacji Skarbnika wynika, Ŝe Gmina Oporów w latach 2008-2009 nie uzyskiwała
dochodów związanych z funkcjonowaniem dróg, reklam, jak równieŜ nie były wydawane
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

3.2. Inne dochody
Gmina Oporów w badanym okresie nie uzyskiwała dochodów z tytułu renty
planistycznej. PowyŜsze wynikało z braku planu zagospodarowania przestrzennego.
Informację w powyŜszej kwestii przedłoŜył inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej, które stanowi
załącznik nr 36 protokołu kontroli.

Dochody z tytułu za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
Uchwałą nr XXXIV/143/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku, Rada Gminy w Oporowie
ustaliła dopuszczalną liczbę punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających
powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 25 miejsc przeznaczonych do spoŜycia
poza miejscem sprzedaŜy i 8 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających
powyŜej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spoŜycia w miejscu
sprzedaŜy W 2009 roku na terenie gminy prowadzono sprzedaŜ napojów alkoholowych w
11 punktach.
W roku 2009 wydano 18 zezwoleń stałych na sprzedaŜ napojów alkoholowych. W wyniku
analizy wydanych zezwoleń stwierdzono, Ŝe kaŜde posiadało załączniki określone w art.
18 ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 70,poz.473 ze zm.) tj. wniosek osoby
zainteresowanej, opinię Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaŜy napojów alkoholowych, decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych do sprzedaŜy alkoholu.
Dochody, jakie uzyskała kontrolowana jednostka z tego tytułu wynosiły w 2009 roku
25.992,04 zł, natomiast w 2010 roku 25.156,25 zł.
Kontrolujące dokonały analizy wydanych 4 zezwoleń i wniesionych opłat w 2009 roku:
-

właściciel sklepu spoŜywczo – przemysłowego „JAGA” w m. Podgajew 12,
otrzymał zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych, zawierających od 4,5%
do 18% alkoholu (zezwolenie nr 6435 IB/1/2009), przeznaczonych do spoŜycia
poza miejscem sprzedaŜy, obowiązujące w okresie 20.01.2009 rok do 19.01.2011
rok i zezwolenie nr 6435/IA/1/2009 na sprzedaŜ napojów alkoholowych
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zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. Właściciel sklepu złoŜył oświadczenie
o wartości sprzedanego alkoholu w 2008 roku na podstawie, którego określono
wysokość opłaty za wydane zezwolenie. Opłat dokonano w systemie ratalnym w
terminach: 20 stycznia 2009 roku - kwota 350,00,00 zł, 27 maja 2009 roku –
kwota 350,00 zł, 30 września 2009 roku – kwota 350,00 zł. Łącznie pobrano
opłatę w wysokości 1.050,00zł - zgodnie z art.11¹ ust.2 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-

właściciel sklepu spoŜywczo-przemysłowego w m. Mnich 17, otrzymał zezwolenia
na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu (zezwolenie nr
6435/IA/2/2009) i na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających od 4,5
do18% alkoholu (zezwolenie nr 6435/IB/2/2009) z terminem obowiązywania od 2
marca 2009 roku do 1 marca 2011 roku. Otrzymujący zezwolenie złoŜył
oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2008 roku na podstawie, którego
określono wysokość opłaty za wydane w 2009 roku zezwolenie. Opłat dokonano w
w trzech równych ratach w terminach: 31 stycznia 2009 roku – 350,00 zł, 4 maja
2009 roku - kwota 350,00,00 zł i 30 lipca 2009 rok – 350,00 zł. Łącznie pobrano
opłatę w wysokości 1.050,00zł - zgodnie z art.11¹ ust.2 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-

właściciel sklepu spoŜywczo-przemysłowego w m. Jastrzębia 4A, otrzymał
zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających powyŜej 18%
alkoholu (zezwolenie nr 6435 IC/1/2009) obowiązujące w okresie od 4 lipca 2009
do 3 lipca 2011 roku. Właściciel sklepu złoŜył informację o wielkości sprzedaŜy w
2008 roku tego typu napojów alkoholowych (na kwotę 74.900 zł). Opłatę za
wydane zezwolenie wniesiono w dwóch ratach w terminach: 27 maja 2009 rok i
29 września 2009 roku,

-

właściciel sklepu spoŜywczo-przemysłowego w m. Oporów otrzymał zezwolenia na
sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu (zezwolenie nr
6435 IC/2/2009 obowiązujące od 6 lipca 2009 do 5 lipca 2011 rok, zezwolenie nr
6435 IB/3/2009 na sprzedaŜ napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu i
zezwolenie na sprzedaŜ napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. Wg
oświadczenia właściciela lokalu wartość sprzedanego alkoholi wynosiła w 2008
roku: dla pierwszej kategorii 76.170,00 zł, dla II kategorii 37.181,00 zł i III
kategorii 34.965,00 zł. Opłatę w 2009 roku wniesiono w ratach (30 stycznia 2009
roku – 1.050,00 zł, 27 maja 2009 roku 1.050,00 zł i 29 września 2009 roku
1.050,00 zł. Łącznie kwota wpłaty wynosiła 3.150,00 zł i była zgodna z
wysokością określoną w cytowanej wyŜej ustawie.

Nieprawidłowości w powyŜszym zagadnieniu nie stwierdzono.

VIII. WYKONYWANIE BUDśETU. REALIZACJA WYDATKÓW
BUDśETOWYCH

1. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2009 ROK
1.1.

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie powołała Gminna Rada Narodowa w
Oporowie uchwałą nr 32/90 z dnia 28 marca 1990 roku. Szczegółowy zakres działania
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GOPS określał statut przyjęty uchwałą powołująca ośrodek, zmieniony uchwałą Rady
Gminy nr XXXVI/155/2006 z dnia 23 marca 2006 roku ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą Rady Gminy nr XXVI/99/2008 z dnia 17 października 2008 roku.
Kierownikiem GOPS
Wyczałkowska.

w

Oporowie

od

dnia

16

stycznia

2001

roku

jest

Maria

Z dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych kierownika GOPS wynika, Ŝe ww.
(...)51

1.2.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej

Wykonanie zadań finansowych w 2009 roku
Wykonanie zadań rzeczowych i finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie w roku
2009 i w okresie do września 2010 roku przedstawiaj załącznik nr 37 protokołu kontroli.

Prawidłowość w zakresie udzielania i wypłaty świadczeń z zakresu pomocy społecznej
skontrolowano na podstawie dokumentacji źródłowej dotyczącej wypłaconych w 2009
roku nw. zasiłków stałych jako zadań zleconych oraz wypłaconych na podstawie nw.
decyzji zasiłków celowych, finansowanych ze środków własnych gminy.
Zasiłki celowe
Skontrolowano następujące decyzje w sprawie przyznania ww. zasiłków:
−

decyzja nr GOPS 8121/58/09 z dnia 8 kwietnia 2009 roku - na wniosek z dnia 31
marca 2009 roku, w którym wnoszono o pomoc finansową na zakup Ŝywności i
leków. Na podstawie dokonanej analizy sytuacji bytowej klienta (wywiad
środowiskowy z dnia 6 kwietnia 2009 roku), przyznano zasiłek celowy w
wysokości 70,00 zł, z przeznaczeniem na ww. cel,

−

decyzja nr GOPS 8121/115/09 z dnia 21 lipca 2009 roku – na wniosek z dnia 14
lipca 2009 roku, w którym klient wnosił o przyznanie pomocy finansowej na
zakup środków czystości i farby do malowania mieszkania). Na podstawie
wywiadu środowiskowego z dnia 20 lipca 2009 roku ww. przyznano specjalny
zasiłek celowy w wysokości 100,00 zł

−

decyzja nr GOPS 8121/164/09 z dnia 1 grudnia 2009 roku – na wniosek z dnia 6
listopada 2009 roku, o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie
podstawowych potrzeb rodziny. W oparciu o wywiad środowiskowy przyznano
klientowi zasiłek celowy w wysokości 80,00 zł,

−

decyzja nr GOPS 8121/69/09 z dnia 13 maja 2009 roku – na wniosek z dnia 17
kwietnia 2009 roku, o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie
podstawowych potrzeb. W oparciu o zaktualizowany wywiad środowiskowy z dnia
17 kwietnia 2009 roku, klientce przyznano pomoc finansową w formie zasiłku
celowego w kwocie 70,00 zł,

−

decyzja nr GOPS 8121/65/09 z dnia 8 kwietnia 2009 roku – na wniosek z dnia 25
marca 2009 roku o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb

51

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
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podstawowych. Po wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym w dniu 1
kwietnia 2009 roku, przyznano zasiłek celowy w wysokości 100,00 zł.
Zasiłki stałe
−

decyzja GOPS 81220/07/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku, przyznająca pomoc
społeczną w formie zasiłku stałego w wysokości 444,00 zł na okres od 1 grudnia
2009 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne na czas trwania świadczenia. Wniosek o pomoc wpłynął do ośrodka w
dniu 1 grudnia 2009 roku. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu
środowiskowego oraz przedłoŜonego orzeczenia o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności stwierdzono, Ŝe wnioskujący spełnia określone ustawą
kryteria do przyznania zasiłku stałego,

−

decyzja nr GOPS 81220/05/09 z dnia 1 grudnia 2009 roku, przyznająca pomoc w
formie zasiłku stałego w wysokości 444,00 zł, od 13 listopada 2009 roku
bezterminowo oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wniosek o pomoc
wpłynął 13 listopada 2009 roku. Na podstawie wywiadu środowiskowego oraz
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe,
stwierdzono, Ŝe wnioskujący spełnia określone ustawą kryteria do przyznania
zasiłku stałego,

−

decyzja nr GOPS 8122/01/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku przyznająca pomoc w
formie zasiłku stałego w wysokości 444,00 zł na okres od 1 stycznia 2009 do 30
listopada 2009 roku wraz z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek
wpłynął do GOPS 5 stycznia 2009 roku wraz z orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności wydanym do 30 listopada 2009 roku. Na podstawie
złoŜonej dokumentacji i wywiadu środowiskowego stwierdzono, Ŝe wnioskujący
spełnia określone ustawą kryteria do przyznania przedmiotowej pomocy,

−

decyzja nr GOPS 8122/01/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku, przyznająca zasiłek
stały w wysokości 324,00 zł od 1 stycznia 2010 roku bezterminowo wraz z opłatą
składek zdrowotnych. Wnioskujący przedłoŜył orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności wydanym na stałe. Na podstawie wywiadu środowiskowego,
stwierdzono, Ŝe wnioskujący spełnia określone ustawą kryteria do przyznania
przedmiotowej pomocy, w wysokości 324,00 zł (ww. otrzymuje z GOPS zasiłek
pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł doliczany do dochodów).

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe zasiłki celowe były przyznawane podopiecznym
będącym w trudnej sytuacji materialnej, z przeznaczeniem na zakup podstawowych
potrzeb bytowych (Ŝywności, środków czystości). Wnioskodawcy, którzy otrzymali
pomoc finansową w postaci zasiłku celowego, spełniali wymogi określone art. 39 ustawy
o pomocy społecznej. Zasiłki stałe wypłacone były zgodnie z art. 37 ust.1-5 ustawy o
pomocy społecznej. Podstawą do wypłaty zasiłku było wydane orzeczenie o
niepełnosprawności ze stopniem znacznym bądź umiarkowanym. Wysokość zasiłku
stałego była uzaleŜniona od osiąganego dochodu rodziny.

2. WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE
UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2009 ROK
Jednostka we wskazanym okresie nie udzielała dotacji na rzecz podmiotów spoza
sektora finansów publicznych.
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3. DOTACJE NA RZECZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH (ART.90 USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY) - 2009 ROK
Kontrolowana jednostka nie udzielała dotacji na rzecz szkół niepublicznych.

4. WYDATKI OSOBOWE
4.1.Wydatki na wynagrodzenia - 2009 rok
Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników
jednostki
W kontrolowanej jednostce w na dzień 31 grudnia 2009 roku zatrudnionych było 18
pracowników plus 13 pracowników w ramach robót publicznych.
Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia w 2009 roku przedstawiał się
następująco:

Lp.
1.

Ogółem

Plan

Ogółem na dzień 31 grudnia 2009 rok

Wykonanie

%

796.939,93

788.597,06

98,95

dz. 750 rozdz. 75011 § 4010

60.700,00

60.700,00

100,00

dz. 010 rozdz. 01095 § 4010

4.301,93

4.301,93

100,00

dz. 400 rozdz. 40002 § 4010

53.086,00

47.546,00

89,56

dz. 801 rozdz. 80113 § 4010

41.676,00

40.552,00

97,30

dz. 750 rozdz. 75023 § 4010

614.176,00

613.007,26

99,80

dz. 750 rozdz. 75095 § 4010

23.000,00

22.489,94

97,78

z tego:

W cięŜar § 4010 księgowano wypłaty naleŜności pracowników, które obrazuje poniŜsza
tabela:
2009
Rozdz.

01095

Rozdz.

40002

Rozdz.

75011,
75023

kwota

liczba osób

kwota

liczba osób

kwota

liczba osób

2

3

4

5

6

7

Wyn. zasadnicze

-

-

40.800,00

2

460.369,00

14

Dodatek staŜowy

-

-

5.646,00

2

86.376,62

13

Dodatek specjalny

4.301,93

3

-

-

23.786,40

3

Dodatek funkcyjny

-

-

-

-

58.783,33

4

Wynagrodzenie za
czas choroby

-

-

-

-

1.343,61

2

Nagrody jubileuszowe

-

-

-

-

3.048,30

1

Wyszczególnienie

1
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Nagrody uznaniowe
Razem

Wyszczególnienie

1

-

-

1.100,00

2

40.000,00

13

4.301,93

x

47.546,00

2

673.707,26

x

Rozdz.

75095

Rozdz.

80113

kwota

liczba osób

kwota

liczba osób

2

3

4

5

33.600,00

2

Wyn. zasadnicze

20.164,00

Dodatek staŜowy

1.779,00

-

5.852,00

2

Wynagrodzenie za
czas choroby

546,84

-

-

-

Nagrody uznaniowe

-

-

1.100,00

2

4.301,93

x

47.546,00

x

Razem

W roku 2009 w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych,
Gmina Oporów wypłaciła wynagrodzenia w ogólnej kwocie 196.143,49 zł, z czego kwotę
167.242,01 zł zrefundował gminie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Wydatki w kwocie
22.489,84 zł poniesione przez gminę dotyczą wynagrodzeń nie podlegających refundacji
oraz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom publicznym zatrudnionym w dalszym
ciągu w „ramach efektywności”.

Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników
jednostki
W okresie kontrolowanym warunki pracy i płacy dla Wójta Gminy ustalała Rada Gminy w
Oporowie. Pozostałym pracownikom w tym: Skarbnikowi i Sekretarzowi, wysokość
wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy ustalał Wójt.
Kontrolą wynagrodzeń z uwzględnieniem stanowisk, kategorii zaszeregowania i
składników wynagrodzenia, objęto dokumenty źródłowe (akta osobowe, listy wypłatwynagrodzenia (za miesiące: kwiecień, czerwiec i wrzesień 2009 roku), dotyczące
pracowników administracji samorządowej i pracowników obsługi Urzędu Gminy w
Oporowie zatrudnionych na nw. stanowiskach:
-

Wójta Gminy,
Sekretarza Urzędu,
Skarbnika Gminy,
Podinspektora ds. księgowości budŜetowej,
Konserwatora stacji uzdatniania wody i wodociągów.

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe wynagrodzenie w 2009 roku dla
Wójta Gminy wypłacano w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy nr XX/78/2008 z
dnia 30 maja 2008 roku. Obejmowało ono:
−

wynagrodzenie zasadnicze

- 4.200,00 zł,

−

dodatek funkcyjny

- 1.500,00 zł,

−

dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co
stanowiło
- 1.140,00 zł,
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−

dodatek staŜowy 20% wynagrodzenia zasadniczego

-

Razem -

840,00 zł
7.680,00 zł

Z dniem 14 grudnia 20010 roku obowiązki Wójta Gminy przejął Robert Zbigniew
Pawlikowski, wybrany w wyborach bezpośrednich. Wynagrodzenie dla ww. ustaliła Rada
Gminy w uchwale nr II/7/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze

- 4.200,00 zł,

- dodatek funkcyjny

- 1.000,00 zł,

- dodatek specjalny 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.560,00 zł,
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego –
840,00 zł .
Razem – 7.600,00 zł
W naliczeniach wynagrodzenia dla Wójta Gminy nieprawidłowości nie stwierdzono.
Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458), Wójt Gminy Oporów zarządzeniem nr
21/2009 z dnia 17 czerwca 2009 roku wprowadził Regulamin wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy, który to regulamin określał wymagania kwalifikacyjne,
szczegółowe warunki wynagradzania, warunki przyznawania oraz warunki i sposób
wypłacania premii i nagród, dodatku funkcyjnego i specjalnego. Załącznikami nr 1 i 2 do
regulaminu były: tabela stanowisk pracowniczych w Urzędzie Gminy i tabela
minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wraz z
kategoriami zaszeregowania. W punkcie dotyczącym wymagań kwalifikacyjnych
pracowników zapisano, Ŝe „w zakresie minimalnych wymagań stosuje się odrębne
przepisy, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 roku”.
W wyniku kontroli wynagrodzeń
ustalono, co następuje:

pozostałych

wyŜej

wymienionych

pracowników,

- wynagrodzenie zasadnicze wypłacone pracownikom, wynikało z tabel określonych w
regulaminie wynagradzania,
- kwalifikacje pracowników zajmujących wymienione stanowiska, były zgodne z
wymaganiami określonymi w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca
2009 roku,
- dodatek funkcyjny otrzymywali Sekretarz w wysokości 140% najniŜszego
wynagrodzenia oraz Skarbnik Gminy – zatrudniony na podstawie powołania - wg
obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku
(otrzymała 140 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) oraz kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego (45% wynagrodzenia zasadniczego),
- dwóch pracowników zatrudnionych na stanowiskach konserwatorów wodociągów
wiejskich nie otrzymywało premii, o której mowa w regulaminie wynagradzania –
rozdział 4 § 6. Zgodnie z powyŜszym, pracownikom obsługi, a do takiej kategorii
zakwalifikowano konserwatorów, przysługiwała regulaminowa premia w ramach
planowanych środków na wynagrodzenia. Premia przysługiwała co miesiąc w
wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył Sekretarz Urzędu Gminy, które stanowi załącznik nr 38 protokołu
kontroli.

Zgodnie z wyjaśnieniem powyŜszy zapis był czynnikiem motywacyjnym dla tych
pracowników. Natomiast nie wiązało się to z wypłatą premii jak wyjaśnia Sekretarz.
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Na 2009 i 2010 rok nie planowano środków na takie wypłaty – nie utworzono
funduszu premiowego w ramach funduszu wynagrodzeń.
52

-

(...)

-

karty wynagrodzeń odzwierciedlają dane zawarte w angaŜach,

-

listy płac sporządzano komputerowo, natomiast karty wynagrodzeń prowadzono
ręcznie,

-

skontrolowane listy wypłat za miesiące: kwiecień 2009 roku na kwotę brutto
51.823,62 zł, czerwiec na kwotę 53.276,00 zł i wrzesień na kwotę brutto 48.008,22
zł, były sprawdzone merytorycznie przez Wójta Gminy, podpisane przez osobę
sporządzającą oraz przez Skarbnika Gminy. Do wypłaty zatwierdził listę Wójt Gminy.
Taka weryfikacja list wypłat wynagrodzeń wynikała z zapisów instrukcji obiegu
dokumentów księgowych, funkcjonującej w Urzędzie Gminy Oporów. Kontrolujące
zauwaŜają, Ŝe listy wypłat nie są przedstawiane do weryfikacji przez pracownia kadr,
który prowadzi ewidencję czasu pracy poszczególnych pracowników (zwolnienia
chorobowe, urlopy bezpłatne itp.). Z uregulowań wewnętrznych obowiązujących w
jednostce nie wynika wymóg akceptacji listy przez pracownika kadr, nie mniej
jednak naleŜało by w ramach uszczegółowienia procedur kontrolnych w tym zakresie
rozwaŜyć wprowadzenie zapisu umoŜliwiającego dokonywanie weryfikacji i akceptacji
list w sposób sugerowany przez kontrolujące.

Wypłata odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
W okresie objętym kontrolą nie wypłacano odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany
urlop.
Przeanalizowano prawidłowość naliczenia odprawy dla Wójta Gminy wypłaconej w
grudniu 2010 roku, w związku z upływem kadencji.
Na podstawie pisma Przewodniczącego Rady Gminy Oporów z dnia 13 grudnia 2010
roku naliczono odprawę Wójtowi w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Odprawę wyliczono wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pienięŜnego za
urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie Wójta na ostatni miesiąc przed upływem kadencji
wynosiło:
- płaca zasadnicza - 4.200,00 zł,
- dodatek funkcyjny – 1.500,00 zł,
- dodatek specjalny – 1.140,00 zł,
- dodatek staŜowy – 840,00 zł
Łącznie wynagrodzenie wynosiło 7.680,00zł. Wysokość odprawy 3 x 7.680,00 zł =
23.040,00 zł brutto, 18.893,00 zł netto wypłacono 22 grudnia 2010 roku.
Ww. wypłacono równieŜ ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2010
rok za 11 dni. Wysokość ekwiwalentu naliczono w oparciu o przeliczenie wynagrodzenia
przez współczynnik słuŜący do ustalenia ekwiwalentu, który w 2009 roku wynosił 21,08.
W związku z powyŜszym wysokość ekwiwalentu wynosiła 7.680,00 zł : 21,08 x 11 dni
(88 godz.) = 4.007,59 zł. Ekwiwalent w wysokości 4.007,52 zł wypłacono na podstawie

52

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
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listy płac z 22 grudnia 2010 roku. Listy wypłaty odprawy nie akceptował pracownik kadr,
który ewidencjonuje czas pracy i czas urlopów pracowników Urzędu.

4.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
W Urzędzie Gminy Oporów obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, zatwierdzony przez Wójta Gminy Oporów w dniu 16 czerwca 2010 roku,
poprzednio obowiązującym był regulamin z dnia 10 lutego 1997 roku. PowyŜszy
regulamin opracowano na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. nr 70, poz. 335 ze
zm.).
Regulamin zawiera zapisy dotyczące osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
przeznaczenia środków ZFŚS, zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych,
zasady udzielenia pomocy w zakresie spraw mieszkaniowych oraz opisuje zasady
gospodarowania funduszem.
W 2009 roku środki funduszu przeznaczono na wypłatę poŜyczek na cele mieszkaniowe i
pomoc rzeczową przyznawana pracownikom okazjonalnie (z okazji świąt).
Planowany odpis środków na 2009 rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
pracowników Urzędu Gminy i pracowników GOPS wynosił 23.000,00 zł.
Podstawą do naliczenia funduszu dla pracownika w oparciu o przepisy art.5 ust.2
ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst
jednolity z 1996 roku Dz. U. nr 70, poz. 335 ze zm.), była kwota 1.000,04 zł, tj. 37,50%
x 2.666,77 zł kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu
2008 roku, natomiast dla emeryta (art.5 ust.5 cytowanej ustawy) roczna kwota odpisu
wynosiła 166,67 zł wynikająca z wyliczenia (6,25% x 2.666,77 zł). Dla 18 pracownków
Urzędu Gminy, wg powyŜszego przepisu, odpis planowany wynosił: 18 x 1.000,04 zł –
18.000,00 zł. Dla trzech pracowników GOPS odpis wynosił 3.000,00 zł i dla czterech
emerytów 4 x 166,67 = 666,68 zł. Łącznie odpis na 2009 rok wg powyŜszych danych
powinien wynosić dla pracowników Urzędu 18.666,68 zł. Naliczona kwota to 20.000,00
zł.
Z dniem 1 kwietnia 2009 roku do 30 września 2009 roku jednostka zatrudniała
w pełnym wymiarze czasu pracy 15 pracowników robót publicznych, dla
których
naleŜało
dokonać
naliczenia
odpisu
funduszu.
Zgodnie
z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku
w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349),
naleŜało skorygować te wielkość. Faktycznie przeciętna liczba zatrudnionych,
obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w Gminie Oporów wynosiła
na koniec roku 21,5 etatu stąd odpis powinien wynosić 21,5 x 1.000,04 zł =
21.500,86 zł plus odpis na emerytów - 666,68 zł, co stanowiło kwotę odpisu
22.166,68 zł. Przekazany odpis socjalny dla pracowników Urzędu za rok 2009
wynosił 20.000,00 zł, czyli zaniŜono go o 2.166,68 zł.
Terminy przekazania środków na rachunek bankowy zakładowego funduszu określają
przepisy art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w myśl
których równowartość odpisów oraz zwiększeń, pracodawca winien przekazać na
odrębny rachunek bankowy do dnia 30 września tego roku kalendarzowego, którego
odpis dotyczy, z tym, Ŝe do dnia 31 maja tego roku powinien przekazać kwotę
stanowiącą co najmnej 75% równowartości dokonanych odpisów. Jak wynika z wyciągu
bankowego potwierdzającego przekazanie w 2009 roku środków wynikających z odpisu,
środki przekazano w jednym terminie, tj. w dniu 29 maja 2009 roku w kwocie 20.000,00
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zł plus 3.000,00 zł odpis dla pracowników GOPS - (wyciąg bankowy nr 19, dowód
księgowy 1217 poz. 714).
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentów dotyczących przyznawania
poŜyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, pracownikom
Urzędu Gminy Oporów w roku 2009, na podstawie umów:
- z dnia 10 czerwca 2009 roku,
- z dnia 16 czerwca 2009 roku,
- z dnia 5 października 2009 roku.
Analiza unormowań wynikających z regulaminu, w konfrontacji z dokumentami
dotyczącymi udzielonych poŜyczek mieszkaniowych, wykazała co następuje:
- wnioski składały osoby zainteresowane zaciągnięciem poŜyczki mieszkaniowej z
ZFŚS,
- umowy poŜyczki zawierały wszystkie wymagane ustalenia, tj. wysokość przyznanej
poŜyczki, wysokość pobieranej prowizji od zobowiązania, okres spłaty z
wyszczególnieniem wysokości rat,
- umowy podpisywał Wójt Gminy, poŜyczkobiorca oraz dwóch poręczycieli,
- zgodnie z ewidencją księgową, wypłata poŜyczki następowała w dniu podpisania
umowy lub dniu następnym,
- potrącenia rat spłaty poŜyczek zgodnie z § 2 umowy poŜyczki, dokonywano co
miesiąc z naleŜnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracownika,
- odnotowano w kilku przypadkach wypłatę kolejnej poŜyczki pracownikowi, który nie
spłacił w całości poprzedniej. Regulamin w swojej treści nie odnosi się do powyŜszego
zagadnienia, niemniej jednak w celu umoŜliwienia skorzystania z takich środków
większej liczbie pracowników, kontrolujące wskazują na rozwaŜenie wprowadzenia
unormowań warunkujących wypłatę kolejnej poŜyczki po spłacie poprzedniej.

4.3. Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników - 2009 rok
W roku 2009 na wydatki związane z podróŜami słuŜbowymi pracowników Urzędu Gminy
Oporów wynosiły 24.644,76,00 zł. Zgodnie z rejestrem wydanych poleceń wyjazdów
słuŜbowych, w 2009 roku wydano 281 poleceń. Zasady zlecania i rozliczania kosztów
podróŜy słuŜbowych pracowników Urzędu Gminy, określał rozdział VII instrukcji obiegu
dokumentów księgowych wprowadzonej w Ŝycie zarządzeniem Wójta Gminy nr 42/2003
z dnia 31 grudnia 2003 roku.
Osobami upowaŜnionymi do podpisywania poleceń wyjazdów słuŜbowych był Wójt.
Rozliczenia kosztów delegacji słuŜbowych pracownicy zobowiązani byli dokonywać w
ciągu 30 dni od dnia zakończenia wyjazdu słuŜbowego.
Delegujący podpisując polecenie wyjazdu słuŜbowego określa środek lokomocji z jakiego
moŜe skorzystać pracownik.
Sprawdzono prawidłowość wystawionych i rozliczonych poleceń wyjazdów słuŜbowych,
zaewidencjonowanych w rejestrze delegacji w miesiącach kwiecień, maj i październik
2009 roku pod numerami:
- 118/2009 wydane 20 maja 2009 roku – rozliczone 27 maja 2009 roku,
- 121/2009 wydane 22 maja 2009 roku – rozliczone 27 maja 2009 roku,
- 119/2009 wydane 20 maja 2009 roku – rozliczone 27 maja 2009 roku,
- 120/2009 wydane 22 maja 2009 roku – rozliczone 26 maja 2009 roku,
- 109/2009 wydane 6 maja 2009 roku – rozliczone 8 maja 2009 roku,
- 110/2009 wydane 6 maja 2009 roku – rozliczone 8 maja 2009 roku,
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- 98/2009 wydane 21 kwietnia 2009 roku – rozliczone 5 maja 2009 roku,
- 104/2009 wydane 30 kwietnia 2009 roku – rozliczone 5 maja 2009 roku,
- 102/2009 wydane 28 kwietnia 2009 roku – rozliczone 5 maja 2009 roku,
- 100/2009 wydane 30 kwietnia 2009 roku – rozliczone 5 maja 2009 roku,
- 232/2009 wydane 21 października 2009 roku – rozliczone 23 październik 2009 roku,
- 230/2009 wydane 19 października 2009 roku – rozliczone 23 października 2009 roku,
- 231/2009 wydane 20 października 2009 roku – rozliczone 23 października 2009 roku,
- 227/2009 wydane 15 października 2009 roku – rozliczone 23 października 2009 roku,
- 226/2009 wydane 13 października 2009 roku – rozliczone 23 października 2009 roku,
- 221/2009 wydane 7 października 2009 roku – rozliczone 8 października 2009 roku.
Analiza przedmiotowej dokumentacji wykazała, Ŝe:
- wydane polecenia wyjazdów słuŜbowych ujęto w rejestrze prowadzonym przez
pracownika sekretariatu,
- na poleceniach ujęto numer zgodny z rejestrem, termin wykonania podróŜy
słuŜbowej, miejsce i cel podróŜy, środek transportu,
- zlecającym wyjazd był Wójt Gminy,
- stwierdzono przypadki, Ŝe pracownicy delegowani do tej samej miejscowości
przedstawiały w rozliczeniu róŜną ilość kilometrów, a mianowicie: w delegacji nr
232/2009 na trasie Oporów–Kutno-Oporów rozliczono 50 km, natomiast w
delegacjach nr 118/2009, nr 19/2009 na tej samej trasie wykazano do rozliczenia 40
kilometrów. Kontrolujące wskazują na wzmoŜenie czynności weryfikujących dane, na
podstawie, których dokonuje się zwrotu kosztów podróŜy,
- koszty podróŜy odbytych samochodem nie będącym własnością pracodawcy,
wyliczono w oparciu o rozporządzenie z dnia 23 października 2007 roku Ministra
Transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 201, poz. 1462). Wysokość
wypłacanych kosztów wynikała z iloczynu przejechanych kilometrów i stawki
wynikającej z rozporządzenia czyli 0,8358 zł za kilometr,
- zastosowano prawidłowe stawki do wyliczenia diet oraz ryczałtów,
- delegacje rozliczano w ustalonym wewnętrznie 30 dniowym terminie,
- przedłoŜone do realizacji polecenia, sprawdzane były merytorycznie, pod względem
formalno-rachunkowym, akceptowane przez Skarbnika i zatwierdzane do wypłaty
przez Wójta Gminy.
PodróŜe zagraniczne
Na podstawie prowadzonej ewidencji wyjazdów słuŜbowych oraz sprawozdań Rb-28S z
wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, stwierdzono, Ŝe jednostka nie wydatkowała
środków na pokrycie kosztów podróŜy zagranicznych pracowników Urzędu Gminy
Oporów.
Ryczałty z tytułu uŜywania prywatnych samochodów do celów słuŜbowych
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Zapisy ewidencji księgowej wykazały, Ŝe w rozdziale 750-75023-44110 dokonywano
takŜe wypłat naleŜności za uŜywanie własnego pojazdu do celów słuŜbowych w formie
ryczałtów miesięcznych.
Ryczałty pienięŜne z tytułu przyznanych limitów kilometrów na jazdy lokalne
samochodem prywatnym w 2008 roku, były wypłacane w oparciu o przepisy
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy
(Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.). Limit miesięczny 300 kilometrów na jazdy lokalne dla
Wójta Gminy, określił Sekretarz Urzędu Gminy w umowie nr 1/2009 z dnia 2 stycznia
2009 roku (obowiązującej do 30 czerwca 2009 roku) i nr 8/2009 z 1 lipca 2009 roku
obowiązującej do 31 grudnia 2009 roku. Ponadto limity dla pracowników na
stanowiskach :
- sekretarza - limit 300km,
- skarbnika – limit 150 km,
- konserwator wodociągów – limit 300km,
- kierownik USC – limit 150 km,
- informatyk – limit 300km,
ustalił Wójt Gminy w drodze umów cywilno-prawnych.
Zwrot kosztów uŜywania samochodu będącego własnością pracownika w jazdach
lokalnych, dokonywany był w formie miesięcznego ryczałtu pienięŜnego, wynikającego z
pomnoŜenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów przez obowiązującą stawkę (w
zaleŜności od pojemności skokowej silnika), na podstawie pisemnych oświadczeń
pracownika o uŜywaniu samochodu do celów słuŜbowych. Kwota ustalonego ryczałtu,
zgodnie z treścią § 4 zawartej umowy, powinna być zmniejszona o 1/22 za kaŜdy
roboczy dzień nieobecności w miejscu pracy, podróŜy słuŜbowej trwającej co najmniej 8
godzin oraz za kaŜdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do
celów słuŜbowych.
W czasie postępowania kontrolnego sprawdzono prawidłowość dokonanych wypłat
ryczałtów oraz ich potrąceń za kaŜdy dzień nieobecności w pracy. Zweryfikowano
oświadczenia właścicieli pojazdów z listą obecności oraz ilością potrąceń ryczałtów wg
ewidencji księgowej, na przykładzie wypłat ryczałtów w miesiącach: kwiecień, czerwiec i
wrzesień 2009 roku i stwierdzono, Ŝe:
- pod listami wypłat ryczałtów znajdują się oświadczenia pracowników, zawierające
informacje o marce samochodu, pojemności silnika, numerze rejestracyjnym, ilości
dni nieobecności pracownika w pracy,
- informacje zawarte w oświadczeniach o obecnościach pracownika w pracy była
zgodna zapisami listy obecności za ww. miesiące,
- potrąceń dokonywano zgodnie z ilością dni nieobecności w pracy zewidencjonowaną
na listach obecności,
- do naliczania ryczałtu, przyjęto stawki w prawidłowych, aktualnych w danym okresie
wysokościach,
- od naliczonej naleŜności potrącano podatek dochodowy,
- wypłatę ryczałtów dokonywano w pierwszych dniach następnego miesiąca np. ryczałt
za miesiąc kwiecień 2009 roku wypłacono w dniu 5 maja 2009 roku, ryczałt za
miesiąc czerwiec wypłacono w dniu 6 lipca 2009 roku, ryczałt za miesiąc wrzesień
wypłacono 1 października 2009 roku.
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4.4. Wydatki na wypłaty diet i zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych dla
radnych oraz członków władz jednostek pomocniczych - 2009 rok
Zasady wypłaty diet
Zasady wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróŜy radnym Gminy Oporów, określała
uchwała Rady Gminy nr II/7/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku. Wg powyŜszej ustalono
zryczałtowane miesięczne diety:
- dla Przewodniczącego Rady Gminy – 700,00 zł,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 450,00 zł,
- dla Przewodniczących Stałych Komisji Rady – 450,00 zł,
- dla radnych będących członkami stałych komisji rady – 400,00 zł,
- dla pozostałych radnych – 400,00 zł.
Wg uchwały, diety podlegały obniŜeniu na przestrzeni miesiąca o 1/3 ustalonej kwoty za
kaŜdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji, czy komisji.
Diety wypłacano w kasie Urzędu Gminy w terminie do 28 kaŜdego miesiąca, lub
przekazywano na wskazany przez radnego rachunek bankowy.
Zgodnie z ustaleniami przedmiotowej uchwały, radnemu przysługiwał zwrot kosztów
podróŜy słuŜbowej odbytej pojazdem nie będącym własnością gminy w wysokości
wyliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19
grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości naleŜności
przysługujących pracownikowi z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju.
Prawidłowość wypłaty diet
Łączna kwota wypłaconych diet dla radnych w 2009 roku wynosiła 78.000,00 zł, które
sklasyfikowano w rozdziale 75022 § 3030.
Prawidłowość wypłaty diet radnym skontrolowano na podstawie list wypłat z miesięcy:
kwiecień (6.500,00 zł), czerwiec (6.500,00 zł), wrzesień (6.500,00 zł) 2009 roku.
Kontrolą objęto wydatki przeznaczone na wypłaty diet dla radnych w 2009 roku na
łączną kwotę 19.500,00 zł, co stanowiło 25 % wydatków poniesionych w rozdziale
75022 § 3030.
W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe:
-

-

wysokość wypłaconych diet była zgodna z wartością, określoną w cytowanej uchwale
Rady Gminy z 2006 roku,
dietę wypłacano miesięcznie w terminie określonym w uchwale. Odbiór kwoty
kwitowano na liście,
wysokość wypłaconych w ciągu miesiąca diet Przewodniczącemu Rady i radnym nie
przekraczała dopuszczalnych wysokości określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy – Dz. U. nr 61, poz. 710) tj. 50% półtora krotności
kwoty bazowej (art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 12 października 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze
zm.). Kwota bazowa, określona w ustawie budŜetowej na 2009 rok w wysokości
1.835,35 x 150%= 2.649,69 zł x 50% = 1.376,51 zł,
listy wypłat były sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym przez Skarbnika
Gminy, merytorycznym i zatwierdzane do wypłaty przez Wójta Gminy, posiadały
klasyfikację budŜetową. Listy nie posiadały dekretu identyfikującego wydatek
z ewidencją księgową.
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5. WYDATKI NA DOSTAWY MATERIAŁÓW I USŁUG
Zamówienia na wykonanie remontu dróg gminnych udzielone na podstawie
art.4 ust.1 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rok 2008
Remont drogi gminnej nr 102371E Oporów-Kurów

W dniu 29 kwietnia 2008 roku Gmina Oporów zleciła (zlecenie nr G.2222.24/08) firmie
„WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczy sj. Proszewice wykonanie bieŜącego
remontu drogi gminnej nr 102371E Oporów – Kurów. Zamówienia udzielono na
podstawie art. 4 ust.1 pkt.8 Prawo zamówień publicznych. Zlecający ustalił
wynagrodzenie za wykonane roboty w wys. 860,00 zł netto za 1 tonę wbudowanej
masy, płatne po przedstawieniu faktury. Zlecenie podpisał Wójt Gminy Oporów
Stanisław Okoń.
W dniu 12 maja 2008 roku spisano protokół ostatecznego odbioru i przekazania do
eksploatacji drogi gminnej Oporów – Kurów. Protokół odbioru podpisał Wójt Gminy
Stanisław Okoń oraz członkowie Rady Gminy Anna Olejniczak i Dariusz Gołaszewski.
Wykonawca „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczyk sj. Proszewice wystawił
fakturę VAT Nr 59/D/2008 z dnia 13 maja 2008 roku na kwotę – 54.180,00 zł netto
66.099,60 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, którą zapłacono w dniu 29
maja 2008 roku wyciąg bankowy nr 102 dow. księgowy 1160 poz. 697. Wydatek
zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych dział 600 rozdział 60016 § 4270.
Kserokopia zlecenia nr G.2222/24/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku, protokół odbioru oraz faktury nr 59/D/2008
stanowią akta kontroli strony 56-61. .
Remont drogi gminnej nr 102351E Pobórz – granica województwa mazowieckiego
(Wola Trębska)

W dniu 21 maja 2008 roku Gmina Oporów zleciła (nr zlecenie 2222/27/08) tej samej
firmie „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczy sj. bieŜącą naprawę drogi
gminnej nr 102351E Polbórz – granica województwa mazowieckiego (Wola Trębska). Za
wykonane prace remontowe zlecający ustalił wynagrodzenie w wys. 860,00 zł netto za 1
tonę wykorzystanej masy bitumicznej, płatne po wykonaniu zlecenia i przedstawieniu
faktury. W przedmiotowym zleceniu zamawiający określił 16 ton masy bitumicznej do
wykorzystania przez wykonawcę z przeznaczeniem na remont ww. drogi. Zlecenie
podpisał Wójt Gminy Oporów Stanisław Okoń. W dokumentacji źródłowej nie
stwierdzono Ŝadnej kalkulacji i wyliczeń kosztów, z których wynikałoby wskazanie przez
zamawiającego ilości potrzebnego materiału.
Jedynym dokumentem stwierdzającym wykonania zlecenia usługi byłą faktura VAT nr
72/D/2008, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 6 czerwca 2008 roku na kwotę
16.787,20 zł (brutto) i stanowiła równowartość 16 ton masy bitumicznej. Zapłaty za
wykonaną usługę dokonano w dniu 13 czerwca 2008 roku wyciąg bankowy nr 114 dok.
księgowy nr 1351 poz. 812. Wydatek zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych
dział 600 rozdział 60016 § 4270.
Kserokopia zlecenie nr G.2222/27/08 z dnia 21 maja 2008 roku oraz faktury nr 72/D/2008 stanowią akta
kontroli strony 62-65.

Remont drogi gminnej nr 102351E Pobórz – granica województwa mazowieckiego
(Wola Trębska)

Kosztorys inwestorski na remont drogi gminnej Polbórz – Trębki sporządził w dniu 1
sierpnia 2008 roku Zdzisław Paraszkiewicz (uprawnienia budowlano – drogowe nr
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267/73), zgodnie z którym drogę o długości 860 m2 sklasyfikowano do remontu
cząstkowego, polegającego na uzupełnieniu wybojów o głębokości średnio 3 cm2.
Materiałem wskazanym przez zamawiającego do wykonania wypełnienia był gres oraz
asfalt drogowy. Cenę netto za 1 m2 remontowanej drogi oszacowano na wartość 62,70
zł. Wartość brutto prac wyceniono na kwotę 65.784,84 zł brutto (53.922,00zł netto).
W dniu 1 września 2008 roku Gmina zawarła umowę nr 42/08 z Przedsiębiorstwem
Usługowo – Transportowym „Fa – Bud” Michał Nowacki z siedzibą Pniewo Małe 16, 99311 Bedlno, której przedmiotem było wykonanie bieŜącej naprawy drogi gminnej nr
102351E Polbórz – granica województwa mazowieckiego (Wola Trębska). W treści
umowy ustalono: termin wykonania prac remontowych tj. od 3 do 30 września 2008
roku, wynagrodzenie w wysokości 52.000,00 zł netto + 22% VAT, co stanowiło kwotę
63.440,00 zł brutto, osoby odpowiedzialne za nadzór nad przebiegiem robót
budowlanych, zasady odbioru przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tytułu gwarancji i
rękojmi za wady, kary umowne oraz sankcje w przypadku odstąpienia od zawartej
umowy jednej ze stron. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe zapisy przedmiotowej umowy
nie precyzują przedmiotu umowy, tj. nie wskazują, jaki odcinek drogi
obejmował przedmiotowy remont. Według określeń warunków umowy był to
odcinek drogi wynikający z kosztorysu, nie mniej jednak to umowa stanowi
podstawę zlecenia wykonania robót i umowa stanowi podstawę dochodzenia
ewentualnych roszczeń. Zgodnie z zapisami umowę zwarto w oparciu o art. 45
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
nr 19 poz. 177 ze zm.), który to regulował zasady wnoszenia wadium przez
uczestników postępowań prowadzonych w ramach zamówień publicznych i nie stanowił
podstawy udzielenia zamówienia publicznego. Umowę podpisał Wójt Gminy Oporów
Stanisław Okoń.
W dniu 17 września 2008 roku komisja w składzie: Wójt Gminy Stanisław Okoń, Członek
Rady Gminy Dariusz Gołaszewski, inspektor nadzoru Zdzisław Paraszkiewicz (wskazany
w umowie jako sprawujący nadzór ze strony Gminy) oraz Wykonawca Michał Nowacki
sporządzili końcowy protokół odbioru robót wskazanych w umowie 44/08. Komisja nie
stwierdziła usterek w wykonanych naprawach ww. drogi gminnej.
Fakturę VAT nr 61/2008 za wykonane naprawy przedmiotowej drogi gminnej na kwotę
63.440,00 zł (brutto), wykonawca przedłoŜył w dniu 18 września 2008 roku, którą
zapłacono w dniu 30 września 2008 roku wyciąg bankowy nr dok. księgowy nr 2272 poz.
1944. PowyŜszą operację ujęto w klasyfikacji budŜetowej: dział 600 rozdział 60016 §
4270.
Kserokopia umowy nr 42/08 z dnia 1 września 2008 roku, protokołu odbioru, kosztorysu inwestorskiego oraz
faktury nr 61/2008 stanowią akta kontroli strony 66-76.
Remont drogi gminnej Stanisławów – Skórzewa - Kurów - Oporów – Świechów

Kosztorys inwestorski na remont dróg gminnych: Stanisławów – 96 m2, Skórzewa - 480
m2, Kurów – 34 m2, Oporów – Świechów – 250 m2 sporządził w dniu 19 września 2008
roku Zdzisław Paraszkiewicz (uprawnienia budowlano – drogowe nr 267/73), zgodnie z
którym drogi gminne o łącznej długości 860 m2, sklasyfikowano do remontu
cząstkowego poprzez uzupełnienie wybojów o głębokości średnio 3 cm2. Materiałem
wskazanym do wykonania wypełnienia był gres oraz asfalt drogowy, za cenę netto
wykonania 1 m2 remontu 62,70 zł (netto), a wartość ogółem wykonanych prac
wyceniono na kwotę 53.922,00 zł (netto) 65.784,84 zł (brutto).
W dniu 26 września 2008 roku została zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo –
Transportowym „Fa – Bud” Michał Nowacki z siedzibą Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno
umowa nr 46/08, której przedmiotem było wykonanie bieŜącej naprawy fragmentów
dróg gminnych w miejscowościach: Stanisławów – 96 m2, Skórzewa - 480 m2, Kurów –
34 m2, Oporów – Świechów – 250 m2. W treści umowy ustalono: termin wykonania
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prac remontowych w dniach 27 września – 15 października 2008 roku, wynagrodzenie
w wysokości 63.000,00 zł brutto, które było niŜsze niŜ wartość wynikająca z
kosztorysu, osoby odpowiedzialne za nadzór nad przebiegiem robót budowlanych,
zasady odbioru przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za
wady, kary umowne oraz sankcje w przypadku odstąpienia od zawartej umowy jednej ze
stron. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe w przedmiotowej umowie określono wynagrodzenie
brutto za wykonane roboty remontowe, natomiast pominięto ustalenia w zakresie
wynagrodzenia netto oraz wysokości naliczonego podatku VAT. Umowę podpisał Wójt
Gminy Oporów Stanisław Okoń. Przedmiotową umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.
177 ze zm.) podczas gdy obowiązującym w tym okresie aktem prawnym był tekst
jednolity z dnia 20 listopada 2007 roku (dz. U. nr 223 poz. 1655 ze zm.).
W dniu 16 października 2008 roku komisja w składzie: Sekretarz Gminy - Stanisław
Kozanecki, inspektor ds. budownictwa Zygfryd Chilewski, inspektor nadzoru Zdzisław
Paraszkiewicz (wskazany w umowie jako sprawujący nadzór ze strony Gminy) oraz
wykonawca Michał Nowacki sporządzili protokół odbioru końcowego robót wskazanych w
umowie 46/08. Komisja nie stwierdzając nieprawidłowości w wykonaniu napraw ww.
dróg gminnych. Przedmiotowy dokument zatwierdził Wójt Gminy Stanisław Okoń.
Fakturę VAT nr 70/2008 za wykonane naprawy wskazanych w przedmiotowej umowie na
kwotę 51.639,00 (netto) 62.999,58 zł (brutto), wykonawca przedłoŜył w dniu 16
października 2008 roku, którą zapłacono w dniu 30 października 2008 roku - wyciąg
bankowy nr dok. księgowy nr 2579 poz. 2146. Do powyŜszej operacji przyjęto
klasyfikację budŜetową: dział 600 rozdział 60016 § 4270.
Kserokopia umowy nr 46/08 z dnia 19 września 2008 roku, protokołu odbioru, kosztorysu inwestorskiego oraz
faktury nr 70/2008 stanowią akta kontroli strony 77 -89.

Zakup kruszywa oraz przepustów na drogi gminne w 2008 roku.
Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowościach: Łowiczówka, Kurów, Oporów,
Kurów Parcela

Na podstawie zamówienia nr 28/2008 z dnia 26 maja 2008 roku Gmina Oporów zakupiła
od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Oporowie 100 ton kruszywa z przeznaczeniem na
remontu dróg gminnych w miejscowościach: Łowiczówka, Kurów, Oporów, Kurów
Parcela. Na przedmiotowym zamówieniu nie ujęto informacji dotyczącej daty dostawy
zamówienia. Ponadto przedmiotowe zamówienie nie zawierało kontrasygnaty Skarbnika
Gminy. Na dokumencie złoŜono nieczytelne podpisy w miejscach wystawcy zamówienia
oraz kierownika jednostki. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe wykonawca nie potwierdził
odbioru ww. zamówienia.
Za zakupione kruszywo dostawca wystawił fakturę VAT nr 82 z dnia 26 maja 2008 roku
na kwotę 5.077,50 zł, którą zapłacono w dniu 13 czerwca 2008 roku wyciąg bankowy nr
dok. księgowy nr 1338 poz. 8012 PowyŜszą operację ujęto w klasyfikacji budŜetowej
dział 600 rozdział 60016 § 4300. Załącznikami do przedmiotowej faktury były
poświadczenia wykonania usługi tj. odebrania kruszywa w ilości: Łowiczówka 16,90
tony, Kurów 18,20 tony, Oporów 30,65 tony, Kurów Parcela 35,80 tony.
Kserokopia zamówienia nr 28/08 z dnia 26 maja 2008 roku oraz faktury nr 82 stanowią akta kontroli strony 90100.
Remont przepustów drogowych na drodze gminnej w m. Pobórz

Na podstawie zamówienia nr 39/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 roku Gmina Oporów zleciła
Zakładowi Usług Ogólnobudowlanych Tadeusz Nowakowski 99-300 Kutno ul. Malina 2
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wykonanie remontu przepustów drogowych w drodze gminnej w miejscowości Pobórz.
Kwota zaplanowana na wykonanie przedmiotowych robót wynosiła 4.500,00 zł. W
analizowanym materiale nie odnaleziono dokumentu stanowiącego podstawę
ustalenia wartości zleconych do wykonania robót obejmującego: ilość
przepustów, ich ceny, kosztu montaŜu oraz robót towarzyszący. Kosztorys taki
wykonawca przedstawił po realizacji zadania jako załącznik do faktury. Zlecenie
stanowiące podstawę wykonania robót nie opisywało takŜe daty ich wykonania,
sposobu ich odbioru, oraz warunków płatności. Zamówienia nie kontrasygnował
Skarbnik Gminy. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe wykonawca nie potwierdził
odbioru ww. zamówienia. Dokument podpisał Wójt Gminy Stanisław Okoń.
W dniu 18 sierpnia 2008 roku do Urzędu Gminy w Oporowie wpłynęła faktura nr
18/2008 roku na kwotę 4.514,00 zł tytułem wykonania przepustów drogowych w
miejscowości Pobórz. Załącznikiem do ww. faktury była specyfikacja wykonanych robót
oraz wykorzystanych materiałów do przedmiotowego zlecenia. Zapłaty dokonano w dniu
26 sierpnia 2008 roku wyciąg bankowy nr 165 dok. księgowy nr 1981 poz. 1781.
PowyŜszą operację ujęto w klasyfikacji budŜetowej dział 600 rozdział 60016 § 4300.
Kserokopia zamówienia nr 39/08 z dnia 5 sierpnia 2008 roku oraz faktury nr 18/2008 stanowią akta kontroli
strony 101- 106.

Jak wynika z opisywanych wyŜej stanów faktycznych łączny koszt robót
remontowych na drogi gminne w roku 2008 wynosił 213.840,38 zł. Jednostka
kontrolowana kaŜdy z tych remontów traktowała jako odrębne zamówienie,
którego wartość nie przekraczała 14.000,00 euro. W związku z powyŜszym
zlecała ich wykonanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe remonty dróg gminnych nosiły ten sam
charakter i wykonywane były w niewielkich odstępach czasowych( np. 29
kwietnia 2008 roku, 21 maja 2008 roku, 1 września 2008 roku, 26 września
2008 roku) w ramach jednego przedsięwzięcia (poprawa jakości dróg
gminnych), stąd teŜ powinny stanowić przedmiot jednego zamówienia, którego
naleŜało udzielić wykonawcy wyłonionemu w drodze jednego trybów
konkurencyjnych. Podstawę realizacji robót powinny stanowić umowy
zawierające waŜne dla obu stron postanowienia, a nie zamówienie czy zlecenie
zawierające szczątkowe informacje.
Wyjaśnienie w sprawie opisu zamówień dokonywanych przez Gminę Oporów złoŜy inspektor ds. Budowlanych
– Zygfryd Chilewski, które stanowi załącznik nr 39 protokołu kontroli.

Zgodnie z przedmiotowym wyjaśnieniem, wszystkie analizowane zamówienia i zlecenia
składane przez Urząd Gminy w Oporowie w roku 2008, których przedmiotem była
naprawa dróg gminnych obejmowały całe odcinki poszczególnych dróg. Naprawy
dokonywano na fragmentach najbardziej uszkodzonych powierzchni, tak aby dana droga
nie stwarzała zagroŜenia dla uczestników ruchu drogowego.
2009 rok
Remont drogi gminnej nr 102371E Oporów-Kurów

W dniu 14 kwietnia 2009 roku Wójt Gminy Oporów zawarł umowę nr 19/09 z
Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym „Fa – Bud” Michał Nowacki z siedzibą w
Pniewo Małe 16 99-311 Bedlno, której przedmiotem były roboty budowlane polegające
na wykonaniu bieŜącej naprawy drogi gminnej nr 102371 E Oporów – Kurów.
Przewidywany okres wykonania prac - 15 kwietnia do 30 kwietnia 2009 roku. Za
wykonane prace strony ustaliły wynagrodzenie w wys. 36.600,00 zł (netto), 44.652,00
zł (brutto), płatne po bezusterkowym odbiorze robót. Ponadto strony ustaliły w umowie
odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, kary umowne, osoby
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odpowiedzialne za nadzór nad przebiegiem prac remontowych oraz warunki odstąpienia
od umowy. Umowę w imieniu Gminy Oporów podpisał Wójt Stanisław Okoń.
Podstawę ustalenia wartości przedmiotu ww. umowy na 45.634,10 zł (netto), 55.673,60
zł (brutto) stanowił kosztorys inwestorski, sporządzony w dniu 6 września 2009 roku
przez uprawnionego do powyŜszych czynności Zdzisława Paraszkiewicza (upr.
budowlane nr 267/73). Kosztorys obejmował remont ww. drogi gminnej na odcinku 3,5
km o nawierzchni 610 m2 z wykorzystaniem grysów i asfaltu drogowego. Koszt
wykonania remontu na powierzchni 1m2 skalkulowano na kwotę 74,81 zł. Jak zapisano
wyŜej, umowę na remont przedmiotowej drogi spisano 14 kwietnia 2009 roku w oparciu
o kosztorys sporządzony 6 września 2009 roku. Z wyjaśnienia merytorycznego
pracownika stanowiącego załącznik do protokołu wynika, Ŝe kosztorys stanowiący
podstawę remontu ww. odcinka drogi sporządzono 10 kwietnia 2009 roku (kosztorys
przedłoŜono do wglądu kontrolującym), natomiast kosztorys z 6 września załączono
omyłkowo.
W dniu 4 maja 2008 roku komisja w składzie: przedstawiciele Gminy w osobach Wójta i
inspektora ds. budownictwa, inspektora nadzoru (wskazanego w umowie jako
sprawującego nadzór ze strony Gminy), oraz wykonawcy podpisała protokół
bezusterkowego odbioru robót wskazanych w umowie 19/09.
W dniu 5 maja 2009 roku wykonawca za wykonane prace budowlane wystawił fakturę nr
27/2009 na kwotę 36.600,00 zł (netto), 44.652,00 zł (brutto), którą zapłacono w dniu
19 maja 2009 roku - wyciąg bankowy nr 96 dok. księgowy nr 1101 poz. 650. PowyŜszą
operację ujęto na kontach Wn 400, Ma 130 ewidencjonując w klasyfikacji budŜetowej
dział 600 rozdział 60016 § 4270.
Kserokopia umowy nr 19/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku, protokołu odbioru, kosztorysu inwestorskiego z dnia
06.09.2009 oraz 10.04.2009 oraz faktury nr 27/2009 stanowią akta kontroli strony 107-118.
Remont drogi gminnej nr 102351E Pobórz – granica województwa mazowieckiego
(Wola Trębska)

Na podstawie umowy nr G.2222/36/09 z dnia 4 września 2009 roku Gmina Oporów
reprezentowana przez Wójta Gminy Stanisława Okonia, zleciła Przedsiębiorstwu
Usługowo – Transportowemu „Fa – Bud” Michał Nowacki wykonanie, bieŜącej naprawy
drogi gminnej nr 102351E Pobórz – granica województwa mazowieckiego (Wola
Trębska), za wynagrodzenie 21.650,00 zł (netto) 26.413,00 zł (brutto), płatne po
protokolarnym odbiorze robót. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na
okres 7 – 14 września 2009 roku. Strony wskazały osoby odpowiedzialne za nadzór nad
przebiegiem robót budowlanych (ze strony Gminy nadzór sprawował inspektor nadzoru
Zdzisław Paraszkiewicz), odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, kary
umowne oraz sankcje w przypadku odstąpienia od zawartej umowy jednej ze stron.
Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia za ww. prace w kwocie 26.413,00 zł
(brutto) był kosztorys inwestorski sporządzony z dnia 3 września 2009 roku, zgodnie z
którym remont cząstkowy obejmował odcinek drogi Pobórz – Trębki na długości 1445 m
o nawierzchni 250 m2, koszt wykonania remontu 1mZ nawierzchni drogi skalkulowano
na 86,60 zł.
W dniu 16 września 2009 roku zamawiający podpisał protokół odbioru robót nie wnosząc
uwag do wykonanej naprawy ww. drogi gminnej.
Wykonawca w dniu 15 września 2009 wystawił fakturę nr 57/2009 na kwotę 26.413,00
zł brutto tytułem wykonania przedmiotu ww. umowy. NaleŜność zapłacono w dniu 29
września 2009 roku wyciąg bankowy nr 96 dok. księgowy nr 1101 poz. 650. PowyŜszą
operację ujęto w klasyfikacji budŜetowej dział 600 rozdział 60016 § 4270.
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Kserokopia umowy nr
G.2222/36/09
z dnia 4 września 2009 roku, protokołu odbioru, kosztorysu
inwestorskiego oraz faktury nr 57/2009 stanowią akta kontroli strony 119-129.

Analiza kosztów remontu wykonanych w 2009 roku na dwóch wyŜej opisanych drogach
wykazała róŜnicę w cenie jednostkowej, tj. cenie wykonania remontu na powierzchni
1m2 drogi w pierwszym przypadku był to kwota 74,81 zł za 1m2, a w drugim 86,60 zł,
zwaŜywszy na fakt, Ŝe wykonawcą remontu obydwu wymienionych dróg było ta sama
firma. W związku z powyŜszym, kontrolujące zwróciły się o wyjaśnienie powyŜszej
kwestii do Sekretarza Gminy i merytorycznego pracownika, które to wyjaśnienie stanowi
załącznik nr 39 protokołu kontroli.

W wyjaśnieniu pracownicy odnieśli się do ceny jednostkowej wskazanej w zamówieniu
nr G.2222/36/09 z dnia 4 września 2009 roku, którą wyliczono na podstawie katalogu
cenowego Sekocenbudu, który na przedmiotowe roboty przewidywał przedział cenowy
74,81 zł –103,24 zł za 1mZ, natomiast nie odniesiono się w wyjaśnieniu do podstawy
ustalenia ceny wykonania remontu drogi, zleconego na podstawie zamówienia nr 19/09
z 14 kwietnia 2009 roku.
Remont drogi gminnej nr 102355 E w m. Kurów – Świechów - Łowiczówka

W dniu 15 października 2009 roku Wójt Gminy Oporów Stanisław Okoń zawarł z
Przedsiębiorstwem Transportowo – Usługowo – Handlowym „Bud - Trans” Dariusz
Nowacki z siedzibą Pniewo Małe 15, 99-311 Bedlno, umowę nr G.2222/39/09, której
przedmiotem była modernizacja drogi gminnej na odcinku 760 m drogi gminnej nr
102355E Kurów – Świechów – Łowiczówka. Termin realizacji przedmiotu umowy
wyznaczono na okres 16 – 23 października 2009 roku. Za wykonane prace budowlane
strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 52.000,00 zł (netto) 63.440,00 zł (brutto),
płatne po protokolarnym odbiorze robót. Ponadto strony w umowie wskazały osoby
odpowiedzialne za nadzór nad przebiegiem robót budowlanych, odpowiedzialność z
tytułu gwarancji i rękojmi za wady, kary umowne oraz sankcje w przypadku odstąpienia
jednej ze stron od zawartej umowy. Wartość wynagrodzenia umowy w wysokości
52.177,76 zł (netto) 63.656,87 zł (brutto) ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski
sporządzony w dniu 14 września 2009 roku przez projektanta Zdzisława Paraszkiewicza.
Kosztorys przewidywał profilowanie i zagęszczanie mechanicznie podłoŜa na długości
2.720 m2 oraz wyrównanie mechaniczne podbudowy destruktem asfaltowym w ilości
544 ton.
W dniu 30 października 2009 roku komisja w składzie: Wójt Gminy, inspektor nadzoru
wskazany w umowie oraz wykonawca sporządziła protokół odbioru robót wskazanych w
umowie nr G.2222/39/09, stwierdzając prawidłowe ich wykonanie.
Faktura nr 277/2009 na kwotę 63.440,00 zł za wykonanie robót objętych ww. umową
wpłynęła Urzędu Gminy Oporów w dniu 30 października 2009 roku, którą opłacono w
dniu 13 listopada 2009 roku - wyciąg bankowy nr 220 dok. księgowy nr 2710 poz. 1681.
PowyŜszą operację ujęto w klasyfikacji budŜetowej dział 600 rozdział 60016 § 4270.
Kserokopia umowy nr G.2222/39/09 z dnia 15 października 2009 roku, protokołu odbioru, kosztorysu
inwestorskiego oraz faktury nr 277/2009 stanowią akta kontroli strony 130-140.

Zakup kruszywa na drogi gminne w 2009 roku.
Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowościach: Feliksów –Pobórz - Łowiczówka

Na podstawie zamówienia nr 3/09 z dnia 5 lutego 2009 roku Gmina Oporów zakupiła od
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Oporowie kruszywo z przeznaczeniem na remont dróg
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gminnych. W zamówieniu nie określono ilości zamawianego kruszywa, nie
wskazano drogi na remont, której będzie ono przeznaczone, terminu jego
dostawy oraz warunków płatności za dostawę. Ponadto przedmiotowe zamówienie
nie zawierało kontrasygnaty Skarbnika Gminy. Planowane środki na ww. zadanie
wynosiły 7.000,00 zł. Zlecenie podpisał Wójt Gminy – Stanisław Okoń. Faktu przyjęcia
do realizacji zamówienia nie potwierdził podpisem wykonawca, któremu zlecono
wykonanie usługi - Spółdzielnia Kółek Rolniczych.
W dniu 13 lutego 2009 roku do Urzędu Gminy wpłynęła faktura nr 14 na kwotę 6.848,76
zł (brutto), tytułem sprzedaŜy kruszywa w ilości 147,73 ton. Zgodnie z opisem
merytorycznym na przedmiotowej fakturze, kruszywo zostało przeznaczone na remont
drogi gminnej w miejscowościach: Feliksów – Pobórz - Łowiczówka. Załącznikami do
ww. faktury były poświadczenia wykonania usługi. NaleŜność za wykonaną usługę i
sprzedaŜ kruszywa rozliczono częściowo dokonując kompensaty wzajemnych potrąceń a
mianowicie część wartości wynikającej z faktury tj. 1.470,00 zł zarachowano na
zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast pozostałą kwotę w wys.
5.378,76 zł przekazano w dniu 26 lutego 2009 rok wyciąg bankowy nr 41 dokument
księgowy nr 380 poz.241. PowyŜszą operację zaewidencjonowano na kontach: Wn 902,
Ma 133 organ oraz w jednostce Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją budŜetową dział 600
rozdział 60016 §4300 kwota 1.470,00 zł, oraz Wn 133, Ma 901 organ i w jednostce Wn
130/1, Ma 221 z klasyfikacją dział 756 rozdział 75615 § 0310 kwotę 1.458,00 zł oraz
klasyfikacją dział 756 rozdział 75615 § 0910 kwotę 12,00 zł, natomiast naleŜność
przekazana na konto wykonawcy ujęto w klasyfikacji budŜetowej dział 600 rozdział
60016 § 4270.
Kserokopia zamówienia nr 3/09 z dnia 5 lutego 2009 roku, oraz faktury nr 14 stanowią akta kontroli strony
141-153.
Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowościach: Kolonia –Pobórz

Na podstawie zamówienia nr 17/09 z dnia 26 marca 2009 roku Gmina Oporów zakupiła
od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Oporowie kruszywo z przeznaczeniem na remontu
dróg gminnych. Tak jak w zamówieniu opisanym wyŜej, w przedmiotowym zamówieniu
pominięto informacje dotyczące ilość zamawianego kruszywa, nie wskazano
jego przeznaczenia, daty dostawy, warunków płatności. Zamówienia nie
kontrasygnował Skarbnik Gminy. Zlecenie odpisał Wójt Gminy – Stanisław Okoń.
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe wykonawca nie potwierdził odbioru ww. zamówienia.
W dniu 30 kwietnia 2009 roku, do Urzędu Gminy wpłynęła faktura nr 111 na kwotę
1.667,74 zł (brutto) za 10,3 ton kruszywa. Zgodnie z opisem merytorycznym
przedmiotowej faktury kruszywo zostało przeznaczone na remont drogi gminnej Kolonia
Pobórz. Załącznikami do ww. faktury były poświadczenia wykonania usługi, które
podpisał Wójt Gminy – Stanisław Okoń. Rozliczenia naleŜności za wykonaną usługę
dokonano poprzez kompensatę zobowiązań odnotowanych na koncie usługodawcy
wynikających ze zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za miesiąc maj 2009 w
wys. 727,00 zł oraz podatku rolnego części drugiej raty 2009 roku w wys. 940,74 zł.
Przedmiotowe rozliczenie podpisał Wójt Gminy Stanisław Okoń. PowyŜszą operację
zaewidencjonowano na kontach: Wn 902, Ma 133 organ oraz w jednostce Wn 400, Ma
130 z klasyfikacją budŜetową dział 600 rozdział 60016 §4300 kwota 1.667,74 zł, oraz
Wn 133, Ma 901 organ i w jednostce Wn 130/1, Ma 221 z klasyfikacją dział 756 rozdział
75615 § 0310 kwotę 727,00 zł oraz klasyfikacją dział 756 rozdział 75615 § 0320 kwotę
940,74 zł.
Kserokopia zamówienia nr 17/09 z dnia 26 marca 2009 roku, oraz faktury nr 111 stanowią akta kontroli strony
154-156.
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Analiza dokumentacji dotyczącej zakupu kruszywa na remont dróg: Kolonia – Pobórz
oraz Feliksów – Pobórz – Łowiczówka, wykazała, Ŝe ten sam z nazwy materiał
remontowy „kruszywo” na pierwszą z wymienionych dróg wyceniono na kwotę 50,00 zł
za tonę, natomiast na remont drugiej drogi tona kruszywa kosztowała 38,00 zł, na co
wskazują stosowne zapisy na fakturach nr 111 z dnia 30 kwietnia 2009 roku i nr 14 z
dnia 13 lutego 2009 roku.
Wyjaśnienie w sprawie opisu zamówień dokonywanych przez Gminę Oporów, złoŜy inspektor ds. budowlanych
– Zygfryd Chilewski , które stanowi załącznik nr 39 protokołu kontroli

Jak wynika z przedłoŜonego wyjaśnienia, Gmina na podstawie ww. faktur dokonała
zakupu kruszywa róŜnej jakości, a mianowicie kruszywo zakupione na podstawie faktury
nr 14 z dnia 13 lutego 2009 roku to tzw. kruszywo betonowe - jakościowo niŜsze,
natomiast kruszywo zakupione na podstawie faktury nr 111 z dnia 28 kwietnia 2009
roku było kruszywem kamiennym o wyŜszej jakości, stąd teŜ wyŜsza jego cena.
Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe zamówienia, na podstawie których dokonywano zakupu
materiałów, nie określały jego rodzaju, czy teŜ jakości. To kupujący określa parametry
towaru, który ma zamiar nabyć, precyzuje je w zamówieniu bądź umowie, nie
pozostawiając wykonawcy dowolności w tym zakresie.
Z wyŜej zawartych ustaleń wynika, Ŝe bieŜące remonty dróg gminnych
przeprowadzone w 2009 roku w Gminie Oporów, wykonywali wykonawcy na
podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość kaŜdej z
opisanych umów umoŜliwiała zakup usługi z pominięciem cytowanej ustawy.
NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe opisywane wyŜej roboty dotyczyły tego samego
przedsięwzięcia, którym była naprawa dróg gminnych, dlatego teŜ powinny one
stanowić przedmiot jednego wspólnego zamówienia, a wykonawcę na ich
realizację zamawiający powinien wyłonić w drodze jednego z konkurencyjnych
trybów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w
wyjaśnieniu złoŜonym kontrolującym uzasadnił swoje działania brakiem
środków finansowych. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe roboty dotyczące remontu
drogi nr 102351 E (na kwotę 26.413,00 zł brutto) i nr 102355 E (na kwotę
63.440,00 zł brutto) przeprowadzono w krótkim od siebie odstępstwie
czasowym (jednego miesiąca), stąd teŜ powyŜsze uzasadnianie działań
zamawiającego nie znajduje potwierdzenia.
Zgodnie z art. 32 ust.2 cytowanej ustawy zamawiający nie moŜe w celu uniknięcia jej
stosowania dzielić zamówienia.
2010 rok
Remont drogi gminnej w miejscowościach: Pobórz - SkarŜynek

W dniu 27 września 2009 roku wieś Pobórz wnioskowała o utworzenia funduszu
sołeckiego z przeznaczeniem środków na wykonanie przystanku autobusowego (koszt
3.000,00 zł) oraz utwardzenie drogi gminnej Pobórz – SkarŜynek (koszt 3.591,00 zł).
Rada Gminy Oporów uchwałą nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 roku utworzyła
plan funduszu sołeckiego dla ww. wsi w wysokości 6.591,00 zł z przeznaczeniem na
remont dróg gminnych w sołectwie.
W dniu 17 września 2010 roku Wójt Gminy Oporów pismem nr G.2222/39/10 zamówiła
w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych w Kutnie 7 ton masy bitumicznej, której
transport na teren Gminy zleciła Spółdzielni Kółek Rolniczych w Oporowie na podstawie
zamówieniem nr 41a/10 z dnia 24 września 2010 roku. Przewidywany koszt transportu
oszacowano na kwotę 1.200,00 zł. W analizowanych materiałach nie odnaleziono
dokumentu stanowiącego podstawę wyliczenia kosztu transportu masy bitumicznej.
Zleceniobiorca w dniu 12 października 2010 roku wystawił fakturę nr FVS 0099/10 na
kwotę 2.543,70 zł tytułem sprzedaŜy masy bitumicznej w ilości 8,34 tony. NaleŜność
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zapłacono w dniu 14 października 2010 roku wyciąg bankowy nr 201 dok. księgowy nr
3021 poz. 1683. PowyŜszą operację ujęto na kontach Wn 400, Ma 130 ewidencjonując w
klasyfikacji budŜetowej dział 600 rozdział 60016 § 4210. W dniu 29 września
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Oporowie wystawiła fakturę nr 523 na kwotę 1.140,00
zł tytułem transportu masy bitumicznej w ilości 6 ton, której zapłaty dokonano w dniu
30 września 2010 roku wyciąg bankowy nr 191 dok. księgowy nr 2839 poz. 1591 z
klasyfikacją budŜetową dział 600 rozdział 60016 § 4300. Źródłem pokrycia ww.
wydatków był fundusz sołecki wsi Pobórz.
Remont drogi gminnej w miejscowościach: Oporów - Kurów

Na podstawie wniosku złoŜonego przez sołectwo Kurów z dnia 14 września 2009 roku
Rada Gminy Oporów uchwałą nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 roku utworzyła
fundusz sołecki w wys. 6.248,00 z przeznaczeniem remont drogi gminnej we wsi Kurów.
Zgodnie z zamówieniem nr 35/10 z dnia 5 sierpnia 2010 roku Gmina Oporów zakupiła
od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Poddębicach 8,5 ton masy bitumicznej z
przeznaczeniem na remont drogi gminnej Oporów – Kurów wieś. Planowany koszt
przedmiotowego zamówienia oszacowano na kwotę 5.200,00 zł. Dokument podpisali
Wójt Gminy Stanisław Okoń oraz Skarbnik Zuzanna Jolanta Liberadzka.
W dniu 12 sierpnia 2010 roku do Urzędu Gminy Oporów wpłynęła faktura nr VAT 266/10
na kwotę 5.164,26 zł brutto tytułem wykonania przedmiotowego zamówienia. Zapłaty
dokonano w dniu 14 września 2010 roku wyciąg bankowy nr 179 dok. księgowy nr 2653
poz. 1467. PowyŜszą operację zaklasyfikowano w dziale 600 rozdział 60016 § 4210 –
fundusz sołecki wsi Kurów oraz na kontach Wn 400, Ma 130. .
Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe na podstawie zamówienia nr G.2222/39/10 z dnia 17
września 2010 roku Gmina zakupiła od Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych w Kutnie
masę bitumiczną w ilości 8,34 tony za kwotę 2.543,70 zł (brutto) - faktura nr 0099/10 ,
natomiast na podstawie zamówienia nr 55/10 z dnia 5 sierpnia 2010 roku Gmina
dokonała zakupu 8,5 tony masy bitumicznej za cenę 5.164,26 zł (brutto) czyli o 100%
droŜej niŜ wartość materiału zakupionego w Przedsiębiorstwie w Kutnie.
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe kontrolowana jednostka nie posiada dokumentacji
potwierdzającej przeprowadzenie przez kupującego wskazane materiały remontowe,
rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia i wyboru dostawcy, który
proponował cenę najniŜszą. Zaniechanie takich działań, to moŜliwość dokonywania
zakupu u dostawcy, który oferuje niekoniecznie ceny najniŜsze. Gospodarność w
realizacji zdań dla jednostki dysponującej środkami publicznymi jest niezwykle waŜne.
W związku z powyŜszym poproszono pracownika merytorycznego o wyjaśnienie w jaki
sposób dokonywano wyboru wykonawcy usługi.
Wyjaśnienie w sprawie opisu zamówień dokonywanych przez Gminę Oporów, złoŜy inspektor ds. Budowlanych
– Zygfryd Chilewski , które stanowi załącznik nr 39 protokołu kontroli.

Z treści przedłoŜonego wyjaśnienia wynika, Ŝe wykonane prace remontowe dróg były
finansowane ze środków funduszy sołeckich poszczególnych i to do mieszkańców wsi
naleŜała decyzja w zakresie najkorzystniejszego sposobu wykorzystania środków a tym
samym wybór wykonawcy ww. prac remontowych.
Remont drogi gminnej w miejscowościach: Skórzew - Raj

W dniu 31 maja 2010 roku zamówieniem nr 32/10 Gmina Oporów zleciła
Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. w Kutnie wykonanie usługi obejmującej
bieŜący remont drogi gminnej we wsi Skórzew wraz z zakupem i transportem destruktu
asfaltowego w ilości 130 ton. Planowany koszt wykonania przedmiotowego zamówienia
wynosił 6.596,00 zł. Zamówienie podpisał Sekretarz Gminy Stanisław Kozanecki.
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W dniu 23 sierpnia 2010 roku Gmina Oporów ponownie złoŜyła zamówienie do ww.
wykonawcy wskazując ten sam przedmiot zamówienia określając jego wartość na kwotę
3.500,00 zł. Przedmiotowy dokument podpisał Wójt Gminy Stanisław Okoń.
W dniu 15 września 2010 roku wykonawca zamówienia przedłoŜył faktury: nr
146/DT/2010 na kwotę 6.590,79 zł (brutto) oraz nr 147/DT/2010 na kwotę 3.500,05 zł
(brutto) tytułem sprzedaŜy destruktu z transportem i wbudowaniem na drodze gminnej
Skórzewa – Raj w ilości: 101,93 ton oraz 54,13 ton. W dniu 28 września 2010 roku
dokonano zapłaty za przedmiotowe faktury wyciąg bankowy nr 189 dok. księg. nr 2814
poz. 1581 oraz dok. księg. nr 2815 poz. 1582. PowyŜszą operację ujęto na kontach Wn
400, Ma 130 ewidencjonując w klasyfikacji budŜetowej dział 600 rozdział 60016 § 4300.
Kwotę 3.500,05 zł wydatkowano ze środków budŜetowych zaplanowanych na bieŜące
utrzymanie dróg natomiast kwotę 6.590,76 zł, wydatkowano ze środków funduszu
sołeckiego wsi Skórzewa. Środki na ww. zadanie w wys. 6.591,00 zł Rada Gminy
Oporów zaplanowała w budŜecie na rok 2010 uchwałą nr XL/166/2010 z dnia 30
stycznia 2010 roku na podstawie wniosku złoŜonego przez mieszkańców wsi Skórzewa z
dnia 14 września 2009 roku.
Zakup kruszywa na drogi gminne w 2010 roku.
Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowościach: Jurków II – Dobrzew Łowiczówka

W dniu 28 września 2009 roku wieś Oporów wnioskowała o utworzenia funduszu
sołeckiego z przeznaczeniem środków na budowę chodnika przy drodze gminnej koszt
około 10.000,00 zł oraz remont drogi gminnej w miejscowości Dobrzewy (koszt
1.508,00 zł). Rada Gminy Oporów uchwałą nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010
roku utworzyła plan funduszu sołeckiego dla ww. wsi w wysokości 11.508,00 zł z
przeznaczeniem na wskazane zadania.
Gmina Oporów w dniu 7 stycznia 2010 roku złoŜyła do Spółdzielni Kółek Rolniczych w
Oporowie zamówienie nr 1/10 do na kruszywo, które miało być dostarczone na drogi
gminne: Jurków II, Dobrzew i Łowiczówka w łącznej ilości 60 ton. Przedmiotowy
dokument podpisał z upowaŜnienia Wójta Gminy Sekretarz Gminy Stanisław Kozanecki.
(…)53
Z treści przedłoŜonego wyjaśnienia wynika, Ŝe w dniu 7 stycznia 2010 roku mieszkaniec
jednej z ww. wsi zgłosił do Urzędu Gminy w Oporowie fakt dostarczenia 60 ton kruszywa
przez Spółdzielnie Kółek Rolniczych w Oporowie, które uprzednio zostało ustnie
zamówione przez Wójta Gminy. Z uwagi na nieobecność w Urzędzie Gminy w tym dniu
Wójta, poinformowano (…)54 Sekretarza Gminy o konieczności podpisania
przygotowanego zlecenia, co niniejsze uczynił. PowyŜsze wskazuje, Ŝe dostawca
dostarczał
materiały
bez
jakiegokolwiek
dokumentu
potwierdzającego
jego
zapotrzebowanie. Zamówienie sporządzano w chwili dostawy, dostosowując jego treść
do ilości i ceny dostarczonych materiałów.

53

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
54

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
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W dniu 20 stycznia 2010 roku do Urzędu Gminy wpłynęła faktura nr 13 na kwotę
3.134,73 zł (brutto) tytułem sprzedaŜy kruszywa w ilości 62,70 ton. Zgodnie z opisem
merytorycznym przedmiotowej faktury kruszywo zostało przeznaczone na remont dróg
gminnych: Jurków II – 12,97 ton, Dobrzewy – 23,43 tony, Janów – 26,30 ton.
Załącznikami do ww. faktury były poświadczenia wykonania usługi, które podpisał
Sekretarz Gminy – Stanisław Kozanecki. NaleŜność zapłacono w dniu 1 lutego 2010 roku
wyciąg bankowy nr 21 dok. księgowy nr 204 poz. 142. PowyŜszą operację ujęto na
kontach Wn 400, Ma 130 ewidencjonując w klasyfikacji budŜetowej dział 600 rozdział
60016 § 4210. Środki na remont poszczególnych dróg wydatkowano z: funduszu
sołeckiego Oporów w wys. 1.174,78 zł, funduszu sołeckiego Jurków w wys. 650,32 zł
natomiast remont drogi we wsi Janów pokryto ze środków budŜetowych Gminy Oporów.
Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowościach: Pobórz - Łowiczówka

W dniu 15 kwietnia 2010 roku Sekretarz Gminy Oporów podpisał zamówienie nr 22/10,
na podstawie którego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Oporowie miała dostarczyć na drogi
gminne kruszywo celem ich bieŜącej naprawy. Zamówienie nie określało ani ilości
zamawianego kruszywa, a w związku z tym nie zawierało wartości zamówienia
nie wskazywało konkretnego celu jego przeznaczenia (czyli drogi na które
miało być dostarczone) nie określało daty realizacji zamówienia oraz sposobu
zapłaty za jego wykonanie. Zamówienie nie zawierało równieŜ sposobu kontroli
przedmiotowego zlecenia. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe wykonawca nie
potwierdził odbioru ww. zamówienia.
Jak wynika z analizy dokumentacji w tym zakresie, środki na realizacje tego zamówienia
pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Pobórz, co wskazuje Ŝe docelowym miejscem
dostawy przedmiotu zamówienia były drogi w tym sołectwie. W dniu 16 kwietnia 2010
roku do Urzędu Gminy wpłynęła faktura nr 110 na kwotę 1.194,00 zł (brutto) za
sprzedaŜ kruszywa w ilości 19,9 ton. Zgodnie z opisem merytorycznym przedmiotowej
faktury kruszywo zostało przeznaczone na remont drogi gminnej we wsi Pobórz –
Łowiczówka, Załącznikami do ww. faktury były poświadczenia wykonania usługi.
Operację ujęto na kontach Wn 400, Ma 130 ewidencjonując w klasyfikacji budŜetowej
dział 600 rozdział 60016 § 4210 finansując ze środków funduszu sołeckiego wsi Pobórz.
Fakturę zapłacono w dniu 28 kwietnia 2010 roku wyciąg bankowy nr 82 dok. księgowy
nr 956 poz. 651.
Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Pobórz

W dniu 26 maja 2010 roku Gmina Oporów złoŜyła do Spółdzielni Kółek Rolniczych w
Oporowie zamówienie nr 28/10 na 20 ton kruszywa z przeznaczeniem remont drogi we
wsi Pobórz. Planowany koszt zakupu wynosił 1.200,00 zł. Zlecenie podpisał Wójt Gminy
- Stanisława Okoń.
W dniu 27 maja 2010 roku do Urzędu Gminy Oporów wpłynęła faktura nr 177
wystawiona przez zleceniobiorcę na kwotę 1.383,00 zł tytułem sprzedaŜy 23,05 ton
kruszywa. NaleŜność za wykonaną usługę i sprzedaŜ kruszywa rozliczono potrącając z
faktury zobowiązania Spółdzielni Kółek Rolniczych, jakie wynikały na dzień 7 czerwca
2010 roku tj. tytułem opłaty za uŜytkowanie wieczyste 2010 rok. Przedmiotowy
dokument podpisał Wójt Gminy Stanisław Okoń. PowyŜszą operację zaewidencjonowano
na kontach: Wn 902, Ma 133 organ oraz w jednostce Wn 400, Ma 130 z klasyfikacją
budŜetową dział 600 rozdział 60016 §4210 kwota 1.383,00 zł finansując ze środków
funduszu sołeckiego wsi Pobórz, oraz Wn 133, Ma 901 organ i w jednostce Wn 130/1,
Ma 221 z klasyfikacją dział 700 rozdział 70005 § 0470.
Środki na sfinansowanie zamówień nr 22/10 i 28/10 pochodziły z funduszu sołeckiego
wsi Pobórz zgodnie z uchwałą nr XL/166/2010 Rada Gminy Oporów plan funduszu
sołeckiego wynosił 6.591,00 zł.
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6. WYDATKI INWESTYCYJNE
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2008 – 2009
2008 rok
Dział
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Paragraf

Plan po
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2009 rok

Wykonanie
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Dane nie dotyczą zakupów inwestycyjnych środków trwałych

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wg stanu na 30.09.2010
2010 rok
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Rozdział
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Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latach 2008-2009
Ogólna kwota wydatkowanych środków na inwestycje zrealizowane w kontrolowanej
jednostce w 2008 roku to 1.631.996,09 zł, na planowaną kwotę 1.638.083,32 zł. W
2009 roku na planowaną kwotę środków 969.486,90 zł wydatkowano kwotę 137.818,14
zł i w 2010 roku na planowaną kwotę 1.204.000,00 zł wg stanu na 30 września 2010
roku wydatkowano kwotę 575.062,29 zł.
Źródłami finansowania inwestycji realizowanych w poszczególnych latach były:
w 2008 roku
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- kredyty i poŜyczki – 988.248,81 zł,
- środki własne – 643.747,28 zł,
w 2009 roku
- środki własne – 137.818,14 zł,
w 2010 roku
- środki własne – 265.321,29 zł,
- środki unijne – 309.741,00 zł.

Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych
Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych, ewidencjonowane są na koncie
syntetycznym – 080 – inwestycje, do którego prowadzona jest ręcznie ewidencja
szczegółowa dla poszczególnego zadania - karta wydatku dla danej inwestycji). Na
stronie Wn konta 080, ujmuje się poniesione koszty dotyczące danej inwestycji, po
stronie Ma konta, ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych. Saldo po
stronie Wn konta 080, wskazuje na koszty inwestycji nie zakończonych.
Saldo konta 080 na 31 grudnia 2008 roku wynosiło 42.310,00 zł i obejmowało
niezakończone zadania inwestycyjne:
− Remont stacji uzdatniania wody we wsi Kurów Wieś – 41.700,00 zł (koszt
dokumentacji technicznej i map do celów projektowych – zakończenie zadania
planowane na 2010 rok),
− Przebudowa drogi gminnej „Kurów- Świechów- Łowiczówka” – 610,00 zł (wartość
aktualizacji kosztorysu).
Saldo konta 080 na 31 grudnia 2009 roku wynosiło 50.881,80 zł i obejmowało
niezakończone zadania inwestycyjne:
− Remont stacji uzdatniania wody we wsi Kurów Wieś – 45.635,80 zł,
− Przebudowa drogi gminnej „Kurów- Świechów- Łowiczówka” – 610,00 zł (wartość
aktualizacji kosztorysu, cofnięto decyzję o realizacji niniejszego zadania w 2009
roku),
− Budowa kompleksu sportowego w Oporowie – 4.636,00 zł (koszt wykonania map do
celów projektowych – w 2010 roku podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji
niniejszego zadania).

Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i nadzór)
Zadania inwestycyjne realizowane w okresie objętym kontrolą zostały zaplanowane
przez Radę Gminy w uchwałach budŜetowych na lata 2008, 2009 i 2010, ujęte w
załącznikach zadań inwestycyjnych (załączniki nr 4, 5 i 13 do uchwały Rady Gminy nr
XVII/64/2008 z 19 marca 2008 roku, załączniki nr 4 i 5 do uchwały nr XXX/124/2009 z
10 marca 2009 roku i załączniki nr 4 i 5 do uchwały nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia
2010 roku). Zmian w trakcie roku budŜetowego, dotyczących wysokości środków
finansowych przeznaczonych na ich realizację, bądź zmian co do realizacji przyjętych
wymienionymi uchwałami zadań, dokonywała kaŜdorazowo Rada Gminy w drodze
uchwał.
Zgodnie z rozdziałem IV § 13 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Oporowie obowiązującego w okresie objętym kontrolą, prowadzenie zadań w zakresie
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realizacji inwestycji gminnych, przypisano inspektorowi ds. budownictwa i gospodarki
komunalnej zatrudnionemu w referacie gospodarczym – Zygfrydowi Chilewskiemu.
RównieŜ poprzez zapisy ujęte w zakresie czynności ww. powierzono odpowiedzialność za
prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych i realizacja inwestycji
gminnych. Bezpośredni nadzór nad działalnością referatu gospodarczego, wg zapisów
załącznika nr 1 ust.3 pkt 6 do regulaminu organizacyjnego, sprawuje Sekretarz Gminy.
Do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań, których wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8, Wójt Gminy powołuje kaŜdorazowo zarządzeniem komisję
przetargową. Postępowania o wartości niŜszych niŜ ww. przygotowuje i przeprowadza
merytoryczny pracownik, tj. inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej –
Zygfryd Chilewski. Dokumentację dotyczącą danego postępowania akceptuje Wójt
Gminy.

Kontrola realizacji wybranych inwestycji
Zestawienia zrealizowanych inwestycji w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2008- 2010 (wg stanu na 30
września) stanowią załącznik nr 41 protokołu kontroli.

Roboty wykończeniowe – etap końcowy Podstawowej wraz z Gimnazjum w Oporowie.

w

nowo

budowanej

Szkole

Etap przygotowania inwestycji
Budowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oporowie rozpoczęto na podstawie
decyzji nr ANB 7351/p/3/93 Kierownika Urzędu Rejonowego z dnia 10 maja 1993 roku.
PoniewaŜ budowa została przerwana na okres dłuŜszy niŜ dwa lata Starosta Powiatu
Kutnowskiego stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji i w dniu 16 września 2002 roku
decyzją nr 682/2002 zatwierdził zamienny projekt budowlany oraz wydał pozwolenie,
na podstawie którego kontynuowano realizację budowy obiektu. Realizowany obiekt to
budynek czterokondygnacyjny z uŜytkowym podpiwniczeniem, wolnostojący o
powierzchni zabudowy 925m², powierzchni uŜytkowej 2630,2m².
Na prośbę kontrolujących, pracownik merytoryczny przedłoŜył wykaz zrealizowanych
robót związanych z przedmiotowym zadaniem z wyodrębnieniem wartości i okresu ich
wykonania.
Niniejsze zestawienie stanowi załącznik nr 42 protokołu kontroli.

Wykonanie kosztorysów nakładczych i inwestorskich umoŜliwiających wycenę wartości
zamówień na roboty wykończeniowe, zamawiający zlecił Dyrekcji Inwestycji w Kutnie
Sp. z o.o. w oparciu o sporządzoną dokumentację techniczną.
W 2008 roku realizowano roboty wykończeniowe na łączną wartość brutto 926.857,46zł,
769.719,26 zł netto, w tym roboty wykonywane na podstawie umowy nr 1/2008 z dnia
27 lutego 2008 roku i umowy nr 2/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku. Wybór wykonawców
oraz realizację robót wykonywanych na podstawie ww. umów kontrolujące poddały
szczegółowej analizie.

Roboty wykończeniowe realizowane w oparciu o umowę nr 1/2008 z dnia 27 lutego 2008
roku.
Ustalenia wartości zamówienia na kwotę 164.537,00 zł brutto stanowiącą wartość
42.438 euro, dokonał w dniu 17 stycznia 2008 roku inspektor ds. budownictwa i
gospodarki komunalnej Urzędu Gminy na podstawie kosztorysów inwestorskich
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sporządzonych przez Dyrekcję Inwestycji w Kutnie z dnia 7 stycznia 2008 roku, a
mianowicie:
- kosztorysu wykonania glazury i terakoty (w wc., na klatkach schodowych, korytarzach,
kuchni), w piwnicy i na parterze – 88.939,28 zł netto, 108.505,92 zł brutto,
- wykonania hydrantów wewnątrz budynku – 6.276,89 zł netto, 7.657,81 zł brutto,
- wykonania białego montaŜu – 39.650,17 zł netto, 48.373,21 zł brutto.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził kierownik zamawiającego Wójt
Gminy – Stanisław Okoń w dniu 17 stycznia 2008 roku (przyjęto datę odnotowaną przy
numerze pisma identyfikującego specyfikację). Specyfikację opracowano, wg zapisów jej
treści, o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. 164, poz. 1163), podczas gdy na dzień jej
sporządzania, obowiązywała ustawa Prawo zamówień publicznych wg tekstu jednolitego
z dnia 20 listopada 2007 roku (Dz. U. nr 223, poz. 1655).
Specyfikacja zawierała informacje wynikające z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20 listopada 2007 roku (Dz.
U. nr 223, poz. 1655 ze zm.), w tym:
− opisywała przedmiot zamówienia - roboty wykończeniowe w nowo budowanej Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Oporowie, tj. połoŜenie glazury i terakoty (wc., klatki
schodowe, korytarze, kuchnia) na parterze i w piwnicy, wykonanie białego montaŜu
oraz hydranty wewnątrz budynku,
− termin wykonania przedmiotu zamówienia – wymagany 30.04.2008 rok,
− zamawiający nie wymagał wniesienia wadium,
− zamawiający w specyfikacji przewidywał wniesienie zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, nie określając jego wysokości. Zapis
wymagający wniesienia naleŜytego zabezpieczenia wykonania umowy bez
określenia jego wysokości, zawierał równieŜ wzór oferty stanowiący
załącznik nr 1 do specyfikacji. W związku z art. 147 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamawiający z uwagi na wartość zamówienia mógł
Ŝądać wniesienia naleŜytego wykonania umowy. W sytuacji decyzji Ŝądania
wniesienia takiego zabezpieczenia, zgodnie z art.150 ust.1 cytowanej
ustawy, zamawiający zobowiązany był ustalić jego wysokość. Konsekwencją
nieprecyzyjnych ustaleń w powyŜszym zakresie był fakt deklaracji przez
trzech oferentów składających oferty, wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w trzech róŜnych wysokościach, a mianowicie 1%, 3% i
5% wartości umowy,
− miejsce i termin składania ofert – do 8 lutego 2008 roku do godz. 10.00, (termin
zgodny z art. 43 ust.1 – nie mniej, niŜ 20 dni od daty ogłoszenia o zamówieniu),
− termin związania ofertą - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert (zgodnie z
art.85 ust.1 pkt 1 cytowanej wyŜej ustawy),
− opis kryteriów przy wyborze ofert oraz sposób oceny ofert - jedyne kryterium
stanowiła cena wykonania zadania z wagą 100% - 100 punktów,
− zamawiający nie dopuszczał moŜliwości składania ofert częściowych i wariantowych
Cytowany wyŜej art. 36 ust.1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązywał
zamawiającego do zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
informacji dotyczących „istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy, informacji o ogólnych warunkach umowy, bądź wzór umowy
jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę na takich
warunkach”. Zamawiający w tej kwestii ograniczył się tylko w specyfikacji do zapisu „
istotne dla stron postanowienia, zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”.
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Załącznikami specyfikacji były: wzór formularza ofertowego, wzór oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób do kontaktu z
zamawiającym, kosztorysy nakładcze.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym, przekazano do Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 17 stycznia 2008 roku – zamieszczone w Biuletynie Urzędu
Zamówień Publicznych pod numerem 12308-2008. Opublikowano je w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w dniu 17 stycznia 2008 roku. Treść ogłoszenia
publikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy zawierała błędną datę
otwarcia ofert (8 styczeń 2008 rok), nie opisywała warunków udziału w
postępowaniu oraz nie opisywała sposobu dokonywana oceny spełniania tych
warunków, co było sprzeczne z art.41 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Treść ogłoszenia publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
zawierała wymagane cytowaną ustawą informacje i zawierała poprawną datę otwarcia
ofert. Zgodnie z art. 40 ust.6 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszenie
publikowane na stronie internetowej zamawiającego nie moŜe zawierać informacji
innych niŜ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Analizowana przez
kontrolujących dokumentacja, nie zawierała adnotacji, o publikacji ogłoszenia
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, którego wymóg
wynikał z art. 40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Analiza treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykazała, Ŝe zamawiający
niekonkretnie określił jeden z warunków udziału w postępowaniu i równie nieprecyzyjnie
i niezrozumiale opisał sposób oceny jego spełnienia, a mianowicie zapisał, Ŝe „roboty
budowlane mają odpowiadać wymaganiom specyfikacji”, natomiast potwierdzenie
spełnienie tego warunku miało stanowić „zaświadczenie podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości, potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom”. Sformułowany w powyŜszy sposób zapis specyfikacji, rodził wątpliwości czy
intencją zamawiającego było Ŝądanie dokumentów potwierdzających jakość i normy
wykorzystywanych materiałów w trakcie realizacji zamówienia, czy teŜ dokumentów
potwierdzających uprawnienia kierownika robót, który był osobą kompetentną do
kontroli zastosowanych materiałów. Wątpliwości podobnej treści zgłaszali równieŜ
wykonawcy.
Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia publikowanego na stronach internetowych
Urzędu Gminy stanowią akta kontroli strony 157-168.
Wyjaśnienie w powyŜszej kwestii z uwagi na nieobecność Wójta Gminy, złoŜył przygotowujący specyfikację
merytoryczny pracownik oraz zastępujący Wójta Sekretarz Urzędu które stanowi załącznik nr 43 protokołu
kontroli.

Zgodnie z treścią wyjaśnienia, nieprecyzyjność zapisu w specyfikacji wynikała z
niedopatrzenia. Zamysłem zamawiającego było Ŝądanie zaświadczeń i certyfikatów
potwierdzających jakość materiałów uŜywanych do realizacji zamówienia.
Kontrolujące podnoszą, Ŝe warunki udziału w postępowaniu to jedne z najwaŜniejszych
czynników decydujących o wyborze oferty. Warunki udziału w postępowaniu zostały
określone przez ustawodawcę w osób ogólny, natomiast kaŜde postępowanie o
zamówienie publiczne róŜni się od siebie przedmiotem zamówienia, jego zakresem
wartością, rodzajem stawianych wymagań. Właściwe i odpowiedzialnie opracowane na
podstawie art.22 ust.1 ustawy, przez zamawiającego warunki, maja na celu
ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania danego zamówienia
publicznego, bądź wykonawcy, który nie będzie w stanie wykonać zamówienia z
naleŜytą starannością.
Zgodnie z art.25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający na
potwierdzenie, Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego
wymogom mógł Ŝądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

_____________________________________________________

123

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

Jednak sformułowanie warunku oraz sposób oceny jego spełnienia powinien być
jednoznaczny i nie budzący Ŝadnych wątpliwości.
Dalsza analiza dokumentacji źródłowej wykazała, Ŝe w terminie składania ofert
zamawiający dokonał modyfikacji treści specyfikacji dotyczącej sposobu oceny
spełnienia warunku w zakresie „zgodności robót budowlanych z wymaganiami
specyfikacji”, a mianowicie w dniu 1 lutego 2008 roku przekazał drogą
internetową wykonawcy P.H.U „ELVIS” Robert Kaczmarek z śychlina oraz
zamieścił na stronach internetowych Urzędu Gminy informację, Ŝe wykonawcy
nie załączają do ofert certyfikatów, zaświadczeń potwierdzających jakości
uŜytych materiałów, zobowiązywał natomiast wykonawcę do ich przedłoŜenia
przy odbiorze robót. Przedmiotowa modyfikacja treści specyfikacji dotyczyła
sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, której to zmiany
nie dopuszczał art. 38 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu
wówczas obowiązującym.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył merytoryczny pracownik i Sekretarz Urzędu, które stanowi załącznik
nr 44 protokołu kontroli.
Kserokopia informacji publikowanej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz informacji przekazywanej
jednemu z wykonawców stanowi akta kontroli strony 169-174.

W wyjaśnieniu odniesiono się tylko do kwestii doręczania specyfikacji nie odniesiono się
do zmiany treści specyfikacji dotyczącej sposobu oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu.
W rozdziale VI ustęp C pkt 2 specyfikacji zamawiający Ŝądając od wykonawców
potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia (nie formułując w tym zakresie Ŝadnego
warunku - ograniczenia), ustalił konieczność złoŜenia „informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy…”. Taki zapis prowadził i tak w konsekwencji
do konieczności udzielenia zamówienia kaŜdemu wykonawcy, który nie
podlegał wykluczeniu z postępowania. Skoro zamawiający uwaŜał, Ŝe był to
warunek, niezbędny do zagwarantowania rzetelnego wykonania umowy,
powinien odpowiednio opisać sposób jego oceny. A opis zawarty w specyfikacji
(brak doprecyzowania i sformułowania warunku w tym zakresie),
uniemoŜliwiał weryfikację i kwestionowanie dopuszczenia do wykonywania
zamówienia wykonawcy, który spełnienie warunku udziału w postępowaniu
zadeklarował tylko poprzez złoŜenie stosowanego oświadczenia. Na pytania
oferentów w powyŜszej kwestii zamawiający odpowiedział, Ŝe „załączenie
takiej informacji nie jest koniecznie wymagane przy składaniu ofert”. NaleŜy
zauwaŜyć, Ŝe rezygnując z Ŝądania złoŜenia konkretnego dokumentu
(zaświadczenia o wysokości posiadanych środków na rachunku lub zdolność
kredytową), zamawiający jak wyŜej zmodyfikował treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w niedozwolonym zakresie, a mianowicie w zakresie
sposobu oceny spełniania warunku potwierdzającego sytuację finansową
oferenta, którego to zabraniał zamawiającemu art. 38 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych w obowiązującym wówczas brzmieniu.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył merytoryczny pracownik i Sekretarz Urzędu, które stanowi załącznik
nr 45 protokołu kontroli.

Zgodnie z treścią wyjaśnienia nieprecyzyjność opisu warunku jak równieŜ odpowiedź
udzielona oferentom była konsekwencją „niedopatrzenia” .
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Ponadto potwierdzenie spełnienia tego warunku miał stanowić takŜe dokument „Ŝe nie
orzeczono wobec wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”. NaleŜy podnieść, Ŝe
opisując spełnienie warunku o posiadaniu przez wykonawcę uprawnień do wykonywania
określonej działalności, zamawiający zaŜądał złoŜenia aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, który wskazuje, Ŝe
wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienie.
Z zapytaniem jaki dokument, w zamyśle zamawiającego, zobowiązani byli złoŜyć wykonawcy i spełnienie
jakiego warunku miał on być potwierdzeniem, kontrolujące zwróciły się do merytorycznego pracownika które
stanowi załącznik nr 46 protokołu kontroli.

Wyjaśniający nie odniósł się do rodzaju Ŝądanego dokumentu, a przedmiotowy zapis
znalazł się w specyfikacji przez „niedopatrzenie”.
W wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do 8 lutego 2008 roku do godz. 10.00,
do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:
− oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Budowlanego „MAREX” Marek Znosko Częstochowa, z
ceną ofertową 105.575,02 zł netto, 128.801,52 zł brutto, (okresem gwarancji 36
miesięcy, deklaracją wniesienia naleŜytego zabezpieczenia wykonania umowy w
wysokości 3% wartości netto w formie przelewu bankowego),
− oferta nr 2 P.H.U. ELVIS Kaczmarek Robert śychlin, z ceną ofertową 104.087,26 zł
netto, 126.986,46 zł brutto, (zadeklarowany okres gwarancji 36 miesięcy, naleŜyte
zabezpieczenie umowy wysokości 1% wartości brutto w formie przelewu bankowego),
− oferta nr 3 Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” Łódź, z ceną ofertową
158.595,59 zł netto, 193.486,62 zł brutto, (okres gwarancji 36 miesięcy,
zobowiązanie wniesienia naleŜytego zabezpieczenia w wysokości 5% w formie
gwarancji ubezpieczeniowej).
Zgodnie z § 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
24 października 2007 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463), w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
którego wartość jest mniejsza, niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
zobowiązany był sporządzić oprócz protokołu zawierającego informacje, o których mowa
w § 2 pkt 1 i 2, pkt 6-17 oraz pkt 22 rozporządzenia, informacje dodatkowe na drukach
ZP-14, ZP-21 i ZP-24, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W
przedłoŜonej kontrolującym dokumentacji poza protokołem ZP-2 nie odnaleziono
pozostałej wymaganej cytowanym rozporządzeniem dokumentacji z przebiegu
postępowania, tj. nie sporządzono zbiorczego zestawienia ofert, (ZP-12), streszczenia
oceny i porównania złoŜonych ofert (ZP-21), informacji o spełnieniu przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (ZP-17).
PrzedłoŜona kontrolującym dokumentacja z postępowania wykazała równieŜ, Ŝe
pracownik przeprowadzający przedmiotowe postępowanie oraz Wójt jako kierownik
zamawiającego nie złoŜyli oświadczeń o braku istnienia okoliczności powodujących
wyłączenie ich z udziału w postępowaniu, którego wymóg złoŜenia wynikał z art.17 ust.2
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z §3 cytowanego wyŜej rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 roku oświadczenia powyŜsze złoŜone na
drukach ZP-11 winny stanowić załącznik do protokołu ZP-2.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył z uwagi na nieobecność Wójta, pracownik przeprowadzający
postępowanie, które stanowi załącznik nr 47 protokołu kontroli.

Zgodnie z wyjaśnieniem, zamawiający sporządził wymaganą dokumentację obrazującą
przebieg postępowania, która jak stwierdził wyjaśniający „zawieruszyła się” w innej
dokumentacji. Wraz z wyjaśnieniem przedłoŜono kontrolującym do wglądu omawianą
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dokumentację. Druki ZP-11 przeprowadzający postępowanie (inspektor UG i Wójt Gminy
jako kierownik zamawiającego) złoŜyli w dniu 17 stycznia 2008 roku.
Protokół ZP-2 i wybór oferty nr 2 Przedsiębiorstwa-Handlowo-Usługowego „ELVIS”
Robert Kaczmarek z śychlina na wykonawcę robót wykończeniowych, zatwierdził Wójt
Gminy Stanisław Okoń (brak daty). Oferta wykonawcy nr 2 wg ustaleń protokołu była
najtańsza.
Kserokopia protokołu stanowi akta kontroli strony 175-178.

Wg zapisów protokołu, zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, przekazał
informację o wysokości przeznaczonych środków na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia, a mianowicie 164.537,00 zł. W przedłoŜonej do kontroli dokumentacji brak
informacji o osobach uczestniczących w otwarciu ofert, stąd brak moŜliwości weryfikacji
czy zamawiający wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, która obligowała zamawiającego do przekazania informacji o
nazwach, adresach wykonawców biorących udział w postępowaniu, o terminie
wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach.
Zgodnie z treścią punktu 8 protokołu ZP-2, zamawiający odrzucił jedną ofertę.
W przedłoŜonej kontrolującym dokumentacji nie stwierdzono informacji
uzasadniającej odrzucenie którejkolwiek oferty. Ponadto w treści tego samego
protokołu w punkcie 6 zamawiający zapisał, Ŝe wymagane warunki udziału w
postępowaniu spełniło trzech wykonawców (trzech złoŜyło oferty).
Z pism przekazanych w dniu 12 lutego 2008 roku do oferentów informujących o wyborze
wykonawcy, nie wynika równieŜ fakt odrzucenia którejkolwiek z ofert, a przyjmując
zapis protokołu ZP-2 o odrzuceniu oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zobowiązany był zawiadomić wykonawców, którzy złoŜyli oferty o ofertach odrzuconych,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia.
Informacji o odrzuceniu oferty nie zawierało równieŜ ogłoszenie publikowane na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kserokopia pisma informującego wykonawców o wynikach postępowania stanowi akta kontroli strony-179180.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył pracownik prowadzący postępowanie Zygfryd Chilewski, które stanowi
załącznik nr 48 protokołu kontroli.

Jak wynika z wyjaśnienia zapis w protokole dotyczący odrzucenia oferty był zapisem
błędnym, ujętym pomyłkowo.
Kontrolujące dokonały analizy złoŜonych ofert pod względem spełniania wymogów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz analizy oceny ofert dokonanej przez
merytorycznego pracownika.
PowyŜsza wykazała, Ŝe dwóch oferentów, tj. oferent nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane
„MAREX” Marek Znosko Częstochowa i oferent nr 3 Spółdzielnia Rzemieślnicza
„BUDOWLANA” Łódź na potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej złoŜyły
zaświadczenia banków o wysokości posiadanych środków i zdolności kredytowej.
Zaświadczenia takiego nie załączył tylko jeden oferent nr 2 Przedsiębiorstwo -HandlowoUsługowe „ELVIS” Robert Kaczmarek śychlin, z którym zamawiający przeprowadzał
emailową wymianą informacji. Ponadto zmiana treści specyfikacji w zakresie terminu
składania dokumentów typu certyfikaty, świadectwa jakości uŜytych materiałów
spowodowały, Ŝe dwóch oferentów tj. nr 2 i 3 takie dokumenty załączyły do oferty,
natomiast oferent nr 1 załączył oświadczenie, Ŝe przedłoŜy je na Ŝądanie inwestora po
wykonaniu zadania.
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W dniu 27 lutego 2008 roku pomiędzy Gminą Oporów, reprezentowaną przez Wójta
Gminy Stanisława Okonia z kontrasygnatą Skarbnika Gminy i adnotacją radcy prawnego
a Przedsiębiorstwem-Handlowo-Usługowym „ELVIS” Robert Kaczmarek śychlin,
reprezentowanym przez właściciela, spisano umowę nr 1/2008, której przedmiotem było
„Wykonanie wykończeniowych robót budowlanych w nowo budowanej Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Oporowie” obejmujących: wykonanie glazury i terakoty w
ubikacjach, na klatkach schodowych, korytarzach i w kuchni na parterze i w piwnicy,
wykonanie białego montaŜu, montaŜ hydrantów wewnątrz budynku, wg szczegółowego
zakresu wynikającego z kosztorysu nakładczego. Za wykonanie zadania określono
wynagrodzenie w wysokości 126.986,46 zł brutto, 104.087,26 zł netto, zgodne z ceną
podaną w ofercie.
W § 7 umowy ustalono warunki rozliczenia za wykonane roboty, z których wynika, Ŝe
podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowiła końcowa faktura, wystawiona po
ostatecznym protokolarnym odbiorze wykonania zadania. Zamawiający zobowiązał się
do jej zapłaty w terminie 30 dni od daty przedłoŜenia zamawiającemu.
Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30 kwietnia 2008 roku. Umowa
zobowiązywała
wykonawcę
do
wniesienia
zabezpieczenia
naleŜytego
wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości netto, którą potrącić
miał zamawiający z faktury końcowej za wykonanie zadania. Kontrolujące
zauwaŜają, Ŝe wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
w wysokości ustalonej od ceny całkowitej podanej w ofercie, a nie od ceny
netto (art.150 ust. 2 ustawy), oraz najpóźniej wraz z zawarciem umowy.
Wskazuje na to m.in. przepis art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z którym, jeŜeli wykonawca, którego oferta została
wybrana, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert (taką samą treść zawierał art.94 ust.2 ustawy w brzmieniu
obowiązującym w 2008 roku). Z analizowanej dokumentacji wynika, Ŝe Wójt Gminy w
Oporowie w dniu 2 czerwca 2008 roku zawarł z wykonawcą zadania PHU „ELVIS”
umowę nr 1/2008, która zobowiązywała firmę do wniesienia kwoty 5.204,36 zł (5%
netto wartości umowy na wykonanie robót budowlanych) jako zabezpieczenie roszczeń z
tytułu gwarancji za wykonanie przedmiotu umowy nr 1/2008 z 27 lutego 2008 roku.
Kaucja gwarancyjna miała stanowić zabezpieczenie roszczeń inwestora, dotyczących
usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w wykonywanych na podstawie umowy
robotach, przy ich odbiorze lub okresie rękojmi.
Kserokopia umowy stanowi akta kontroli strony 181-186.

Z zapisów umowy wynika, Ŝe przyjętą w pełnej wysokości kwotę
zabezpieczenia, zamawiający miał przechowywać na wyodrębnionym rachunku
bankowym przez okres trzech lat tj. do 5 maja 2011 roku. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa zamawiający z uwagi na wartość zamówienia (poniŜej
kwot określonych art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych), mógł Ŝądać od
wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego umowy w dniu jej podpisania, w
wysokości od 2-10% ceny całkowitej podanej w ofercie. śądanie wniesienia takiego
zabezpieczenia, jego wysokość, zamawiający określa juŜ na etapie ogłoszenia
wszczynającego postępowanie i informację w powyŜszym zakresie ujmuje w umowie na
wykonanie robót. Zwrot natomiast przedmiotowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151
ustawy Prawo zamówień publicznych, ma miejsce w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. Pozostawiona zaś
wartość na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie
moŜe przekraczać 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia.
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Jak wynika z ewidencji księgowej kwotę zabezpieczenia (5.204,36 zł) potrącono z
faktury VAT nr F/69/08 (końcowej), wystawionej przez wykonawcę robót w dniu 5 maja
2008 roku i całą kwotę zaewidencjonowano na koncie depozytowym oraz przekazano na
oprocentowany rachunek bankowy Urzędu Gminy. Jak wyjaśniła Skarbnik Gminy cała
kwota zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 14 dni od daty upływu okresu rękojmi,
bądź po usunięciu przez wykonawcę ewentualnych wad, tj. 19 maja 2011 roku.
Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 cytowanej ustawy,
zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Urzędu
Zamówień
Publicznych.
Takiego
ogłoszenia
w
przedłoŜonej
kontrolującym dokumentacji nie odnaleziono, co wskazuje, Ŝe zamawiający nie
wypełnił cytowanej wyŜej normy prawnej. Merytoryczny pracownik Zygfryd
Chilewskie, potwierdził w ustnym wyjaśnieniu brak publikacji przedmiotowej informacji
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Prawidłowość finansowania inwestycji (zgodność z umową, potwierdzenie
odbioru robót)
Zgodnie z treścią § 7 ust.3 umowy nr 1/2008 z 27 lutego 2008 roku, podstawę
rozliczenia wynagrodzenia miała stanowić końcowa faktura wraz z podpisanym przez
zamawiającego końcowym protokołem odbioru robót. Umowa nie zawierała moŜliwości
wystawiania faktur częściowych. Zamawiający w takim przypadku określa bowiem
rozmiar prac, których wykonanie gwarantuje wypłatę części wynagrodzenia. Jak wynika
z dokumentów rozliczeniowych wykonawca wystawił dwie faktury, a mianowicie:
- faktura VAT nr F/39/08 z dnia 20 marca 2008 roku na kwotę 62.452,36 zł netto,
76.191,88 zł brutto wraz z protokołem częściowego odbioru robót z 20 marca 2008
roku. Odbiór częściowo wykonanych robót o wartości 62.452,36 zł netto, potwierdziła na
protokole komisja w składzie: Wójt Gminy, inspektor nadzoru, właściciel firmy
wykonującej roboty i kierownik robót. Prawidłowość wykonanych robót na fakturze
potwierdził inspektor nadzoru, Wójt Gminy i merytoryczny pracownik inspektor ds.
budownictwa
gospodarki komunalnej. Zabezpieczenie środków w budŜecie oraz
sprawdzenie formalno rachunkowe faktury potwierdziła Skarbnik Gminy. NaleŜność z
niej wynikającą przekazano na konto wykonawcy poleceniem przelewu w dniu 15
kwietnia 2008 roku – wyciąg bankowy nr 74/08. Wydatek zaewidencjonowano na
kontach księgowych: 080-201/1 201/1-130, 810-800/3 przyjmując klasyfikację
budŜetową: dział 801 rozdział 80101 § 6050,
- faktura VAT nr F/69/08 z dnia 5 maja 2008 roku z terminem zapłaty do 4 czerwca
2008 roku. Wartość faktury 41.634,90 z netto, 50.794,58 zł brutto. Do faktury
załączono protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 5 maja 2008 roku. Komisja w
składzie przedstawicieli zamawiającego (Sekretarza i inspektora ds. budownictwa i
gospodarki komunalnej Urzędu Gminy) oraz inspektora nadzoru, kierownika robót i
właściciela firmy wykonującej roboty. Wartość odebranych robót to 126.986,46 zł
brutto. Wykonawca udzielił na wykonane roboty 36 miesięcznej gwarancji. NaleŜność
wynikającą z faktury, pomniejszoną o kwotę zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, tj. o 5.204,36 zł, zapłacono wykonawcy poleceniem przelewu z dnia 29 maja
2008 roku – wyciąg bankowy nr 102/08 . Wydatek ujęto na kontach księgowych 080201, 810-800/3 i w momencie zapłaty na kontach 201-130.
Faktury opłacono
w terminie wynikającym z umowy, tj. w ciągu 30 dni od jej
wystawienia. Ujęcie wydatku w planie finansowym podpisała na kaŜdej fakturze
Skarbnik, a zapłatę wydatku zatwierdził Wójt Gminy.
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Roboty wykończeniowe realizowane w oparciu o umowę nr 2/08 z dnia 2 czerwca 2008
roku.
Ustalenia wartości zamówienia na kwotę 937.456,00 zł brutto stanowiącą wartość
241.793 euro, dokonał w dniu 17 stycznia 2008 roku inspektor ds. budownictwa i
gospodarki komunalnej Urzędu Gminy, na podstawie kosztorysów inwestorskich
sporządzonych przez Dyrekcję Inwestycji w Kutnie z dnia 11 kwietnia 2008 roku, a
mianowicie:
- kosztorysu wykonania robót wewnętrznych, zewnętrznych, zagospodarowanie terenu
– 704.406,37 zł netto, 859.375,77 zł brutto,
- kosztorysu wykonania platformy dla niepełnosprawnych z napędem śrubowym –
78.080,00 zł brutto.
Ogłoszenie wszczynające przedmiotowe postępowanie oraz specyfikacją istotnych
warunków zamówienia przedstawiona kontrolującym nie posiadała akceptacji Wójta
Gminy jako kierownika zamawiającego.
Specyfikację - dokument oznaczony numerem G.3410/2/08 opracował w dniu 21
kwietnia 2008 roku inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy
Oporów Zygfryd Chilewski. Podstawą do jej opracowania była ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych w nieobowiązującym brzmieniu (wg tekstu
jednolitego z 2006 roku Dz. U. 164, poz. 1163), podczas gdy na dzień jej zatwierdzania,
obowiązywała ustawa Prawo zamówień publicznych wg tekstu jednolitego z dnia 20
listopada 2007 roku (Dz. U. nr 223, poz. 1655).
Treść specyfikacji dotyczącej niniejszego postępowania była wierną kopią specyfikacji
przygotowanej do poprzednio opisywanego postępowania. Specyfikacja zawierała min.
informacje dotyczące:
− terminu wykonania zadania – wymagany 31 lipiec 2008 rok,
− opisu warunków, których spełnienie warunkuje udział w postępowaniu i opis sposobu
oceny ich spełnienia – warunki wymienione przez ustawodawcę w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Tak jak opisano w poprzednim postępowaniu,
zamawiający równieŜ w przypadku specyfikacji do niniejszego postępowania powielił
nieprawidłowości: niekonkretnie określił warunek udziału w postępowaniu i
równie nieprecyzyjnie i niezrozumiale opisał sposób oceny jego spełnienia, a
mianowicie zapisał, Ŝe „roboty budowlane mają odpowiadać wymaganiom
specyfikacji”, natomiast potwierdzenie spełnienia tego warunku miało stanowić
„zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, Ŝe
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom”. Zamawiający zaŜądał od
wykonawców „informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy…,”, która miała dokumentować potwierdzenia spełnienia
warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, którego zamawiający nie sprecyzował (nie
sformułował w tym zakresie Ŝadnego warunku - ograniczenia), co
uniemoŜliwiało
weryfikację
i
zakwestionowanie
dopuszczenia
do
wykonywania zamówienia wykonawcy, który spełnienie warunku udziału w
postępowaniu zadeklarował poprzez złoŜenie stosowanego oświadczenia.
Potwierdzenie spełnienia tego warunku miał stanowić takŜe dokument „Ŝe nie
orzeczono wobec wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert”. NaleŜy podnieść, Ŝe opisując spełnienie warunku o nie podleganiu
przez wykonawców wykluczeniu z udziału w postępowaniu zamawiający
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zaŜądał złoŜenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, który wskazuje, Ŝe wykluczeniu z
postępowania podlegają podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienie.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności zamawiający zaŜądał aktualnych
zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału ZUS potwierdzającego niezaleganie z opłatą składek i podatków.
Takich samych dokumentów zaŜądał zamawiający na potwierdzenie
spełnienia
warunku
dotyczącego
sytuacji
ekonomiczno-finansowej
wykonawcy zapewniającej wykonanie zamówienia. PowyŜsze zapisy wskazują
na niezrozumienie przez przygotowującego dokumentację, zagadnień wynikających z
obowiązujących w tym zakresie unormowań prawnych,
− opisywała przedmiot zamówienia - roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Oporowie – etap końcowy obejmujący: roboty wewnętrzne budowlane i
instalacyjne, elewacja budynku, roboty zewnętrzne budowlane (schody wejściowe,
schody do gimnazjum, schody do zerówki i piwnicy, schody do kotłowni, opaska przy
budynku), zagospodarowanie terenu (roboty ziemne, obrzeŜa, nawierzchnia z trylinki,
nawierzchnia z kostki, chodniki), platforma dla niepełnosprawnych z napędem
śrubowym BDS,
− zamawiający nie wymagał wniesienia wadium,
− zamawiający przewidywał wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy nie określając jego wysokości. Art. 147 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, umoŜliwiał zamawiającemu, z uwagi na wartość
zamówienia, Ŝądania wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy. Nie mniej jednak stawiając warunek jego wniesienia zgodnie z
art.150 ust.1 cytowanej ustawy, zamawiający zobowiązany był ustalić jego
wysokość. Wysokość zabezpieczenia - 5% oferowanej wartości netto przedmiotu
umowy, wynikała ze wzoru umowy, który jako odrębny dokument (zgodnie z treścią
specyfikacji, nie stanowił do niej załącznika), publikowany był
na stronach
internetowych Gminy. Zgodnie z zapisami cytowanego artykułu 150 ust.2
zabezpieczenie powinno być ustalane od całkowitej podanej w ofercie wartości
zadania, a więc kwoty brutto a nie netto jak zawarto w projekcie umowy. Błędnie
określono równieŜ termin wniesienia zabezpieczenia, a mianowicie zgodnie z
wzorem umowy, wartość zabezpieczenia miała być utworzona z potrącenia
naleŜności końcowej faktury, co było sprzeczne z obowiązującymi w tym
zakresie normami prawa (art.94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych), oraz zgodnie z art.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 49 protokołu kontroli.

Zgodnie z treścią wyjaśnienia brak ustalenia wysokości naleŜytego zabezpieczenia
wykonania umowy oraz ustalenie błędnego terminu jego wniesienia
wynikało z
„niedopatrzenia”.
Ponadto specyfikacja precyzowała informacje w zakresie:
− miejsca i terminu składania ofert – do 15 maja 2008 roku w siedzibie zamawiającego,
− terminu związania ofertą - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,
− opisywała kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz sposób oceny ofert - jedynym
kryterium była cena wykonania zadania z wagą 100%. W rozdziale XIII
specyfikacji odnoszącym się do opisu kryteriów oceny ofert zamawiający
zawarł treści, nie mające nic wspólnego z kryteriami oceny ofert. Jedynym
bowiem kryterium była cena i to do niej powinien odnieść się zamawiający.
Wskazanie, Ŝe kryterium oceny ofert będzie termin złoŜenia oferty,
spełnienie wymagań specyfikacji, czy teŜ oferta zgodna z wymaganiami

_____________________________________________________

130

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

zamawiającego, wskazuje równieŜ na niezrozumienie przez osobę
przygotowującą przedmiotowy dokument, zapisów obowiązującej w tym
zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin złoŜenia oferty, jej
zgodność ze specyfikacją, warunkują udział w postępowaniu, a nie stanowią kryteriów
oceny ofert,
− informowała o braku moŜliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Załącznikami specyfikacji były: formularz ofertowy, wzór świadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób do kontaktu z zamawiającym,
kosztorysy nakładcze.
Kserokopia specyfikacji stanowi akta kontroli strony 187-197.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację powyŜszego zadania, zamieszczono w
dniu 22 kwietnia 2008 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy Oporów
www.ugoporow.bip.org.pl; www.oporow.pl, opublikowano w Biuletynie Urzędu
Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 82294-2008 pod datą 22 kwietnia 2008 roku.
Kontrolujące stwierdziły, Ŝe zamawiający zaniechał publikacji ogłoszenia w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, do której zobowiązany był
art. 40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu wówczas
obowiązującym. Analiza treści ogłoszenia publikowana na stronach Urzędu
Gminy oraz treści ogłoszenia publikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych wykazała, Ŝe są one odmienne w treści. Ogłoszenie dostępne na
stronach Urzędu nie opisywało warunków udziału w postępowaniu, nie
opisywało teŜ sposobu oceny tych warunków. Zapis w tym zakresie
ograniczono tylko do treści: „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny ich spełniania”, bez Ŝadnej dalszej treści. Minimum
informacji, które powinno zawierać ogłoszenie wynikało z art. 41 ustawy Prawo
zamówień publicznych, ponadto zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 cytowanej ustawy
ogłoszenie publikowane w siedzibie zamawiającego, na stronach internetowych nie
mogło zawierać informacji innych, niŜ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Kserokopie ogłoszeń publikowanego w Biuletynie UZP i na stronach Urzędu stanowią akta kontroli strony
198- 207.

Jak wynika z zapisów protokołu ZP-2 wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do 15
maja 2008 roku do godz. 10.00, do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta, tj.
oferta Przedsiębiorstwa-Handlowo-Usługowego „ELVIS” Robert Kaczmarek śychlin z
ceną ofertową 655.631,82 zł netto, 799.870,82 zł brutto. Oferent wg protokołu spełnił
warunki określone przez zamawiającego i nie podlegał wykluczeniu. Taki zapis wynika
tylko z protokołu, poniewaŜ zamawiający nie sporządził Ŝadnych innych informacji w
zakresie wymaganym § 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 24 października 2007 roku w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). Przedmiotowy przepis
zobowiązywał zamawiającego do sporządzenia oprócz protokołu informacji dodatkowych
na drukach wymienionych w załączniku nr 3 do cytowanego rozporządzenia (druki
obrazujące badanie oferty). PrzedłoŜona kontrolującym dokumentacja z postępowania
wykazała równieŜ, Ŝe pracownik przeprowadzający przedmiotowe postępowanie oraz
Wójt jako kierownik zamawiającego nie złoŜyli oświadczeń o braku istnienia okoliczności
powodujących wyłączenie ich z udziału w postępowaniu, którego wymóg złoŜenia
wynikał z art.17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z §3 cytowanego
wyŜej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 roku oświadczenia
powyŜsze złoŜone na drukach ZP-11 winny stanowić załącznik do protokołu ZP-2.
Kserokopia protokołu ZP-2 stanowi akta kontroli strony nr 208-211.
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Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył z uwag na nieobecność Wójta Gminy w pracy w trakcie niniejszej
kontroli pracownik przygotowujący postępowanie inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej, które
stanowi załącznik nr 50 protokołu kontroli.

Zgodnie z wyjaśnieniem, zamawiający sporządził dokumenty dotyczące niniejszego
postępowania, a brak ich w materiałach źródłowych przedłoŜonych kontrolującym
spowodowany był zgodnie z treścią wyjaśnienia „zawieruszeniem ich wśród innych
dokumentów”. Udzielający odpowiedzi załączyli do wyjaśnienia podpisane w dniu 15
maja 2008 roku przez przeprowadzającego postępowanie inspektora i kierownika
jednostki oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania na drukach ZP-11,
streszczenie oceny ofert (druk ZP-12) oraz zestawienie ofert na druku ZP-12.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert (informacja ta wynika z protokołu ZP-2),
zamawiający przekazał informację o wysokości przeznaczonych środków na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a mianowicie 937.456,00 zł (z zapisu nie
wynikało czy podana kwota to wartość netto czy brutto – zgodnie z ustaleniami
kontrolujących dokonanych w oparciu o kosztorysy, przedstawiona wartość zawierała
podatek VAT).
Wynik przeprowadzonego postępowania (protokół ZP-2) i wybór powyŜszego wykonawcy
jako realizatora przedmiotowego zadania, zatwierdził Wójt Gminy Oporów – Stanisław
Okoń (brak daty zatwierdzenia).
Kontrolujące dokonały analizy złoŜonej oferty pod względem spełniania wymogów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz analizy oceny oferty i stwierdzono, Ŝe
oferent nie załączył wymaganych przez zamawiającego dokumentów, a
mianowicie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w którym wykonawca posiadał rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej,
wystawionej nie wcześniej niŜ trzy miesiące przed upływem terminu składania
ofert, oraz oferta nie zawierała „zaświadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają
określonym normom”. Zamawiający zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo
zamówień publicznych w brzmieniu wówczas obowiązującym, zobowiązany był
wezwać wykonawcę do złoŜenia w wyznaczonym terminie brakujących
dokumentów. Podjęcia takich czynności zamawiający zaniechał, dokonał oceny
oferty stwierdzając, Ŝe spełnia ona określone w specyfikacji warunki, a
wykonawca przedłoŜył wymagane dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej Zygfryd Chilewski,
które stanowi załącznik nr 51 protokołu kontroli.

PowyŜej opisane nieprawidłowe działania zamawiającego, wyjaśniający uzasadnia
niedopatrzeniem oraz wcześniejszymi doświadczeniami ze współpracy z wykonawcą
jako wykonawcą wiarygodnym.
Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe pracownik odpowiedzialny za wykonywanie czynności
zakresie udzielania zamówień publicznych, tak jak kaŜdy inny pracownik zgodnie z
uregulowaniami wewnętrznymi jednostki dotyczącymi kontroli, ma przypisaną tzw.
samokontrolę czyli kontrolę tego co sam wykonuje. KaŜdorazowe uzasadnienie
zaniechania wykonania pewnych czynności, czy wykonania ich nieprawidłowo,
„niedopatrzeniem”, czy „zawieruszeniem” wskazuje, Ŝe ta forma kontroli nie funkcjonuje
w jednostce. Ponadto bezpośredni nadzór i kontrolę nad realizacją zadań powierzonych
pracownikowi na tym stanowisku odpowiedzialnym za udzielanie zamówień publicznych
sprawuje Sekretarz Gminy. Stwierdzone wyŜej nieprawidłowości oraz przyczyny ich
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powstania, na które wskazuje merytoryczny pracownik, potwierdzają brak w jednostce
kontroli funkcjonalnej przypisanej kadrze kierowniczej.
Zgodnie z zapisami specyfikacji rozdział XII – określający opis sposobu obliczenia ceny,
cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem naleŜnego podatku
VAT. W zakresie montaŜu platformy dla niepełnosprawnych, wykonawca podał
tylko łączny koszt brutto 100.000,00 zł, bez wyodrębnienia kwoty podatku VAT.
Kopia oferty wykonawcy stanowi akta kontroli strony 212-214.

Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w dniu
zobowiązany był niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomić
wykonawcę, zamieścić taką informację w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego oraz wynik postępowania opublikować na stronie internetowej Urzędu
Gminy. W przedłoŜonych kontrolującym materiałach źródłowych stwierdzono tylko
dokument potwierdzający wypełnienie powyŜszej normy prawnej w zakresie publikacji
przedmiotowej informacji na stronach internetowych (pismo z 23 maja 2008 roku), brak
natomiast potwierdzenia o publikacji jej w siedzibie zamawiającego oraz o
przekazaniu informacji wybranemu wykonawcy.
W dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Gminą Oporów reprezentowaną przez Wójta
Gminy Stanisława Okonia z kontrasygnatą Skarbnika Gminy, a Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym „ELVIS” Robert Kaczmarek z śychlina, reprezentowanym przez
właściciela spisano umowę nr 2/08, której przedmiotem były roboty budowlane –
wykończeniowe – etap końcowy w nowo budowanej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Oporowie obejmujące: roboty wewnętrzne i roboty instalacyjne, elewację budynku,
roboty wewnętrzne (schody wejściowe, schody do gimnazjum, schody do zerówki i
piwnicy, schody do kotłowni, opaska przy budynku), zagospodarowanie terenu (roboty
ziemne, obrzeŜa, nawierzchnia z trylinki, nawierzchnia z kostki, chodniki z kostki),
montaŜ platformy dla niepełnosprawnych z napędem śrubowym. Za wykonanie
przedmiotu umowy określono wynagrodzenie w wysokości 799.871,00 zł brutto,
665.632,00 zł netto. Wynagrodzenie określone w umowie nie było zgodne z
kwotą wynikającą z oferty w zakresie wyliczenia kwoty brutto i netto. Wg
oferty i kosztorysu oferenta, wynagrodzenie netto wynosiło 655.631,72 zł plus
144.239 zł podatek VAT natomiast wg umowy wynagrodzenie netto stanowiło
kwotę 665.632,00 zł i VAT 134.239,00 zł. W związku z powyŜszym w dniu 2 czerwca
2008 roku spisano aneks nr 1 do przedmiotowej umowy dokonując sprostowania
określonego w umowie wynagrodzenia w zakresie wyliczenia kwoty netto i brutto
przyjmując wartość netto 655.632,00 zł plus podatek VAT 144.239,00 zł.
Kserokopie umowy oraz aneksu stanowią akta kontroli strony 215-221.

W § 7 umowy ustalono warunki rozliczenia, z których wynika, Ŝe podstawę rozliczenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowiła końcowa faktura wraz z
protokołem końcowego odbioru robót. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty naleŜności
w ciągu 30 dni od daty przedłoŜenia faktury. Umowa nie wskazywała moŜliwości
częściowej zapłaty wynagrodzenia.
W § 8 ust. 9 umowy, określono wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
– 3% wartości netto przedmiotu umowy. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe we wzorze
umowy publikowanym na stronach internetowych Gminy - wzorze dostępnym
dla wykonawców, wartość naleŜytego zabezpieczenia określono na poziomie
5% wartości netto przedmiotu umowy. W złoŜonej ofercie wykonawca zapisał
zobowiązanie o wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w
kwocie 40.000,00 zł co stanowiło 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
Zgodnie z art.140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakres świadczeń
wykonawcy wynikający z umowy powinien być toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym
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w ofercie, chyba Ŝe nastąpiły okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili
wyboru oferty lub zmiany te były korzystne dla zamawiającego. śadna taka okoliczność
w opisywanym przypadku nie miała miejsca i zmiana ta nie była korzystna dla
zamawiającego.
Z potrącenia dokonanego z ostatniej faktury wystawionej przez wykonawcę,
wynikało, Ŝe zamawiający pobrał kwotę naleŜytego zabezpieczenia umowy w
wysokości 3% wartości netto przedmiotu umowy, tj. 19.668,96 zł w dniu 8
października 2008 roku, czyli juŜ po zakończeniu zadania i odbiorze zleconych
do wykonania robót. Zabezpieczenie zgodnie z art.147 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania
umowy, które zgodnie z art.151 cytowanej ustawy, podlega zwrotowi przez
zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za naleŜycie wykonane. Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pozostawia z wniesionego naleŜytego
zabezpieczenia wykonania umowy 30% jego wysokości, które zwraca nie później, niŜ w
15 dniu po upływie okresu rękojmi. Jak wynika z działań zamawiającego będących
konsekwencją błędnych postanowień umowy, zabezpieczenie pobrano po zakończeniu
robót i w całości przekazano je w depozyt jako „kaucję gwarancyjną”.
Kopia faktury z potraconą kwotą ww. wartości stanowi akta kontroli strony 222-223.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył inspektor Zygfryd Chilewski, które stanowi załącznik nr 52 protokołu
kontroli.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 cytowanej ustawy,
zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Urzędu Zamówień Publicznych. W przedłoŜonej dokumentacji nie odnaleziono
potwierdzenia wypełnienia powyŜszego obowiązku.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜył inspektor Zygfryd Chilewski, które stanowi załącznik nr 53 protokołu
kontroli.

Jak wynika z wyjaśnienia brak publikacji było konsekwencją niedopatrzenia.
Do przedmiotowej umowy nr 2/08 z 2 czerwca 2008 roku spisano dwa kolejne aneksy nr
2 i nr 3, którymi zmieniano termin zakończenia całości robót: pierwszym z
wymienionych ustalono termin na 20 sierpnia 2008 roku i drugim na 15 września 2008
roku.
W dniu 22 września 2008 roku komisja w składzie Wójta Gminy, inspektora UG,
właściciela przedsiębiorstwa realizującego roboty wykończeniowe oraz inspektora
nadzoru stwierdziła konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z kontroli
stanu budynku przez StraŜ PoŜarną. Na tej podstawie w dniu 17 października 2008 roku
pomiędzy Gminą Oporów w imieniu której działał Wójt a PHU „ELVIS” Robert Kaczmarek
zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych obejmujących: montaŜ drzwi p.poŜ.
do magazynu, obudowie dwuteownika płytami p.poŜ., mantaŜ drugiego hydrantu
zewnętrznego, przerobienie poręczy na klatkach schodowych w celu zwiększenia
spoczników z 145 cm na 150 cm, montaŜ stóp i łap kominiarskich, montaŜ wieszaków w
szatni oraz numerków na drzwiach, obłoŜenie „przedzielenia” części uŜytkowej i
nieuŜytkowej płytami p.poŜ. Wg kosztorysu roboty dodatkowe wyceniono na 38.628,70
zł brutto. Termin ich wykonania ustalono na 30 października 2008 roku. W dniu 30
października 2008 roku komisja protokolarnie odebrała wykonanie robót wynikających z
przedmiotowej umowy i w dniu 30 października 2008 roku Komenda Powiatowa StraŜy
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PoŜarnej w Kutnie stwierdziła zgodność wykonania nowo powstałego budynku Szkoły
Podstawowej wraz z Gimnazjum w Oporowie, z dokumentacją techniczną oraz
przepisami przeciwpoŜarowymi.
W dniu 3 listopada 2008 roku wykonawca wystawił fakturę nr F/421/08 za wykonanie
robót dodatkowych na kwotę 38.628,70 zł brutto, 31.662,87 zł netto, którą zamawiający
opłacił w dniu 3 grudnia 2008 roku ( wyciąg bankowy nr 232/08).
Prawidłowość finansowania inwestycji (zgodność z umową, potwierdzenie
odbioru robót)
Zgodnie z treścią § 7 ust.3 umowy nr 2/2008 z 2 czerwca 2008 roku podstawę
rozliczenia wynagrodzenia miała stanowić końcowa faktura wraz z podpisanym przez
zamawiającego końcowym protokołem odbioru robót. Umowa nie zawierała moŜliwości
wystawiania faktur częściowych. Zamawiający w takim przypadku określa bowiem
rozmiar prac, których wykonanie gwarantuje wypłatę części wynagrodzenia. Jak wynika
z dokumentów rozliczeniowych wykonawca wystawił dwie faktury, a mianowicie:
- fra VAT F/198/08 z dnia 10 lipca 2008 roku na kwotę 399.935,50 z brutto, 327.815,98
zł netto. Fakturę wstawiono na podstawie protokołu odbioru częściowego z dnia 8 lipca
2008 roku. Protokół podpisała komisja w składzie: przedstawicieli Gminy (Sekretarz,
inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej, inspektor nadzoru) oraz właściciela
firmy realizującej zadanie. Komisja stwierdziła wykonanie 50% robót objętych umową i
potwierdziła przedłoŜenie przez wykonawcę atestów i deklaracji zgodności na uŜyte
materiały. Prawidłowość i zgodność z umową wykonanych robót potwierdził na fakturze
inspektor nadzoru oraz Wójt Gminy. Zabezpieczenie środków w budŜecie oraz
sprawdzenie formalno rachunkowe faktury potwierdziła Skarbnik. NaleŜność z niej
wynikającą przekazano na konto wykonawcy poleceniem przelewu w dniu 30 lipca 2008
roku – wyciąg bankowy nr 147/08. Wydatek zaewidencjonowano na kontach
księgowych: 080-201/1 201/1-130, 810-800/3 przyjmując klasyfikację budŜetową: dział
801 rozdział 80101 § 6050,
- fra VAT F/330/08 z dnia 1 października 2008 roku na kwotę 397.779,55 zł brutto
326.048,81 zł netto, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z dnia 30
września 2008 roku. Zgodnie z zapisem § 6 ust. 5 umowy z dnia 2 czerwca 2008 roku
wykonawca zobowiązany był zawiadomić zamawiającego na piśmie o osiągnięciu
gotowości odbioru wykonanych robót. Informacja powyŜsza wpłynęła do zamawiającego
w dniu 10 września 2008 roku. W dniu 22 września 2008 roku sporządzono notatkę
słuŜbową dotycząca przeglądu robót wykonanych na podstawie umowy 2/08 z dnia 2
czerwca 2008 roku. Przeglądu dokonała komisja w składzie: Wójt Gminy, Sekretarz
Urzędu, inspektor Urzędu, wykonawca, inspektor nadzoru, Przewodniczący Rady Gminy.
Wg notatki wykonawca zobowiązany był w terminie do 26 września 2008 roku wykonać i
poprawić wymienione w niej elementy.
Kserokopia notatki stanowi akta kontroli strony 224-226

W dniu 30 września 2008 roku spisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót.
Z powyŜszego wynika, Ŝe wykonawca nie zrealizował całego zakresu robót
wynikającego z umowy. We wnioskach zapisano bowiem, Ŝe zamawiający otrzymał od
wykonawcy dokumentację techniczną, atesty i certyfikaty na uŜyte materiały oraz
kosztorys minusujący roboty niewykonane. W protokole nie zapisano jakiego zakresu
robót wykonawca nie zrealizował i z jakich przyczyn. Wartość wynagrodzenia na
podstawie wystawionych faktur wynosiła łącznie 797.715,05 zł brutto, tj. o 2.155,95 zł
mniej, niŜ wynagrodzenie wynikające z umowy. Zgodnie z przedłoŜonym kontrolującym
tzw. kosztorysem minusującym, niewykonane roboty dotyczą: montaŜu umywalek i
elementów towarzyszących, wykonania chodnika z płyt betonowych. Kontrolujące
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poprosiły o wyjaśnienie przyczyn niewykonania ww. robót, które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Kserokopia protokołu końcowego odbioru robót wraz z kosztorysem minusującym stanowią akta kontroli
strony 227-230.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 54 protokołu kontroli.

Fakturę nr F/330/08 z 1 października 2008 roku opłacono w dniu 8 października 2008
roku po potrąceniu kwoty 19.668,96 zł stanowiącej wartość zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie środków w budŜecie na realizację zadania inwestycyjnego na
podstawie opisanych wyŜej umów.
Przedmiotowe zadanie było zadaniem wieloletnim. W roku 2008 Rada Gminy w
Oporowie przyjęła je do realizacji w uchwale nr XVII/64/2008 z dnia 19 marca 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2008 rok. W załączniku zadań
inwestycyjnych, zaplanowano do realizacji w 2008 roku wydatki związane z Budową
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oporowie w wysokości 862.337,00 zł.
Uchwałą nr XIX/75/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku Rada Gminy zwiększyła wydatki
inwestycyjne w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 293.846,32 zł na realizację
przedmiotowego zadania.
Kolejnymi uchwałami Rada Gminy w Oporowie zwiększyła wysokość planowanych na
powyŜsze zadanie środków, a mianowicie:
- uchwałą nr XXIII/93/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku o kwotę 350.000,00 zł,
- uchwałą nr

XXIV/95/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku o kwotę 65.000,00 zł,

- uchwałą nr XXVII/110/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku o kwotę 24.200,00 zł.
Łącznie na roboty związane z Budową Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oporowie w
roku 2008 Rada zaplanował wydatki w wysokości 1.595.383,32 zł. Na dzień 27 lutego
2008 roku (na dzień podpisania pierwszej w umów na roboty wykończeniowe
zamawiający dysponował kwotą 862.337, 00 zł. Na dzień 2 czerwca 2008 roku tj. na
dzień spisania drugiej z opisywanych umów zamawiający dysponował kwotą
1.156.183,32 zł.
Wartość zadania wg podpisanych umów wynosiła 926.857,46 zł brutto. Jak wynika więc
z powyŜszego opisu, Gmina zabezpieczyła środki w budŜecie na realizację niniejszej
inwestycji.
Środki na pokrycie wydatków związanych z przedmiotową inwestycją pochodziły z
kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 759.926,00 zł,
poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w wysokości 129.986,00 zł i środki własne w kocie 39.945,00 zł.
Rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan środków trwałych
Wg karty wydatków (ewidencja ręczna) na przedmiotową inwestycje wydatkowano
środki w łącznej kwocie 4.622.463,10 zł, w tym w 2008 roku kwotę 1.589.686,09 zł.
Wg ewidencji księgowej (prowadzonej komputerowo) dla konta 080 na przedmiotową
inwestycję wydatkowano kwotę 4.340.709,75 zł w tym w roku 2008 1.543.640,44 zł.
Jak więc wynika z podanych wyŜej informacji odnotowano róŜnice pomiędzy wartościami
wynikającymi ewidencji księgowej prowadzonej szczegółowo dla zadania, a ewidencją
konta 080 w wysokości 281.753,35 zł (na całej wartości zadania) i 46.045,65 zł ( w
wartości odnotowanej w roku 2008).
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Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła Skarbnik Gminy, które stanowi załącznik nr 55 protokołu kontroli.

Zgodnie z wyjaśnieniem realizacji przedmiotowej inwestycji trwała przez 16 lat (od 1993
roku. W latach 1993 -2001 wydatki były realizowane w wydzielonym Zespole Jednostek
BudŜetowych w Oporowie. RóŜnica w kwocie 281.753,35 zł była wynikiem
wcześniejszego zmniejszania Funduszu Inwestycyjnego, tj. po zakończeniu danego
etapu budowy.
Nowo wybudowany budynek Szkoły przekazano uŜytkownikowi Dyrektorowi Szkoły
protokołami,: nr 1/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku przekazujący działkę pod
budynkiem o nr ewidencyjnym 270/2 o pow. 0,60 ha o wartości 6.500,00 zł, protokołem
nr 2/2008 z 12 listopada 2008 roku nowo wybudowany budynek Szkoły o wartości
4.249.189,72 zł, protokół nr 3/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku przekazujący Szkole
wyposaŜenie wg faktury załączonej do protokołu na łączną wartość 193.946,68 zł i
protokół przekazania z dnia 12 listopada 2008 roku na oczyszczalnie ścieków i
przepompowni dla Szkoły w Oporowie o wartości 172.826,64 zł. Łączna wartość
przekazanych środków trwałych i wyposaŜenia wynosiła 4.622.463,10 zł.
Osobą przyjmującą w protokołach wskazano Jadwigę Materską- Dyrektora Szkoły
Wymienionych protokołów nie podpisał Wójt Gminy jako kierownik jednostki
przekazującej oraz brak podpisu osoby przyjmującej ww. środki trwałe i
wyposaŜenie. Zgodnie z zapisami instrukcji obiegu dokumentów księgowych
„kierownik jednostki czyni odpowiedzialnym za gospodarowanie powierzonym środkiem
trwałym, bezpośredniego uŜytkownika”.
Budynek szkoły zaewidencjonowano w księgach inwentarzowych szkoły po numerem KJ
1/1/2008, oczyszczalnię pod numerem KJ 1/7/1/2008.
Na podstawie powyŜszego dokumentu, inwestycję odnotowano w ewidencji środków
trwałych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w księdze inwentarzowej na stronie 1 poz. 1
i stronie 7 poz. 1.
Nadzór inwestorski
Nadzór nad realizacją robót wykończeniowych (na podstawie ww. umów) w nowo
wybudowanej Szkole Podstawowa wraz z Gimnazjum w Oporowie sprawowała Dyrekcja
Inwestycji w Kutnie spółka z o.o. na podstawie umowy nr 93/2007 spisanej z Wójtem
Gminy w Oporowie w dniu 15 listopada 2007 roku. Wykonawca wyznaczył do pełnienia
nadzoru:
− w branŜy konstrukcyjno-budowlanej Witolda Wiechno uprawnienia budowlane do
kierowani robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ewid. 34/00/WŁ i
LOD/0160/P00K/04,
− w branŜy instalacyjnej Marka Durmę,
− w branŜy elektrycznej Andrzeja Krzemińskiego.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono na 1,9% wartości netto zrealizowanego
zadania, płatne na podstawie faktur częściowych w terminie 21 dni od daty przedłoŜenia
jej zamawiającemu.
Umowę zawarto z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na jej
wartość (poniŜej 14.000 euro). Jak wyjaśnił ustnie merytoryczny pracownik,
zamawiający posiadał wiedzę, Ŝe wartość netto robót wykończeniowych stanowiących
podstawę wyliczenia wynagrodzenie inspektora nadzoru, będzie na tyle niska, Ŝe
przedmiotowe wynagrodzenie nie przekroczy progowej wartości 14.000 euro.
Kontrolujące dokonały sumowania wynagrodzenia wypłaconego inspektorowi i
stwierdziły, Ŝe w 2008 roku wartość wypłaconego ww. wynagrodzenia wyniosła
25.490,77 z ł brutto.
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W zadaniach realizowanych na podstawie umów opisanych wyŜej funkcję inspektora
nadzoru pełnił p. Witold Wiechno, co potwierdzają adnotacje na dokumentach
odbiorowych.
Z racji pełnionej funkcji inspektor nadzoru wystawił faktury:
− fra VAT nr 73/P/2008 z dnia 7 maja 2008 roku na kwotę 2.412,75 zł brutto, 1.977,66
zł netto wynikającą z wyliczenia: wartość netto faktury nr F/39/08 – 62.452,36 zł i
wartość netto faktury nr F/69/08 41.634,90 zł; od sumy netto ww. faktur 104.087,26
zł x 1,9% wynagrodzenia wynikającego z umowy. NaleŜność Gmina opłaciła
poleceniem przelewu w dniu 13 maja 2008 roku,
− fra VAT nr 121/P/2008 z dnia 14 lipca
6.228,50 zł netto. Wartość faktury6
wykonawcy robót wynikające z faktury
Wynagrodzenie przekazano inspektorowi
lipca 2008 roku,

2008 roku na kwotę 7.598,77 zł brutto,
wynikała z wyliczenia: wynagrodzenie
F/198/08 netto 327.815,98 zł x 1,9%.
nadzoru poleceniem przelewu w dniu 30

− fra VAT nr 193/P/2008 z dnia 6 października 2010 roku na kwotę 8.189,81 zł brutto,
6.712,96 zł netto. Wartość wynagrodzenia wynikała z wyliczenia: kwota netto faktury
za roboty budowlane wykończeniowe nr F/330/08 - 326.048,81 zł x 1,9%.
Wynagrodzenie przekazano inspektorowi poleceniem przelewu w dniu 15 października
2008 roku.
Przestrzeganie przez jednostkę przyjętych przez jednostkę procedur kontroli
Analiza zapisów dotyczących procedur kontroli wewnętrznej wynikających z
funkcjonujących w jednostce: regulaminie kontroli wewnętrznej wprowadzonym
zarządzeniem Wójta Gminy nr 159/2006 z dnia 16 października 2006 roku, w instrukcji
obiegu dokumentów księgowych, w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy
wykazała, Ŝe nie precyzują one jasno zasad kontroli procedur udzielania zamówień
publicznych oraz kontroli dokumentów obrazujących te procedury. Odpowiedzialność za
przygotowanie i przeprowadzenie postępowań spoczywała na jednym pracowniku
referatu gospodarczego, a dokumentację dotyczącą danego postępowania zatwierdzał
Wójt Gminy. Bezpośredni nadzór nad pracą referatu gospodarczego sprawował wg
regulaminu organizacyjnego Sekretarz. Z nieprawidłowości stwierdzonych w czasie
analizy dokumentacji źródłowej dotyczącej wyŜej opisanego zadania inwestycyjnego
wynika, Ŝe kontrola na tym obszarze w jednostce nie funkcjonowała. Dokumentacja
dotycząca postępowania o udzielenie wyŜej opisanego zamówienia publicznego nie była
przez nikogo kontrolowana. Wójt jako kierownik zamawiającego zatwierdzał ją w formie
przedłoŜonej przez merytorycznego pracownika bez jakiejkolwiek weryfikacji.
Konsekwencją takiego działania były min. błędne zapisy specyfikacji, niedozwolone
zmiany jej treści, niespójność treści publikowanych ogłoszeń, nieprecyzyjność w opisie
warunków udziału w postępowaniu, braki dokumentów potwierdzających wykonywanie
danych czynności związanych z postępowaniem, zaniechanie wykonania czynności
wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (brak publikacji w BIZP
faktu udzielenia zamówieni). Brak kontroli odnotowano równieŜ na etapie finansowania
przedmiotowej inwestycji czyli zgodności z zapisami umowy. Umowa określała zapłatę
jedną końcową fakturą, zamawiający dokonywał zapłaty na podstawie faktur
częściowych.
Zestawienie informacji dotyczących niniejszego zadania stanowi załącznik nr 56 protokołu kontroli.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kurów Wieś
Etap przygotowania inwestycji
Dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy stacji uzdatniania wody z wykonaniem
przyłącza wodociągowego w miejscowości Kurów Wieś” wykonała Dyrekcja Inwestycji w
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Kutnie sp. z o.o. na podstawie umowy nr 40/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku. W
niniejszej umowie Wójt reprezentujący Gminę, zlecił wykonawcy opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego technologii SUW – 5 egz., projektu budowlanowykonawczego branŜy budowlanej – 5 egz., projektu budowlano-wykonawczego branŜy
elektrycznej – 5 egz., przedmiarów robót w wymienionych branŜach, kosztorysów
inwestorskich w poszczególnych branŜach, dokumentację w wersji elektronicznej, oraz
uzyskanie niezbędnych do realizacji robót uzgodnień branŜowych. Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę 38.700,00 zł netto, z terminem jego
wykonania do 15 stycznia 2008 roku.
Projekt budowlany uzgodniono ze Starostą Kutnowskim, który decyzją nr 457/2009 z
dnia 17 sierpnia 2009 roku, wydał pozwolenie na wykonanie przedmiotowych robót
budowlanych.
Wykonujący dokumentację techniczną uaktualnił kosztorys inwestorski w dniu 24
czerwca 2009 roku sporządzając jego dwie wersje, a mianowicie pierwszą określająca
wartość zadania uwzględniającą wykonanie przyłącza wodociągowego o łącznej wartość
744.349,40 zł netto 908.106,30 zł brutto i drugi kosztorys bez wykonania przyłącza
wykazujący wartość zadania na kwotę 415.153,20 zł netto 506.586,90 zł brutto.
PowyŜszy kosztorys stanowił podstawę ustalenia wartości zamówienia na kwotę
415.153,20 zł netto (107.078,28 euro), której dokonał w dniu 27 listopada 2009 roku
inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej.
Prawidłowość stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia podpisał w dniu 27 listopada 2009 roku
kierownik zamawiającego – Wójt Gminy Oporów Stanisław Okoń.
Specyfikacja zawierała informacje wymagane art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20 listopada 2007 roku Dz. U.
nr 223, poz. 1655 ze zm.). Wg specyfikacji przedmiotem postępowania były roboty
budowlane obejmujące przebudowę stacji uzdatniania wody w Kurowie Wsi,
zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych i wariantowych, przewidywał
udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia
podstawowego. Termin realizacji zamówienia ustalono na 15 marca 2010 rok.
Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą ustalono zgodnie
z art.85 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na 30 dni od terminu upływu
składania ofert. Oferty naleŜało składać do 21 grudnia 2009 roku do godz. 11.00,
(termin zgodny z art. 43 ust.1 cytowanej ustawy – nie mniej, niŜ 20 dni od daty
ogłoszenia o zamówieniu, tj. od 27 listopada 2009 roku). Jedyne kryterium stosowane
przy ocenie ofert stanowiła cena. Sposób wyliczenia ceny wg wzoru: (najniŜsza cena
spośród badanych oferty: ceny badanej oferty) x 100 x 100%. Specyfikacja
informowała, Ŝe zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.
W ustępie 5 specyfikacji, zamawiający określił warunki, jakie muszą spełniać
wykonawcy, natomiast w ustępie 6 opisano wymagane informacje i dokumenty,
potwierdzające spełnienie tychŜe warunków.
Warunki określono w sposób jednoznaczny przy uŜyciu sformułowań przekonujących o
moŜliwości ich spełnienia.
Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz ofertowy, wzór wykazu
przewidywanych do zastosowania urządzeń równowaŜnych, wzór oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz wykonanych robót, wykaz
niezbędnych narzędzi, wykaz podmiotów i osób realizujących zadanie, wzór wykazu
potwierdzającego posiadany potencjał kadrowy i wykaz personelu wykonującego
zamówienie, wzór umowy, dokumentacja techniczna (projekt, kosztorysy nakładcze i
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Specyfikacja była dostępna na
stronach internetowych Urzędu Gminy www.ugoporów.bip.org.pl.
Kontrolujące stwierdziły niezgodności w zapisach treści specyfikacji, a mianowicie
opisując warunki udziału w postępowaniu zamawiający zapisał, Ŝe o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w ostatnich pięciu latach
przed wszczęciem niniejszego postępowania minimum dwie roboty odpowiadające
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 300.000,00
zł kaŜda (ust.5 5.1.2 lit. a specyfikacji), natomiast we wzorze oferty stanowiącej
załącznik nr 1 do specyfikacji w ust.11 lit e) zamawiający zapisał, Ŝe wymagane są
minimum dwie roboty o wartości nie mniejszej niŜ 600.000,00 zł kaŜda.
.
Zarządzeniem nr 56/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku Wójt Gminy powołał do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w m. Kurów Wieś” trzyosobową komisję w składzie przewodniczący i
dwóch członków. Członkowie komisji w dniu 25 listopada 2009 roku złoŜyli oświadczenia
o braku istnienia okoliczności powodujących ich wyłączenie z postępowania – druki ZP11. Oświadczenie takie złoŜył równieŜ Wójt Gminy jako kierownik zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na powyŜsze roboty, przekazano Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych w dniu 27 listopada 2009 roku i opublikowano je w Biuletynie
Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem 223989-2009. Zamieszczono je na
stronie internetowej Urzędu Gminy Oporów w dniu 27 listopada 2009 roku oraz w
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w okresie
od 27 listopada do 22 grudnia 2009 roku. Informacje zawarte w ogłoszeniu
publikowanym na stronach internetowych, były toŜsame z informacjami zawartymi w
ogłoszeniu przekazanym do Biuletynu Zamówień Publicznych. W treści ogłoszenia
zawarto dane wymagane art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
Po publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamawiającego wpłynęły
zapytania co do jej treści, a mianowicie: w dniu 9 grudnia 2009 roku wpłynęło zapytanie
dotyczące parametrów areatora, chloratora i zbiornika pompy dozującej, w dniu 10
grudnia 2009 roku zapytanie o określenie rodzaju oraz grubość złoŜa filtracyjnego, dnia
14 grudnia 2009 roku pytanie o rodzaj materiału oraz parametry mieszacza, oraz
zapytanie dotyczące informacji o wartości zrealizowanych robót, warunkujących udział w
postępowaniu.
W dniach 10 i 15 grudnia 2009 roku zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień
wszystkim zainteresowanym wykonawców poprzez publikację ich na stronach
internetowych oraz pisemnie przekazał wykonawcom, którzy zapytania kierowali. Z
powyŜszych wynikało min., Ŝe za właściwe naleŜało przyjąć wykonanie dwóch robót o
wartości 300.000,00 zł kaŜda.
W terminie wyznaczonym na przygotowanie i złoŜenie ofert tj. do dnia 21 grudnia 2009
roku, do zamawiającego wpłynęły oferty od 10 wykonawców, a mianowicie:
− oferta nr 1 - PROJPRZEM EKO spółka z o.o. Zamość, z ceną ofertową 533.901,29 zł
brutto, 437.624,01 zł netto,
− oferta nr 2 - „JOKA” spółka z o.o. Puck, z ceną ofertową 681.980,00 zł brutto,
559.000,00 zł netto,
− oferta nr 3 – Firma GUTOWSKI Gutowski Jan Leszno, z ceną ofertową 1.013.055,99 zł
brutto, 830.373,76 zł netto,
− oferta nr 4 – Konsorcjum firm EKOIDEA Tomasz Olek Radom – Lider i „WODNER” s.c.
Kazimierz śurawski, Wiesław Brzeziński Wartkowice, z ceną ofertową 556.190,00 zł
brutto, 455.893,44 zł netto,
− oferta nr 5 – EUROAQUA spóła z o.o. Poznań, z ceną ofertową 531.821,02 zł brutto,
435.918,87 netto,
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− oferta nr 6 – H2Optim spóła z o.o. Poznań, z ceną ofertową 528.166,34 zł brutto,
432.923,23 zł netto,
− oferta nr 7 – ROSMOSIS – Wawrzyniak spółka z o.o. Perzyce 46 Zduny, z ceną
ofertową 511.180,00 zł brutto, 419.000,00 netto,
− oferta nr 8
- WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk Łódź, z ceną ofertową
528.260,00 zł brutto, 433.000,00 netto,
− oferta nr 9 - P.T.H. WODPOL Tomaszów Mazowiecki, z ceną ofertową 549.848,53 zł,
450.695,52 zł,
− oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET, H. Kobusiński i
wspólnicy spółka jawna Koźmin Wlkp., z ceną ofertową 575.166,45 zł brutto,
471.447,81 zł netto.
ZłoŜone oferty zestawiono na druku ZP-12.
W dniu 22 grudnia 2009 roku komisja przetargowa wniosła do Wójta Gminy jako
kierownika zamawiającego wniosek o zwiększenie kwoty na sfinansowanie
przedmiotowego zadania. W uzasadnieniu podano, Ŝe najniŜsza kwotowo oferta wynosiła
511.180,00 zł brutto, podczas gdy zamawiający przeznaczył na zdanie kwotę 506.486 zł
brutto.
Rada Gminy w Oporowie uchwałą nr XXXIX/162/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku
dokonała zwiększenia kwoty na realizację zadania „Przebudowa stacji uzdatniana wody
w m. Kurów Wieś” o 10.000,00 zł. W związku z powyŜszym środki zabezpieczone na
realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosiły 516.486,90 zł. PowyŜsza kwota pozwoliła
na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na niniejsze roboty.
Komisja przetargowa dokonała weryfikacji złoŜonych ofert, w wyniku której stwierdzono,
Ŝe wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu i wszystkie oferty
uznano jako prawidłowe.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złoŜoną przez spółkę z o.o. ROSMOSIS –
Wawrzyniak Perzyce 46 Zduny, z ceną ofertową 511.180,00 zł brutto, 419.000,00 netto,
która w ocenie komisji uzyskała 100 pkt.
Wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium wyboru oferty
stanowiła cena. Maksymalna liczb punktów do uzyskania wynosiła 100 wyliczona
wg wzoru: cena najniŜsza : cen oferty badanej x 100 x 100% . Czyli oferta z
najniŜsza ceną winna uzyskać 100 punktów. Z oceny dokonanej przez komisję
(druk ZP-21 Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert) wynikało, Ŝe oferty
uzyskały punkty od 100 do 198,18 punktów, oferta najtańsza uzyskała
najmniejszą liczbę punktów 100,00 natomiast oferta najdroŜsza uzyskała
największą liczbę punktów 198,18.
Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz druku ZP-21 stanowią akta kontroli strony 231259.
Wyjaśnienie w sprawie sposobu oceny ofert złoŜył Przewodniczący komisji przetargowej Zygfryd Chilewski,
które stanowi załącznik nr 57 protokołu kontroli.

Zgodnie z wyjaśnieniem nieprawidłowo wyliczone
zastosowanego wzoru przyjętego do ich wyliczenia.

punkty

wynikały

z

błędnie

Kontrolujące dokonały analizy złoŜonych ofert pod względem spełniania wymogów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oceny oferty przez członków komisji
przetargowej i stwierdzono, Ŝe oferenci: nr 8, tj. WATERTECH Dorota GrzelakKowalczyk z Łodzi oraz nr 10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROMET, H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna Koźmin Wlkp. przewidzieli
podczas realizacji niniejszego zadania zastosowanie urządzeń równowaŜnych,
nie załączając w związku z tym do oferty wymaganych dokumentów: atestów
PZH, deklaracji zgodności producenta, karty katalogowej producenta

_____________________________________________________

141

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE OPORÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

zawierającej wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wykazanych
urządzeń, których złoŜenia wymagał zamawiający w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (ust.3 pkt.3.5).
Zgodnie z art. 26 usta. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający powinien
wezwać w określonym terminie wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych
dokumentów. Zamawiający nie zaŜądał uzupełnienia brakujących dokumentów,
oferty uznał jako prawidłowe i zgodne z treścią specyfikacji, poddając je dalszej
ocenie.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 58 protokołu kontroli.

Wyjaśniający uzasadnił swoje działanie faktem, Ŝe obydwie oferty były mniej korzystne
niŜ oferta nr 7, którą wybrano.
Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w dniach 5 i 6
stycznia 2010 roku zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców (w
załączeniu zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień), zamieścił taką informację na
tablicy ogłoszeń w okresie od 4 do 18 stycznia 2010 roku, oraz wyniki prac komisji
opublikował w dniu 4 stycznia 2010 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Oporów.
W dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy Gminą Oporów reprezentowaną przez Wójta
Gminy Stanisława Okonia z kontrasygnatą Skarbnika Gminy, a Firmą ROSMOSIS –
Wawrzyniak spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, spisano umowę nr
3/09/10, której przedmiotem była „Przebudowy stacji uzdatniania wody we wsi Kurów
Wieś gm. Oporów”, za wykonanie której określono wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości 511.180,00 zł brutto, 419.000,00 zł netto, zgodne z ceną podaną w ofercie.
Umowa nr 3/09/10 stanowi akta kontroli strony 260-266.

W § 5 umowy ustalono warunki rozliczenia za wykonane roboty, z których wynika, Ŝe
wynagrodzenie mogło być rozliczane w dwóch etapach z zastrzeŜeniem, Ŝe maksymalna
wartość zapłaty za roboty wykonane w pierwszym etapie nie mogła przekroczyć 60%
wartości wykonanych i odebranych robót. Podstawę płatności wynagrodzenia stanowiła
faktura wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, sporządzonym na podstawie
protokołu odbioru.
Wartość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy ustalono na 5% wynagrodzenia
wynikającego z umowy, co stanowiło kwotę 25.559,00 zł, wniesiono w formie gwarancji
ubezpieczeniowej nr 250001206790 z dnia 14 stycznia 2010 roku Sopockiego
Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia Spółka Akcyjna. Przedmiotowa gwarancja
obowiązywała w okresie od 18 stycznia do 14 kwietnia 2010 roku – (na okres realizacji
umowy) i od 15 kwietnia 2010 roku do 30 kwietnia 2013 roku w kwocie 7.677,70 zł jako
kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.
Termin realizacji umowy określono do 15 marca 2010 roku, który to termin aneksem nr
1 zmieniono na 15 kwietnia 2010 roku.
W dniu 14 kwietnia 2010 roku do umowy 3/09/10 spisano aneks nr 2 zmieniający
zasady wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z którym zamawiający zobowiązany był do
zapłaty wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury naleŜności w kwocie
361.180,00 zł stanowiącej 70,6% ogólnej kwoty wynagrodzenia i do dnia 30 czerwca
2010 roku naleŜności pozostałej w wysokości 150.000,00 zł.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego, zamawiający przesłał do Urzędu
Zamówień Publicznych w dniu 20 stycznia 2010 roku, które zamieszczono na portalu
UZP pod numerem 16358-2010.
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W dniu 20 stycznia 2010 roku przekazano wykonawcy plac budowy, na okoliczność
czego sporządzono protokół.
W dniu 12 marca 2010 roku komisja w składzie przedstawiciela inwestora – inspektora
Urzędu Gminy Oporów, inspektora nadzoru i przedstawicieli wykonawcy, spisali protokół
konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących: wymianę drzwi wejściowych i
przesklepienie otworu istniejącego w budynku stacji, wymianę kabla zasilającego pompę
z uwagi na jego zły stan techniczny, demontaŜ skrzynek łączeniowych, demontaŜ gniazd
siłowych i montaŜ nowych z uwagi na skorodowane ich części oraz niezgodności z
obowiązującymi przepisami, wyburzenie pieca kaflowego z uwagi na nieszczelności i
spękania korpusu, wykonanie nowych wyjść instalacyjnych poza budynek SUW,
wykonanie automatyki sterowanej ciśnieniowo w miejsce sterowania objętościowego w
układzie bezobsługowym. Wartość robót dodatkowych określono wg kosztorysu na kwotę
39.800,00 zł netto. Protokół zaakceptował Wójt Gminy Oporów.
W dniu 15 marca 2010 roku Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika spisał umowę nr
16/10 z wykonawcą zadania firmą ROSMOSIS Wawrzyniak sp. z o.o., zlecającą
wykonanie robót dodatkowych objętych protokołem konieczności z 12 marca 2010 roku.
Realizację przedmiotu umowy zaplanowano na okres od 15 marca do 15 kwietnia 2010
roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości
48.556,00 zł brutto, 39.800,00 zł netto, płatne po protokolarnym odbiorze robót w
terminie 31 dni po przedłoŜeniu zamawiającemu faktury.
Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności stanowią akta kontroli strony 267-270.

Prawidłowość realizacji inwestycji (zgodność z umową, potwierdzenie odbioru
robót)
W dniu 30 marca 2010 roku wykonawca zgłosił gotowość odbioru robót związanych z
„Przebudową stacji uzdatniania wody we wsi Kurów Wieś” wynikających z umowy nr
3/09/10. Protokolarnego odbioru robót dokonano w dniu 14 kwietnia 2010 roku.
Komisja w składzie przedstawicieli Gminy: Wójta, Sekretarza, inspektora ds.
budownictwa i gospodarki komunalnej, przedstawicieli wykonawcy, kierowników robót i
inspektora nadzoru stwierdziła wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia
zgodnie z dokumentacją techniczną, umową i pozwoleniem na budowę. Wykonawca
przedłoŜył komisji projekt techniczny, dziennik budowy, protokoły badań, prób i
odbiorów poszczególnych elementów. Stwierdzono wykonanie obiektu odpowiadającego
przeznaczeniu i nadającego się do eksploatacji, nie posiadającego wad i usterek.
W dniu 26 kwietnia 2010 roku dokonano komisyjnego odbioru robót dodatkowych
wynikających z umowy nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 roku. Brak pisemnego
zawiadomienia od wykonawcy o wykonaniu robót, uniemoŜliwia weryfikację
terminowości realizacji zadania. Komisja w składzie Wójta Gminy, merytorycznego
inspektora Urzędu Gminy, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli wykonawcy
stwierdziła wykonanie robót zgodnie z ustaleniami i umową nr 16/10.
Na podstawie niniejszych protokołów końcowych wykonawca wystawił faktury:
- f-ra VAT nr 588/04/2010 z dnia 14 kwietnia 29010 roku na kwotę 419.000,00 zł netto
511.180,00 zł brutto (kwota wynikająca z umowy głównej) – opłacona w terminie 14
maja 2010 roku (kwota 361.180,00 zł) – wyciąg bankowy nr 93/2010 i w dniu 21
czerwca 2010 roku (kwota 150.000,00 zł) – wyciąg bankowy nr 118/2010. Na fakturze
widniała pisemna zgoda wykonawcy na przesunięcie terminu płatności kwoty
150.000,00 zł do 30 czerwca 2010 roku,
- f-ra VAT nr 802/05/2010 z dnia 20 maja 2010 roku na kwotę 48.556,00 zł brutto
(kwota wynikająca z umowy na roboty dodatkowe) – opłacona poleceniem przelewu w
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dniu 15 lipca 2010 roku – wyciąg bankowy nr 135/2010 (wykonawca wyraził zgodę na
przesunięcie terminu płatności do 15 lipca 2010 roku).
Analiza dokumentacji stwierdzającej wykonanie zadania w konfrontacji z zapisami umów
wykazała, Ŝe wartość wykonanych robót wg faktur wynosiła łącznie 559.736,00 zł brutto
i była toŜsama z sumą wartości wynikających z umowy nr 3/09/10 z dnia 18 stycznia
2010 roku i umowy nr 16/10 z 15 marca 2010 roku.
Poprawność wykonania robót ich zgodność z umowami i dokumentacją techniczną
potwierdzały protokoły odbioru. Fakt powyŜszy potwierdzał na fakturach inspektor
nadzoru oraz merytoryczny pracownik Urzędu Gminy. Jednostka za zgodą i po
uprzednich ustaleniach z wykonawcą zadania nie zachowała 30 dniowego terminu
płatności wynagrodzenia wynikającego ze składanych faktur oraz z postanowień
zawartych w umowach.
Zabezpieczenie środków w budŜecie na realizację zadania inwestycyjnego
Realizację kontrolowanego zadania inwestycyjnego, Rada Gminy Oporów zaplanowała w
uchwale nr XXX/124/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budŜetu gminy Oporów
na 2009 rok. W 2009 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, natomiast
podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja zadania miały miejsce w 2010 roku. W
uchwale nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 roku w sprawie budŜetu gminy na
2010 rok rada zaplanowała na przedmiotowe zadnie środki w wysokości 530.000,00 zł
(100% środki własne).
Kolejnymi uchwałami w 2010 roku Rada Gminy dokonywała zmian wysokości nakładów
na przedmiotowe zadanie:
− nr XLIII/175/2010 z 28 kwietnia 2010 roku – zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł
do kwoty 580.000,00 zł,
− nr XLVI/182/2010 z 13 września 2010 roku – zmniejszono planowane środki o
112.000,00 zł do kwoty 468.000,00 zł,
− nr XLVII/185/2010 z 8 października 2010 roku – uchwała wprowadzająca realizację
przedmiotowego zadania w oparciu o środki Unii Europejskiej (311.364,00 zł).
Na dzień podpisania umowy, tj. na 18 stycznia 2010 roku Gmina realizowała zadania w
oparciu o prowizorium budŜetowe (uchwałę budŜetową na 2010 rok podjęto dopiero 30
stycznia 2001 roku). W projekcie budŜetu na 2010 rok w załączniku wydatków na
zadania inwestycyjne w dziale 400 rozdziale 4002 ujęto zadanie pn: „Przebudowa stacji
Uzdatniania Wody we wsi Kurów Wieś” w wysokości 506.486,00 zł. Wartość
podpisanej w dniu 18 stycznia 2010 roku umowy na wykonanie
przedmiotowego zadania wynosiła 511.180.00 zł czyli o 4.694,00 zł więcej niŜ
środki zabezpieczone w budŜecie.
W dniu 15 marca 2010 roku spisano umowę nr 16/10 na roboty dodatkowe
wynikające z protokołu konieczności nr 1/2010 o wartości 39.800,00 zł netto,
48.556,00 zł brutto. Na dzień podpisania niniejszej umowy tj. na 15 marca
2010 roku w budŜecie gminy rada zaplanowała środki na przedmiotowe zadanie
w kwocie 530.000,00 zł, natomiast wartość spisanych umów wynosiła łącznie
559.736,00 zł brutto czyli zaciągnięto zobowiązanie przewyŜszające o kwotę
29.736,00 zł wysokość środków zaplanowaną w budŜecie. Ponadto analiza
dokumentacji źródłowej wykazała, Ŝe w dniu 15 lutego 2010 roku Gmina
spisała umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przedmiotowego zadania o wartości 10.223,60 zł brutto, których to środków
nie przewidywał plan zatwierdzony przez radę. Uchwałę zwiększającą
planowane na niniejsze zadanie środki podjęto dopiero 28 kwietnia 2010 roku.
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Kserokopia uchwały nr XLIII/175/2010 zwiększającej środki na zadanie stanowią akta kontroli strony 271273.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 59 protokołu kontroli.

W wyjaśnieniach Skarbnik potwierdza zaistniała sytuację. Zaznacza, Ŝe doszło do niej w
wyniku niedopatrzenia. W przekonaniu o pełnym zabezpieczeniu środków złoŜyła
kontrasygnatę na przedmiotowych umowach.
Rozliczenie środków przekazanych z budŜetu Unii Europejskiej
W dniu 24 listopada 2009 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą
Oporów zwaną (beneficjentem) spisano umowę nr 00075-6921-UM0501211/09 o
przyznanie Gminie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”. Na podstawie powyŜszej umowy
Gmina zobowiązała się do realizacji operacji „Przebudowa stacji uzdatniania wody we
wsi Kurów gmina Oporów”, na którą otrzyma pomoc w wysokości 311.364,00 zł
stanowiące nie więcej niŜ 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Podstawę wypłaty przyznanej pomocy stanowił wniosek o płatność wraz z dokumentacją
potwierdzającą wykonanie robót, które Beneficjent zobowiązany był przedłoŜyć wg
pierwotnego zapisu do 31 marca 2010 roku.
Kolejnymi aneksami do przedmiotowej umowy wprowadzano zmiany dotyczące:
− aneksem nr 1 z dnia 22 marca 2010 roku przedłuŜono termin składania wniosku o
płatność w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 roku,
− aneksem nr 2 z dnia 17 maja 2010 roku ponownie zmieniono termin złoŜenia wniosku
od 1 czerwca do 30 czerwca 2010 roku,
− aneksem nr 4 z dnia 21 lipca 2010 roku zmieniono załącznik do umowy
przedstawiający zestawienie rzeczowo-finansowe zadania wg którego wartość
całkowita zadania wynosiła 511.180,00 zł a koszty kwalifikowane to 419.000,00 zł.
W dniu 27 czerwca 2010 roku z korektą z dnia 22 września 2010 roku (po zakończeniu
zadania) Gmina złoŜyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na kwotę
311.364,00 zł wynikającą z umowy nr 00075-6921-UM 0501211/09 z 24 listopada 2009
roku, stanowiąca 60% wartości realizowanego zadania.
Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego (pismo FR.III.DŁ-3097/075/17/10) po
weryfikacji dokumentacji dotyczącej zadana (oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty),
decyzją nr UM.00075-6921-UM0501211/09, Urząd Marszałkowski Departament
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zatwierdził wniosek Gminy Oporów o ostateczną
płatność i w dniu 28 września 2010 roku przekazał do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zlecenie nr UM05-6921-00000023/10 o przekazanie Gminie
kwoty w wysokości 309.741,00 zł.
Zarządzeniem nr 96/2010 z dnia 15 września 2010 roku Wójt Gminy Oporów wprowadził
w Zakładowym planie kont i opracowanej polityce rachunkowości stosowne zapisy
umoŜliwiające ewidencję operacji księgowych związanych z realizacją projektu,
finansowanego w części ze środków unijnych (wprowadzono konta analityczne do
istniejących kont syntetycznych ).
W dniu 11 października 2010 roku na rachunek bankowy Gminy Oporów wpłynęły środki
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
309.741,00 zł – wyciąg bankowy nr 198.
Rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan środków trwałych
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Wg konta 080/4 oraz przedłoŜonych rachunków, na przedmiotową inwestycje
wydatkowano środki w łącznej kwocie 512.815,80 zł netto, 625.429,40 zł brutto w tym:
w 2008 roku kwotę 41.700,00 zł netto, 50.874,00 zł brutto związaną z wykonaniem
dokumentacji projektowej i wykonaniem map do celów projektowych, w 2009 roku
3.935,80 zł netto 4.595,80 zł brutto za dokumentację związaną z aktualizacją studium,
za odpis z księgi wieczystej i koszt aktualizacji dokumentacji projektowej i w 2010 roku
467.180,00 zł netto, 569.959,60 zł brutto tytułem wynagrodzenia wykonawcy robót oraz
koszt nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenia wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem, dokonano w dniu 18
listopada 2010 roku sporządzając dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 1/2010 na
kwotę 512.815,80 zł netto. Na podstawie powyŜszego OT inwestycję odnotowano w
ewidencji środków trwałych gminy, symbol układu klasyfikacyjnego 2-21-211 nr
inwentarzowy ks. nr 2/ŚT/13/1 poz. 4
Przedmiotowy środek trwały ujęto w księgach inwentarzowych w wartości netto z uwagi
na odliczenie podatku VAT. Inwestycję zaksięgowano na kontach wyodrębnionych dla
przedmiotowego projektu 011/4 800/14.
Analiza ewidencji księgowej dla przedmiotowego zadania wykazała, Ŝe nie
zachowano ciągłości zapisów. Wydatki dokonywane od 2008 roku ewidencjonowano
w kaŜdym roku oddzielnie, na odrębnej kartotece nie przenosząc salda na rok następny.
Dopiero na kartotece w 2010 roku po zakończeniu realizacji zadania dokonano
zestawienia wydatków z poszczególnych lat. PowyŜsze było sprzeczne z unormowaniami
wynikającymi z art.24 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
zgodnie z którymi prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe to takie, w których
zapewniono ciągłość zapisów.
Kserokopie kart ewidencji analitycznej do przedmiotowego zadania stanowią akta kontroli strony 274-276.

Nadzór inwestorski
Zgodnie z zapisami § 9 ust.1 umowy nr 3/09/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku z
wykonawcą zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Kurów Wieś gmina
Oporów””, nadzór z ramienia zamawiającego pełnił Marek Szulc posiadający uprawnienia
budowlane nr 25/86 - reprezentant Dyrekcji Inwestycji w Kutnie spółka z o.o. Gmina
Oporów zleciła na podstawie umowy nr G 2222/14/10 z dnia 15 lutego 2010 roku
Dyrekcji Inwestycji w Kutnie sp. z o.o. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przedmiotowego zadania, za wynagrodzenie 2% wartości netto zadania inwestycyjnego
plus podatek VAT, płatne po realizacji zadania, w terminie 21 dni od daty dostarczenia
zamawiającemu faktury.
Z dokumentacji źródłowej wynika, Ŝe wynagrodzenie w wysokości 8.380,00 zł netto
10.223,60 zł brutto wynikające z wyliczenia (419.000,00 zł wynagrodzenie netto
wykonawcy robót x 2% plus 22% VAT), wypłacono inspektorowi nadzoru w dniu 7 maja
2010 roku – wyciąg bankowy 88/2010.
Kserokopia umowy o nadzór inwestorski stanowi akta kontroli strony 277-278.

Przestrzeganie przez jednostkę przyjętych przez jednostkę procedur kontroli
Jak zapisano w ustaleniach dotyczących przestrzegania procedur kontroli w przypadku
zadania „Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum”, w
obowiązujących w jednostce wewnętrznych unormowaniach, nie odniesiono się do
sposobu i formy udzielania zamówień publicznych. Pojedyncze zapisy w regulaminie
kontroli wewnętrznej czy instrukcji obiegu dokumentów nie opisywały powyŜszego
zagadnienia.
W przypadku opisywanego zamówienia publicznego Wójt Gminy powołał do
przeprowadzenia postępowania trzyosobową komisją przetargową, która przygotowała
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dokumentację i przeprowadziła powyŜsze postępowanie, stąd teŜ kilkuosobowy nadzór i
weryfikacja nad całym procesem udzielenia zamówienia sprawiła, Ŝe zamawiający
uniknął błędów proceduralnych stwierdzonych w postępowaniach opisanych wyŜej.
Przy realizacji przedmiotowego zadania zaniechano kontroli w zakresie zabezpieczenia
środków na jego realizację. Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust.3 zarządzenia nr 42 z
dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w
Urzędzie Gminy Oporów, „kaŜda umowa przed jej zawarciem powinna zostać
sprawdzona przez Głównego Księgowego w zakresie stanu środków niezbędnych na
pokrycie wynikającego z niej zobowiązania”. Wg zapisów cytowanej instrukcji Główny
księgowy składając podpis na dokumencie deklaruje, Ŝe zobowiązania wynikające z
operacji mieszczą się w planie finansowym, a jednostka posiada środki finansowe na ich
pokrycie. W opisanym przypadku podpisano umowy o wartości przekraczającej wysokość
środków zaplanowanych przez organ stanowiący w budŜecie.
Zestawienie informacji dotyczących niniejszego zadania stanowi załącznik nr 60 protokołu kontroli.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczycie – etap I – wymiana
stolarki” – przetarg nieograniczony o wartości 45.957,70 euro.
W dniu 23 lutego 2009 roku Gmina Oporów reprezentowana przez Wójta i Skarbnika
zawarła umowę ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, której przedmiotem były
ustalenia do wspólnego wniosku o dofinansowanie ramach działań programu
operacyjnego infrastruktura i środowisko współfinansowanych ze środków funduszu
spójności przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w
Gminach naleŜących do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”, które obejmowało
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczycie. Zgodnie z
zapisami przedmiotowej umowy Gmina zobowiązała się udostępnić oraz scedować na
Związek Gmin, jako odpowiedzialnego za realizację i koordynację przedsięwzięcia, praw
do wszelkiej dokumentacji związanej z przedmiotowym budynkiem, a w szczególności
audytów energetycznych wymaganych do realizacji ww. przedsięwzięcia oraz do
pokrycia kosztów przygotowania wniosku wstępnego w zakresie dotyczącym budynku
szkoły w wys. 1.830,00 zł. Do obowiązków ZGRK naleŜało przygotowanie i złoŜenie do
dnia 6 marca 2009 roku przedmiotowego wniosku.
Całkowity koszt modernizacji budynku szkoły oszacowano na kwotę 400.000,00 zł, z
czego 150.000,00 zł zarezerwowano w budŜecie Gminy jako udział środków własnych.
Wspólny projekt Gminy i Związku uzyskał status projektu rezerwowego
zarejestrowanego na 51 pozycji listy rankingowej w ramach konkursu nr
I/POIiŚ/9.3/2008. Jak wyjaśnił pracownik Gminy nie został zrealizowany w 2009 i 2010
roku.
W ramach posiadanych środków własnych na realizację niniejszego zadania, Gmina
zdecydowała o wymianie stolarki w budynku Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w
Szczycie. W dniu 23 lipca 2009 roku zgłosiła do Starostwa Powiatowego w Kutnie zamiar
wykonania powyŜszych robót.
Z uwagi na złoŜenie wspólnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, procedurę
wyboru wykonawcy przedmiotowych robot, przeprowadził Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego, występujący w roli zamawiającego, którego określano we wniosku jako
Lidera i Beneficjenta końcowego. Z ustnych informacji udzielonych przez
merytorycznego pracownika Urzędu Gminy - Zygfryda Chilewskiego wynika, Ŝe przejęcie
powyŜszych obowiązków zamawiającego przez ZGRK, odbyło się na podstawie ustnych
ustaleń pomiędzy Gminą Oporów a Związkiem.
Jak wynika z dokumentacji w posiadaniu, której jest Gmina Oporów, w dniu 28 lipca
2009 roku Związek Gmin Regionu Kutnowskiego zawarł umowę nr 57/2009 z firmą
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P.H.U. „ELVIS” z siedzibą w śychlinie, w przedmiocie wykonania robót budowlanych w
zakresie „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w gminach Związku
Gmin Regionu Kutnowskiego” dla zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Szczycie – etap I – wymiana stolarki”, o wartości 92.393,23 zł netto
brutto
112.719,74
zł.
Wykonawcę
robót
wyłoniono
w
drodze
przetargu
nieograniczonego, który miał miejsce w dniu 17 lipca 2009 roku. Termin wykonania
przedmiotu umowy ustalono w dniach 5-20 sierpnia 2009 roku. Analiza umowy
wykazała, Ŝe ustalenie w niej zawarte nie przewidywały udziału przedstawicieli
Gminy w pracach odbiorowych oraz uniemoŜliwiały Gminie jako finansującemu
na tym etapie zadanie, sprawowanie kontroli wykonywanych prac.
W dokumentacji przedłoŜonej do kontroli znajdowała się kserokopia protokołu odbioru
wykonanych robót objętych umową nr 57/2009, który sporządzono w dniu 7 września
2009 roku. Przedmiotowy dokument podpisali Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Regionu Kutnowskiego Jakub Świtkiewicz, Koordynator ds. Obsługi Realizacji Rzeczowej
projektów Ewa Ratajska, Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele firmy PHU „ELVIS”
Robert Kaczmarek śychlin. W składzie komisji odbiorowej nie byli obecni
przedstawiciele Gminy Oporów, ale jak teŜ zauwaŜono wyŜej, takiego udziału
nie przewidywały ustalenia umowy z wykonawcą, a porozumienie pomiędzy
Gminą a Związkiem dotyczące wyboru wykonawcy, zawarto ustnie i równieŜ nie
stanowiło podstawy do wnoszenia ewentualnych uwag w zakresie jakości
wykonanych robót.
W dniu 16 września 2009 roku do Urzędu Gminy Oporów wpłynęła nota księgowa nr
57/2009 z dnia 14 września 2009 roku, wystawiona przez Związek Gminy Regionu
Kutnowskiego na kwotę 112.719,74 zł tytułem wykonania robót budowlanych w zakresie
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczycie – I etap – wymiana
stolarki”. Do przedmiotowej noty dołączono kserokopię umowy nr 57/2009 z dnia 28
lipca 2009 roku, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, a firmą
P.H.U. „ELVIS” 99-320 śychlin oraz kserokopię faktury VAT F/239/09 z dnia 7 września
2009 roku wystawionej przez wykonawcę robót objętych przedmiotową umową. Kwota
wynikająca z noty przekazanej Gminie, była zgodna z kwotą wynikającą z umowy i
faktury.
W dniu 25 września 2009 roku Gmina Oporów uregulowała zobowiązanie wynikające z
ww. noty - wyciąg bankowy nr 186 poz. księg. nr 2244 poz.1381.
Ponadto Gmina Oporów poniosła koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac
objętych umową nr 57/2009. Funkcję inspektora nadzoru sprawowała Dyrekcja
Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2009 roku zawartej
ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego. Za nadzór inwestorski Związek Gmin
Regionu Kutnowskiego w dniu 29 września 2009 roku wystawił notę obciąŜeniową nr
72/2009 na kwotę 3.600,00 zł, załączając kserokopię faktury nr 186/P/2009 z dnia 29
września 2009 roku wystawionej przez Dyrekcję Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.
W dniu 18 września 2009 roku Gmina Oporów ponownie podpisała umowę ze Związkiem
Gmin Regionu Kutnowskiego w przedmiocie realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj.
przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego – termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej w Szczycie w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W przypadku akceptacji wniosku i
dofinansowania realizacji projektu ze środków unijnych, dotychczasowe koszty
poniesione przez Gminę Oporów na realizację niniejszego zadania, traktowane będą jako
konieczny udział środków własnych.
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IX.

EWIDENCJA MAJĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA

1. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
(EWIDENCJA ILOŚCIOWA, ILOŚCIOWO–WARTOŚCIOWA)
Zasady ewidencji składników majątkowych określono w instrukcji obiegu dokumentów
księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 42 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia
2003 roku oraz z przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem nr
156/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 października 2006 roku. Z uwagi na niejasność
zapisów odnoszących się do ewidencji ww. składników, kontrolujące poprosiły Skarbnika
Gminy o oświadczenie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji składników majątkowych,
które stanowi załącznik nr 61 protokołu kontroli .

Ewidencja syntetyczna środków trwałych prowadzona jest komputerowo na koncie 011,
pozostałych środków trwałych na koncie 013 oraz wartości niematerialnych i prawnych
na koncie 020. Ewidencja analityczna składników majątkowych księgowanych na ww.
kontach prowadzona jest ręcznie przez pracownika referatu finansowego.
Zgodnie powyŜszymi unormowaniami, ewidencja środków trwałych (konto 011) słuŜy do
ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych. Do
środków trwałych zaliczano: nieruchomości, maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe
oraz środki transportu o wartości początkowej po wyŜej 3.500,00 zł. Do konta 011
prowadzona jest analityka z podziałem na grupy rodzajowe. Ewidencja środków trwałych
prowadzona jest za pomocą księgi środków trwałych, tabel amortyzacyjnych oraz kart
wyposaŜenia poszczególnych pomieszczeń. Księgowania dotyczące obrotu środkami
trwałymi, są dokonywane na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych a
mianowicie: OT- przyjęcie środka trwałego, PT- przyjęcie/przekazanie środka trwałego,
LT- likwidacja środka trwałego, MT- zmiany miejsca uŜytkowania oraz faktur za
zakupiony bądź sprzedany środek trwały.
Na koncie 013 prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową pozostałych środków
trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia na stan inwentarza przekracza
20% wartości środka trwałego i nie podlega ujęciu na koncie 011. Środki o charakterze
wyposaŜenia o niŜszej wartości z wyłączeniem mebli biurowych, maszyn piszących i
liczących, drukarek lub skanerów itp. traktowane są jako mało wartościowe i ujmowane
są w ewidencji ilościowej. Na stronie Wn księguje się przyjęte do uŜytkowania środki
trwałe pochodzące z zakupów, nieodpłatnego otrzymania, inwestycji lub stwierdzonej w
wyniku inwentaryzacji nadwyŜki, natomiast na stronie Ma ewidencjonuje się likwidację,
zniszczenia, sprzedaŜ oraz stwierdzone niedobory środków trwałych. Do konta 013
prowadzona jest ewidencja analityczna w postaci ksiąg inwentarzowych z zachowaniem
chronologii zapisów i numerów inwentarzowych, w ujęciu ilościowo – wartościowym i ze
wskazaniem miejsc uŜytkowania. Ponadto w kontrolowanej jednostce prowadzone są
karty wyposaŜenia poszczególnych pomieszczeń, potwierdzone przez kierowników
komórek organizacyjnych.
Jednostka dokonywała ubezpieczenia posiadanego majątku:
- budynki i budowle polisa seria AG nr 2430462 na okres 29.01.2010 – 28.01.2011 od
ognia i innych Ŝywiołów,
- wyposaŜenia polisa TPP nr 3328001 na okres 24.06.2010 – 23.06.2011,
- samochody specjalne Ochotniczych StraŜy PoŜarnych - OSP Kurów ANG 5786697 za
okres 25.01.2010 – 24.01.2011, OSP Podgajew ANG 5787251 za okres 25.01.2010 –
24.01.2011, OSP Oporów ANG 5786698 za okres 25.01.2010 – 24.01.2011, OSP
Kurów ANG 5786697 za okres 25.01.2010 – 24.01.2011, OSP Mnich ANG 5786700 za
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okres 25.01.2010 – 24.01.2011, OSP Szymanówka ANG 5786699 za okres
25.01.2010 – 24.01.2011.

2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KONTO 011, 013.
2.1. Urządzenia księgowe
Zasady prowadzenia ewidencji składników majątkowych w urządzeniach księgowych
wynikają z obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont, w zakresie
odnoszącym się do kont zespołu 0 – majątek trwały, który to zespół zawiera konta 011,
013, 020, 071 i 072.
Ewidencja syntetyczna środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, prowadzona jest w programie komputerowym - „BudŜet” na
kontach 011,013 i 020, natomiast analityczną ewidencję dla wszystkich rodzajów
składników majątkowych prowadzi się w księgach inwentarzowych pozostałych
środków trwałych. W ewidencji tej zawarto następujące informacje: numer
inwentarzowy, nazwę środka trwałego, datę i źródło nabycia, datę, symbol i numer
dowodu, wartość początkową, zmiany wartości początkowej (data symbol i numer
dowodu), ewentualnie dane dotyczące skreślenia z ewidencji (data, symbol i numer
dowodu oraz sposób likwidacji).
Kontrola pozostałych środków trwałych wykazała, Ŝe prowadzi się je z podziałem na
podstawowe środki trwałe ujmowane na kocie 011, z uwzględnieniem ośmiu grup
wynikających z klasyfikacji rodzajowej Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadzonej
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dz. U. 112, poz. 1317 ze
zm.).
Ewidencję składników majątku w księgach środków trwałych, jak równieŜ w księdze
inwentarzowej, prowadzi pracownik referatu finansowego w układzie rodzajowym.
Analiza zapisów w ksiąŜce środków trwałych wykazała, Ŝe ujęte w niej zostały
nieruchomości i drogi, których właścicielem była kontrolowana jednostka.
W celu sprawdzenia dokumentacji stanowiącej podstawę dokonywania zwiększeń i
zmniejszeń wartości majątku w roku 2009, oraz w I półroczu 2010 roku skontrolowano
wybrane, największe kwotowo operacje, dokonane na podstawie niŜej wymienionych
dokumentów:
- likwidacji środka trwałego tj. nieruchomości we wsi Oporów działki nr 264/1,264/2 i
264/3 o łącznej powierzchni 1,48 ha dokonano na podstawie aktu notarialnego
Rep. A 2780/2009 sporządzonego dnia 7 września 2009 roku na wartość
56.200,00 zł ewidencjonując na kontach syntetycznych Wn 011, Ma 800/1 z
zapisem ujemnym (-) 56.200,00 zł, dokument nr 2066, poz. ks. dz.1268,
- przyjęcie na stan środków trwałych 25 odcinków dróg gminnych o łącznej długości
54,7 km oraz 6 odcinków dróg dojazdowych (brak wskazania długości dróg) na łączną
wartość 6.712.000,00 zł. Zwiększenie wartości ww. budowli sklasyfikowanych w
grupie 2 podgrupie 22 dziale 220, zewidencjonowano w urządzeniach księgowych Wn
011, Ma 800/1 na podstawie wykazu dróg gminnych sporządzonego w dniu 7
września 2009 roku dokument nr 2067 poz. ks. dz. 1269. Wyceny ww. środków
trwałych dokonał inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, którą zatwierdził Wójt
Gminy Stanisław Okoń,
- przyjęcie na stan środków trwałych komputera (LaptopASUS F50GX) szt. 1 na
wartość 2.800,00 zł na podstawie faktury VAT nr 421/07/2009 z dnia 9 lipca 2009
roku wystawionej przez Firma WORLD, śychlin ul. Narutowicza. Operację
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zaewidencjonowano na kontach Wn 011, Ma 800/1 dokument nr 1654 poz. ks. dz.
1002,
- zwiększenie wartości drogi gminnej w wyniku modernizacji fragmentu drogi na
odcinku Kurów- Świechów- Łowiczówka o długości 760 mb na wartość 63.440,00 zł,
którego dokonał na podstawie wykazu dróg gminnych sporządzonego dnia 15 grudnia
2009 rok inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Przedmiotowy dokument nie
zawierał podpisu osoby sporządzającej jak równieŜ podpisu kierownika
jednostki. Operację ujęto na kontach Wn 011, Ma 800/1 dokument nr 3301,
- przyjęcie na stan środków trwałych autobusu marki Mercedes Benz O 303-9R o
wartości 103.700,00 zł na podstawie faktury VAT nr 039/08/10 z dnia 24 sierpnia
2009 roku wystawionej przez firmę Przewozy Autobusowe „GRYF”, Burchardztwo 83300 Kartuzy. Operacje zaewidencjonowano na kontach: Wn 080, Ma 201/1 i
równolegle Wn 011, Ma 800/1 fundusz środków trwałych, zapłatę za fakturę: Wn
201/1, ma 130 i równolegle Wn 810, Ma 800/3 dokument nr 2757 poz.ks. dz. 1530,
- przyjęcie na stan środków trwałych komputera (Laptop HP4720 s wraz z osprzetem)
szt. 1 na wartość 3.265,00 zł na podstawie faktury VAT nr 529/07/2010 z dnia 7 lipca
2010 roku, wystawionej przez Firmę WORLD, śychlin ul. Narutowicza. Operację
zaewidencjonowano na kontach Wn 011/8, Ma 800/18 i równolegle na kontach
400/8, Ma 130/8 dokument nr 2219 poz. ks. dz. 1169,
Na podstawie analizy wybranej próby dokumentacji stwierdzono, Ŝe:
- operacje związane ze zmianą stanu środków trwałych ewidencjonowano na kontach
syntetycznych 011 – środki trwałe, 800/1 fundusz środków trwałych,
- zmniejszenia środków trwałych na kontach syntetycznych ewidencjonowano
ze znakiem ujemnym np.: dokument nr 2066 zewidencjonowano ze znakiem
ujemnym na kontach Wn 011, Ma 800/1, co było sprzeczne z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca
2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budŜetu
państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych, w myśl których zmniejszenia środków trwałych ewidencjonuje
się na koncie 011 po stronie Ma ze znakiem dodatnim. PowyŜsze utrudniało
weryfikacje stanu zwiększeń i zmniejszeń środków trwałych jakich dokonano w 2009
roku,
- ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w księgach
inwentarzowych przeznaczonych do ewidencji pozostałych środków trwałych
(wyposaŜenia), co utrudnia weryfikację poprawności prowadzonych zapisów
z uwagi na inny zakres informacji wynikający z przedmiotowych ksiąg,
- na dowodach księgowych dotyczących przyjęcia środka trwałego nie
nanoszono: miejsca uŜytkowania środka trwałego, osoby odpowiedzialnej za
powierzone mienie, daty przekazania do uŜytkowania, klasyfikacji
rodzajowej danego środka trwałego jak równieŜ zastosowanej stawki
amortyzacji.
Brak
powyŜszych
danych
uniemoŜliwia
stwierdzenie
poprawności dokonywanych
zapisów analitycznych oraz wysokości
naliczonego odpisu umorzeniowego,
- brak podpisów na dokumentach przyjęć środków trwałych osób biorących
odpowiedzialność za powierzony majątek, moŜe stwarzać przesłanki
nienaleŜytego gospodarowania przekazanym do uŜytkowania mieniem.
PowyŜsze naruszało zapisy rozdziału XV ppkt b instrukcji obiegu dokumentów,
zgodnie z którym kierownik jednostki jest zobowiązany ustalić osoby odpowiedzialne
za gospodarkę środkami trwałymi w uŜywaniu. Do obowiązku tych osób naleŜy
prawidłowe przechowywanie, konserwacja i i zabezpieczenie przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i kradzieŜą powierzonych środków trwałych w uŜywaniu,
- przyjęcia na stan środków trwałych dokonywano w oparciu o dokumenty,
które nie zostały przewidziane w instrukcji obiegu dokumentów, a
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mianowicie: wykazu dróg gminnych z dnia 7 września 2009 roku, na
podstawie aktu notarialnego Rep. A 2780/2009 z dnia 7 września 2009 roku.
Ewidencja analityczna ilościowo - wartościowa pozostałych środków trwałych konta 013
prowadzona jest w ksiąŜce inwentarzowej pozostałych środków trwałych, w ujęciu
chronologicznym. W celu sprawdzenia dokumentacji będącej podstawą dokonanych
operacji na tym koncie, przeprowadzono kontrolę zwiększeń i zmniejszeń majątku na
próbie pięciu operacji największych kwotowo, a mianowicie:
- na podstawie faktury VAT nr 5/05/09 z dnia 29 maja 2009 roku wystawionej przez
firmę MIX-MEBLE Kutno, przyjęto do księgi inwentarzowej Urzędu Gminy w dziale
szafy, pod pozycją 35 szafę szt.1 na wartość 3.904,00 zł, która zaewidencjonowano
na koncie Wn 013, Ma 072, dokument nr 1284 poz. ks. dz. 758,
- na podstawie faktury VAT nr 038/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku przyjęto do księgi
inwentarzowej Hydroforni w Kurowie pod poz. 34 motopompę pływającą szt. 1
o wartości 4.643,80 zł. Zgodnie z opisem merytorycznym na fakturze ww. sprzęt
powinien być zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych OSP Kurów. Operację
zaksięgowano na kontach: Wn 013, Ma 072 dokument nr 395 poz. ks. dz. 254,
- na podstawie faktury VAT nr 282/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku przyjęto do
księgi inwentarzowej Hydroforni w Kurowie pod poz. 35 kosę spalinową szt. 1 o
wartości 2.749,00 zł. Operację zaksięgowano na kontach: Wn 013, Ma 072 dokument
nr 992 poz. ks. dz. 586
- odpisu zuŜytych pozostałych środków trwałych z uwagi na brak przydatności do
uŜytku dokonano na podstawie protokołu likwidacji z dnia 11 stycznia 2010 roku na
ogólną wartość 10.238,42 zł. Załącznikiem do przedmiotowego protokołu był arkusz
spisu z natury nr 42, w którym specyfikowano pozostałe środki trwałe wskazując:
nazwę, symbol klasyfikacji, ilość sztuk cenę jednostkową oraz łączną wartość.
Protokół podpisali członkowie komisji likwidacyjnej powołanej zarządzeniem nr
64/2009 Wójta gminy Oporów z dnia 11 grudnia 2009 roku, natomiast zaakceptował
kierownik jednostki. PowyŜszą operację zaewidencjonowano w urządzeniach
księgowych z datą 31 grudnia 2009 na kontach: Wn 013, Ma 072 z zapisem ujemnym
(-) 10.238,42 zł, dokument nr 3330 poz. ks. dz. 2101
- na podstawie faktury VAT nr 423/06/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku przyjęto do
księgi inwentarzowej Urzędu Gminy w dziale „Maszyny do pisania, drukarki, skanery”
pod poz. 46 drukarkę szt. 1 o wartości 1.020,00 zł. Operację zaksięgowano na
kontach: Wn 013, Ma 072 dokument nr 1284.
W wyniku analizy powyŜszych zapisów ewidencyjnych stwierdzono, Ŝe:
- w ksiąŜce inwentarzowej konta 013, zawarte są wymagane informacje dotyczące
danego środka trwałego (nazwa środka trwałego, data przychodu bądź rozchodu, nr
dowodu na podstawie, którego środek został przyjęty na stan ewidencji księgowej lub
zdjęty ze stanu, numer inwentarzowy, wartość środka trwałego, miejsce jego
uŜytkowania),
- zakupione środki trwałe ewidencjonowane są według cen zakupu i przekazywane
bezpośrednio do uŜywania,
- na rachunkach i fakturach zaniechano zamieszczania informacji wskazującej stronę i
pozycję ksiąŜki inwentarzowej, pod którą środek został zaewidencjonowany,
- zmniejszenia pozostałych środków trwałych na kontach syntetycznych
ewidencjonowano ze znakiem ujemnym np.: dokument nr 3330
zaksięgowano ze znakiem ujemnym na kontach Wn 013, Ma 072. Tak
wprowadzony zapis księgowy powodował brak przejrzystości w zapisach
dotyczących zwiększeń i zmniejszeń stanu składników majątkowych w
danym roku obrotowym. PowyŜszy sposób ewidencji był sprzeczny z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca
2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budŜetu
państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
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finansów publicznych oraz w oświadczeniu Skarbnika Gminy Zuzanny Jolanty
Liberadzkiej, w myśl których zmniejszenia środków trwałych ewidencjonowane są na
koncie 013 po stronie Ma ze znakiem dodatnim,
- na koniec kaŜdego roku dokonuje się uzgodnień ewidencji analitycznej z ewidencją
syntetyczną poprzez zsumowanie poszczególnych składników pozostałych środków
trwałych (analityka) według rodzajów dla konta 013, porównując je z ewidencją
syntetyczną - saldem konta 013.

2.2. Udokumentowanie obrotów na kontach (zwiększenia, zmniejszenia) 2009 rok
Strukturę majątku trwałego Gminy Oporów (ustaloną na podstawie bilansu oraz
ewidencji księgowej za 2009 rok) według wartości brutto obrazuje poniŜsza tabela:
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
1.01.2009 rok

Zwiększenia
środków
trwałych

Zmniejszenie
środków
trwałych

Stan na 31.12.2009
rok

1

2

3

4

5

6

Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011
1

2

3

4

5

Gruntygrupa „0”
Budynkigrupa „1”
Budowlegrupa „2”
Kotły (…)grupa „3”
Maszyny i urządzeniagrupa „4”

6

Urządzenia techniczne –

542.546,00

380.500,00

56.200,00

866.846,00

254.131,93

289.677,18

-

543.809,11

2.082.110,19

6.775.440,00

-

8.857.550,19

-

-

-

-

119.638,51

9.597,12

90.495,28

38.740,35

-

-

-

-

552.849,34

-

-

552.849,34

9.455,00

-

-

9.455,00

3.560.730,97

7.455.214,30

146.695,28

10.869.249,99

grupa „6”
7

Środki transportugrupa „7”

8

Narzędzia, przyrządy(...) –
grupa „8”
Ogółem

W 2009 roku nastąpił wzrost majątku Gminy Oporów w stosunku do 2008 roku poprzez
wprowadzenie na ewidencję oszacowanej wartości dróg wraz z gruntami wybudowanych
w latach poprzednich. Ponadto dokonano zakupu pięciu zestawów komputerowych oraz
przyjęcie na stan budynku Szkoły Podstawowej w Oporowie. Zwiększenia środków
trwałych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 7.455.214,30 zł, natomiast
zmniejszenia
stanowiły
wartość
146.695,28.
Zwiększenia
stanu
środków
udokumentowano fakturami lub dowodami wewnętrznymi w postaci wykazów.
Zmniejszenia środków trwałych udokumentowano protokołami likwidacji środków
trwałych, bądź aktami notarialnymi potwierdzającymi sprzedaŜ nieruchomości.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan konta 013 „Pozostałe środki trwałe” wynosił
284.288,52 zł. Zwiększenia pozostałych środków trwałych w okresie objętym kontrolą,
następowały z tytułu zakupu sprzętu oraz artykułów niezbędnych do funkcjonowania
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Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. Zakupy dokumentowano fakturami bądź
rachunkami. Łączna wartość przyjętego na stan wyposaŜenia w 2009 roku wynosiła
12.855,78 zł. Zmniejszenia wynikały z likwidacji pozostałych środków trwałych, w
związku utratą ich przydatności do uŜytkowania. Likwidację pozostałych środków
trwałych dokumentowano protokołem likwidacji, do którego załączono arkusz spisu z
natury zawierający wykaz sprzętu nie nadającego się do dalszego uŜytkowania. Ponadto
w przedstawionej specyfikacji wskazano: nazwę przedmiotu, numer inwentarzowy, ilość
sztuk i ogólną wartość. Protokół likwidacji zatwierdził kierownik jednostki.
Stwierdzono, Ŝe w kaŜdym pokoju w miejscu widocznym, znajduje się wykaz ze spisem
inwentarza. WyposaŜenie posiada numery inwentarzowe.

2.3. Prawidłowość stosowanych odpisów umorzeniowych - 2009 rok
W kontrolowanej jednostce metody wyceny aktywów i pasywów opisano w załączniku do
zarządzenia nr 156/2006 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 października 2006 roku w
sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. W zapisach ww. regulacji
odniesiono się tylko do kwestii ustalenia wartości początkowej składników majątkowych
w podziale na ich rodzaje tj. środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne itp. w momencie przyjęcia ich na stan ewidencyjny. Brak
wytycznych w zakresie sposobu ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych
oraz przyjętej metody, co pozostawało w sprzeczności z art. 32 ust. 3 ustawy o
rachunkowości (tekst jednolity z 2 września 2009 roku Dz. U. nr 152 poz. 1223 ze zm.),
zgodnie z którymi na dzień przyjęcia środka trwałego do uŜywania naleŜy ustalić okres
lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek
amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana,
powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych
odpisów amortyzacyjnych. Z przyjętego wykazu planu kont obowiązującego w Urzędzie
Gminy w Oporowie moŜna wnioskować, Ŝe ewidencja umorzeń prowadzona jest na jest
na koncie 071- umorzenie środków trwałych, w korespondencji z kontem konto 401 –
koszty amortyzacji. Z przedłoŜonej dokumentacji tj. tabel amortyzacyjnych za rok 2009
oraz ustnej informacji udzielonej przez Skarbnika Gminy Zuzannę Jolantę Liberadzką
wynika, Ŝe w kontrolowanej jednostce przyjęto dla wszystkich środków trwałych liniową
metodę umorzenia.
Kontroli poddano wysokość zastosowanych stawek umorzeniowych w odniesieniu do:
budynków (grupa I - 8 pozycji), budowli (grupa II - 14 pozycji), maszyny i urządzenia
ogólnego zastosowania (grupa IV - 6 pozycji), urządzeń technicznych, środki transportu
(grupa VII – 1 pozycja), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŜenie (grupa VIII - 1
pozycja). Ogółem sprawdzono zastosowanie stawek umorzeniowych do 30 pozycji z 5
grup rodzajowych środków trwałych. Wyniki analizy przedstawiono w formie tabelarycznej
stanowiącej załącznik nr 62 protokołu kontroli. Na wybranej próbie środków trwałych
stwierdzono:
- przypadek błędnego ich sklasyfikowania, a mianowicie: budynek Urzędu
Gminy o wartości początkowej 164.194,38 zł ujęto w grupie 1 podgrupie 10
rodzaju 106, podczas gdy winien być sklasyfikowany w grupie 1 podgrupie
10 rodzaju 105,
- błędne zastosowanie stawki umorzeniowej dla budowli o nazwie „Domek
Ogrodnika” o wartości 6.079,00 zł sklasyfikowanego w grupie 1 podgrupie
10 rodzaju 106, dla którego naliczono 1,5% stawkę umorzeniową, natomiast
obowiązującą dla tego rodzaju stawką była 2,5%,
Wszystkie pozostałe środki trwałe zakupione przez Urząd Gminy, bezpośrednio po
zakupie przekazywane były do uŜywania i umarzane w 100%.
Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych w kwocie 308.598,93 zł na koniec
roku 2009 wynikała z salda konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” i była
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zgodna z saldem konta 013 – 284.288,52 zł plus wartość zakupionych programów i
licencji księgowanych na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”, które
umarzane były 100% - 24.310,41 zł.

3. EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – KONTO 020.
PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ODPISÓW UMORZENIOWYCH
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na koncie 020. Ujmuje
się na przedmiotowym koncie licencje oraz programy komputerowe. Ewidencja
syntetyczna prowadzona jest w programie komputerowym, natomiast ewidencja
analityczna w ksiąŜce pozostałych środków trwałych. We wszystkich przypadkach,
bezpośrednio po zakupie przekazano program komputerowy do uŜywania i zastosowano
100 % umorzenie.
Saldo konta 020 na 1 styczeń 2009 roku wynosiło 34.703,98 zł i w trakcie roku uległo
zmniejszeniu o wartość 10.393,57 zł. Na powyŜszą sumę składały się odpisy
nieuŜytecznych programów komputerowych na kwotę 14.824,25 oraz zakup nowych
oprogramowań bądź uzupełnień do uŜytkowanych licencji na łączną wartość 4.430,68 zł.
W celu sprawdzenia dokumentacji będącej podstawą dokonanych operacji na tym
koncie, przeanalizowano zwiększenia dotyczące zakupu wartości niematerialnych i
prawnych oraz zmniejszenia wynikające z likwidacji programów komputerowych:
- na podstawie faktury nr V-1038/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku, przyjęto na stan
inwentarza program komputerowy „Spis powszechny” szt. 1 o wartości 1.098,00 zł,
który wpisano do księgi inwentarzowej pod poz. 29 i zaewidencjonowano w
urządzeniach księgowych Wn 020, Ma 072; dokument 3024 poz. ks. dz. 1884,
- likwidacji programów komputerowych na łączną wartość 14.824,25 zł dokonano na
podstawie arkuszu spisowego nr 46, w którym wskazano: nazwę programu
komputerowego, miejsce uŜytkowania, ilość licencji, wartość jednostkową oraz kwotę
ogółem. Przedmiotowy dokument podpisała dwuosobowa komisja likwidacyjna oraz
zespół spisowy. PowyŜszą operację zaewidencjonowano na kontach: Wn 020,
Ma 072 z zapisem ujemnym; dokument 3334 poz. ks. dz. 2105. Zmniejszenie
stanu wartości niematerialnych i prawnych po przez zastosowanie ujemnego zapisu
na stronie Wn konta 020, było sprzeczne z unormowaniami zawartymi w załączniku
nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budŜetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
zgodnie z którymi na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na
stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości
niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i
072,
- na podstawie faktury nr V-0416/2010 z dnia 12 maja 2010 roku, przyjęto na stan
inwentarza program komputerowy „PŁACE” szt. 1 o wartości 6.039,00 zł, który
wpisano do księgi inwentarzowej pod poz. 38 i zaewidencjonowano w urządzeniach
księgowych Wn 020, Ma 072; dokument 1135 poz. ks. dz. 771,
- na podstawie faktury nr 247/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku, przyjęto na stan
inwentarza program komputerowy „Informacja Prawna” szt. 1 o wartości 1.830,00 zł,
który wpisano do księgi inwentarzowej pod poz. 40 i zaewidencjonowano w
urządzeniach księgowych Wn 020, Ma 072; dokument 198 poz. ks. dz. 136.
Testy z zakresu gospodarowania mieniem stanowią załącznik nr 63 protokołu kontroli.
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4. INWENTARYZACJA
4.1. Instrukcja inwentaryzacyjna. Terminy przeprowadzania
inwentaryzacji
Zagadnienia związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji uregulowano w instrukcji w
sprawie zasad przeprowadzania oraz sposobu rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie
Gminy Oporów, wprowadzonej zarządzeniem nr 6/2001 Wójta Gminy z dnia 25 czerwca
2001 roku. Określono w niej metody przeprowadzenia inwentaryzacji, opisano
dokumenty dotyczące inwentaryzacji i rozliczeń róŜnic inwentaryzacyjnych.
Wg zapisów instrukcji rzeczywisty stan aktywów i pasywów jednostki ustalano w drodze:
spisu z natury, uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald naleŜności i
zobowiązań, środków pienięŜnych na rachunkach bankowych i kredytowych.
Instrukcja nie określała sposobu inwentaryzowania gruntów i środków trwałych, do
których dostęp jest znacznie utrudniony.
Ponadto instrukcja nie zawierała podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia inwentaryzacji, a mianowicie nie określała pól spisowych, nie określała
poza arkuszami spisowymi, pozostałych dokumentów przedstawiających przebieg prac
inwentaryzacyjnych (np. sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły z
weryfikacji i uzgodnienia sald, protokoły z porównań stanów środków trwałych, które
inwentaryzuje się w drodze porównania ksiąg), nie odnosiła się do moŜliwości i sposobu
poprawiania ewentualnych pomyłek w dokumentach
Zgodnie z zapisami instrukcji, inwentaryzację powinno się przeprowadzać z
częstotliwością:
- środki pienięŜne w kasie, papiery wartościowe i zapasy materiałowe znajdujące się w
magazynach – na ostatni dzień roku obrotowego,
- naleŜności i zobowiązania wynikające z rachunków z kontrahentami z tytułu dostaw i
usług – na ostatni dzień roku obrotowego drodze uzgodnienia z kontrahentami salda,
- wszystkie pozostałe składniki majątku (aktywa i pasywa) – raz na dwa lata.
Konkretne terminy przeprowadzania inwentaryzacji określał kaŜdorazowo Wójt w drodze
oddzielnego zarządzenia.

4.2. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
Zarządzeniem nr 64/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku Wójt Gminy powołał
dwuosobową komisję inwentaryzacyjną i trzyosobowy zespół spisowy, który mógł
pracować wymiennie, lecz w składzie co najmniej dwuosobowym, powołał dwuosobową
komisję likwidacyjną, a takŜe zarządził zinwentaryzowanie składników
majątkowych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
Hydroforniach i Ochotniczych StraŜach PoŜarnych. Przedmiotowym zarządzeniem.
W myśl obowiązujących przepisów prawa - ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki finansowej jednostek, za gospodarkę
majątkiem, za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, jest kierownik
danej jednostki, którym w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 6 ustawy o rachunkowości „jest
osoba lub organ jedno-lub wieloosobowy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności – uprawniony jest do
zarządzania jednostką”. Dlatego teŜ, za zarządzenie przeprowadzenia inwentaryzacji w
gminnych jednostkach organizacyjnych (GOPS, Zespół Szkół), za ich prawidłowość,
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odpowiedzialność ponoszą kierownicy tych jednostek, a nie Wójt Gminy, który zarządza i
ponosi odpowiedzialność za przebieg i prawidłowość inwentaryzacji w Urzędzie Gminy.
RównieŜ w odniesieniu do OSP działających na terenie Gminy, w zakresie
przeprowadzenia inwentaryzacji mają zastosowanie przepisy cytowanej ustawy o
rachunkowości. I odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie jest kierownik tego podmiotu.
Ponadto kontrolujące zauwaŜają, Ŝe w okresie opracowywania przedmiotowego
zarządzenia, obowiązującymi w tym zakresie były przepisy ustawy z dnia 29 września
1994 roku wg tekstu jednolitego z 2 września 2009 roku (Dz. U. nr 152, poz. 1223), a
nie
jak przywołano w zarządzeniu ustawa z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. z 1994 roku nr 121, poz. 591 ze zm.).
Kserokopia zarządzenia stanowi akta kontroli strony 279-280.

Wójt Gminy w cytowanym zarządzeniem ustalił przeprowadzenie inwentaryzacji w
drodze spisu z natury:
− „gotówki w kasie, czeków, druków ścisłego zarachowania,
− budynków, budowli, gruntów, zestawów komputerowych i innych urządzeń
technicznych, samochodów i innych,
− pozostałych
środków
komputerowych,

trwałych,

księgozbiorów

bibliotecznych,

programów

− składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej.”
Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz. U. Nr 152, poz.
1223), inwentaryzację środków trwałych, do których dostęp jest znacznie
utrudniony (np. wodociągi, kanalizacje) oraz inwentaryzację gruntów
przeprowadza się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, a nie w
drodze spisu z natury.
Cytowane wyŜej zarządzenie Wójta Gminy nie określało na jaki dzień bilansowy
naleŜy dokonać spisu stanu składników majątkowych, co utrudniało weryfikację
danych wykazanych w arkuszach spisowych z ewidencją księgową składników
majątku gminy.
Termin rozpoczęcia spisu z natury wynikający z zarządzenia to 17 grudnia 2009 rok i
termin zakończenia ustalono na 11 stycznia 2010 rok.
Przeprowadzona kontrola dokumentacji inwentaryzacyjnej wykazała, Ŝe:
− przed przystąpieniem do spisu nie określono pól spisowych. Pola spisowe wynikały z
oświadczeń składanych przez osoby materialnie za spisywany majątek
(np.
kancelaria tajna, sekretariat, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomieszczenie
„KSERO”, referat gospodarczy, „Skarbnik”- co oznaczało pokój zajmowany przez
Skarbnika Gminy itp.),
− spisu inwentaryzacyjnego dokonał zespół spisowy w składzie i terminie zgodnym z
zarządzeniem Wójta Gminy w Oporowie (daty na arkuszach od 18 grudnia do 4
stycznia 20120 roku),
− osoby materialnie odpowiedzialne za spisywany majątek, złoŜyły przed rozpoczęciem
spisów oświadczenia informujące o tym, Ŝe wszystkie dowody przychodowe
i rozchodowe zostały ujęte w księgach inwentarzowych,
− w drodze spisu z natury zinwentaryzowano grunty (arkusz spisowy nr 2021), drogi (arkusz spisowy nr 40), budynki (arkusz spisowy 27), urządzenia
wodociągowe (arkusz spisowy nr 39). Wymienione składniki majątku w
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świetle
art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości powinny zostać
zinwentaryzowane droga porównania danych ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników,
− spisu z natury środków trwałych, gruntów, budynków, budowli, dróg i pozostałych
środków trwałych w uŜytkowaniu, oraz materiałów znajdujących się na
poszczególnych polach spisowych, dokonywano na odrębnych arkuszach spisowych,
− spisu dokonano na 48 arkuszach spisowych,
− na arkuszach spisowych znajdują się podpisy członków zespołów spisowych, osoby
materialnie odpowiedzialnej i osoby dokonującej wyceny składników,
− na arkuszach spisowych nr 46, 44, 43, 42 spisano środki o likwidację których
wnioskowała komisja likwidacyjna. Powodem likwidacji wymienionych środków było
ich zuŜycie, w związku z czym brak przydatności. Arkusz nr 42 zawierał 33 pozycje
na wartość 12.018,42 zł, skorygowaną do kwoty 10.238,42 zł. Korekty dokonano
poprzez skreślenie wartości początkowej bez adnotacji i podpisu, kto tej korekty
dokonał.
Kserokopia wymienionych arkuszy spisowych stanowi akta kontroli strony 281-305.

Arkusz nr 43 zawierał składniki o wartości łącznej 9.621,63 zł, na które składały się trzy
zestawy komputerowe. Arkusz nr 44 wykazywał do likwidacji zestaw komputerowy o
wartości 6.967,89 zł i arkusz nr 46 ujmował programy komputerowe o łącznej wartości
14.824,25 zł.
Komisja likwidacyjna oświadczyła, Ŝe zestawione środki trwałe oraz pozostałe środki
trwałe zostały zlikwidowane poprzez wywiezienie „niektórych” do EKO Serwisu sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w celu utylizacji oraz poprzez spalenie w piecu
c.o.
Odpis zlikwidowanych środków ujęto w ewidencji księgowej co zostało odnotowane na
przedmiotowych arkuszach.
Ponadto dokumentacja zawierała:
- potwierdzenie wysokości środków pienięŜnych na rachunku bankowych na dzień 31
grudnia 2009 roku, wystawione przez Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie o/
Oporów prowadzący obsługę rachunków bankowych,
- potwierdzenie sald rachunków kredytowych (ING Bank Śląski Sp. A. Oddział w Łodzi,
PKO Bank Polski w Zgierzu, Bank Ochrony Środowiska w Łodzi),
− protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia
2009 roku, którą objęto środki pienięŜne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania,
- protokół zuŜycia opału na dzień 31 grudnia 2009 roku,
- w dniu 1 stycznia 2010 roku komisja sporządziła protokół z rozliczenia wyników
inwentaryzacji przeprowadzonej za rok 2009, nie stwierdzając niedoborów
i nadwyŜek. Wyniki prac komisji zatwierdził Wójt Gminy,
- w analizowanej dokumentacji nie odnaleziono informacji o rozliczeniu się
zespołu spisowego z pobranych arkuszy spisowych, którego to rozliczenia
wymagał § 11 instrukcji inwentaryzacyjnej.
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X.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW ORAZ
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TREYTORIALNEGO
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. POMOC FINANSOWA

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - 2009 ROK
Uchwałą nr XXVII/105/2008 z dnia 4 grudnia 2009 roku Rada Gminy w Oporowie
wyraziła zgodę na zawarcie z Miastem Kutno porozumienia w zakresie wykonywania
przez Miasto począwszy od 1 stycznia 2009 roku, zadania publicznego dotyczącego
lokalnego transportu zbiorowego.
W uchwale nr XXX/124/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu
na rok 2009, Rada zaplanowała środki na realizację w 2009 roku przedmiotowego
zadania w kwocie 12.840,00 zł. Wójt Gminy Oporów w dniu 21 maja 2009 roku podpisał
z Prezydentem Miasta Kutno porozumienie. Dokument odnosił się do zasad przekazania,
zgodnie z którym Gmina zobowiązała się przekazać Miastu środki finansowe w kwocie
12.840,00 zł w równych miesięcznych ratach po 1.070,00 zł. Porozumienie nie
określało terminu przekazywania środków. Ponadto zgodnie z §6 porozumienia,
obejmowało ono okres sprzed jego spisania, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku. NaleŜy podnieść, Ŝe w uchwale nr XXVII/105/2008 Rady Gminy ustalono,
Ŝe „zasady i tryb przekazywania środków finansowych na realizację
przedmiotowego zadania określi porozumienie”. Porozumienie, a więc i zasady
przekazywania środków ustalono w dniu 21 maja 2009 roku, a środki jak
wynika z analizowanej dokumentacji księgowej przekazywano począwszy od
20 stycznia 2009 roku.
Otrzymujące dotację - Miasto, zobowiązało się wykorzystać ją zgodnie z
przeznaczeniem, tj. na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Oporów w zakresie i według obowiązujących rozkładów jazdy na dzień 1 stycznia 2009
roku. Gmina nie zastrzegła sobie poprzez stosowne zapisy w porozumieniu
prawa do kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków oraz nie
określiła sposobu oraz terminu rozliczenia się Miasta z otrzymanej dotacji.
W roku 2008, 2009 i 2010 obowiązującym było porozumienie z dnia 15 października
2002 roku zawarte na czas nieokreślony pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Gminą
Oporów (z aneksem nr 1 z dnia 25 sierpnia 2005 roku), którego przedmiotem było
współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo PoŜyczkowej
(PKZP) pracowników szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z terenu Powiatu
Kutnowskiego w tym z terenu Gminy Oporów. Odpowiedzialnym za prawidłową obsługę
PKZP ustanowiono Dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie. Wg zapisów porozumienia Gmina
Oporów zobowiązała się do comiesięcznego (w terminie do 10-go kaŜdego miesiąca z
dołu) przekazywania do Bursy nr 1- siedziby PKZP, kosztów utrzymania kasy w
wysokości proporcjonalnej do liczby jej członków z terenu Gminy Oporów. Stawka
jednostkowego kosztu utrzymania PKZP wynikała z porozumienia i pisemnych
zawiadomień. Wysokość stawki jednostkowej na utrzymanie kasy w 2008 roku wynosiła
39,60 zł, stąd kwota przekazana przez Gminę w 2008 roku wynosiła 910,00 zł (23
członków x 39,60 zł), stawka jednostkowa w 2009 roku wynosiła 47,56 zł stąd
przekazana przez Gminę Oporów w 2009 roku kwota w wysokości 1.094,00 zł. Wysokość
kosztów utrzymania PKZP w 2010 roku przypadająca na Gminę Oporów wynosiła
1.093,00 zł (pismo informujące nr Fn 3011/531/2009 z 7 października 2009 roku), co
wynikało z wyliczenia stawka jednostkowa 47,52 zł rocznie x 23 członków.
Uchwałą nr XLIII/175/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku Rada Gminy w Oporowie
wyraziła zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 1.000,00 zł na zadanie promujące
Gminę. W dniu 26 maja 2010 roku na podstawie niniejszej uchwały Stanisław Okoń -
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Wójt Gminy Oporów podpisał z Zarządem Powiatu Kutnowskiego umowę w sprawie
realizacji wspólnego przedsięwzięcia promującego samorząd powiatowy oraz samorządy
miast i gmin Powiatu Kutnowskiego (porozumienie takie zawarto 15 marca 2010 roku z
aneksem 6 kwietnia 2010 roku). Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina
zobowiązała się do przekazania w terminie do 30 czerwca 2010 na rachunek Powiatu
kwoty w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru Komendzie
Powiatowej w Kutnie. Przyjmujący dotację zobowiązał się do rozliczenia środków w
terminie do 30 września 2010 roku, załączając notę obciąŜeniową i kopię rachunków.
Znak udziału gminy w przedmiotowej akcji promocyjnej i ufundowania sztandaru
stanowić miały „gwoździe (ćwieki) fundacyjne zawierające pełną nazwę gminy.
Środki wynikające z niniejszego porozumienia (1.000,00 zł), Gmina Oporów przekazała
na rachunek Powiatu Kutnowskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku - nr dowodu
księgowego 2079. Wydatek ujęto w ewidencji księgowej na kontach 810 i 13075075§2320. W dniu 29 lipca 2010 roku Starostwo Powiatowe w Kutnie przekazało
Gminie Oporów notę obciąŜeniową nr Fn/6/2010 oraz kserokopie faktur VAT: nr
32/04/2010 i nr 8/07/2010

Terminowość otrzymywania środków na realizację wykonywanych zadań
W odniesieniu do postanowień umowy porozumienia z Miastem Kutno z dnia 21 maja
2009 roku kontrolujące dokonały analizy przekazania środków i stwierdziły co
następuje:
- kwotę wynikającą z umowy porozumienia w wysokości 12.840,00 zł przekazano w 12
równych ratach po 1.070 zł w terminach; 20.01.2009 rok – wyciąg bankowy nr
14/2009, 23.02 – wyciąg bankowy nr 38/2009, 11.03- wyciąg bankowy nr 50/2009,
24.04 – wyciąg bankowy nr 80/2009, 19.05 – wyciąg bankowy nr 96/2009, 8.07wyciąg bankowy nr 131/2009 (opłata za czerwiec), 20.07 – wyciąg bankowy nr
139/2009, 7.08 – wyciąg bankowy nr 153/2009, 7.09 – wyciąg bankowy nr
172/2009, 5.11. – wyciąg bankowy nr 215/2009 (wpłata za październik i listopad),
1.12 – wyciąg bankowy nr 232/2009. Zgodnie z treścią porozumienia, kwotę
stanowiąca jego przedmiot Gmina zobowiązała się przekazywać w równych
miesięcznych ratach. Jak zapisano wyŜej porozumienie nie określało daty
przekazywania środków stąd dwukrotnie wpłacano łącznie naleŜności wynikające z
dwóch miesięcy,
- wydatek sklasyfikowano w dziale 853 rozdziale 85333 w paragrafie 2320. W
ewidencji księgowej ujęto na kontach 224/130.
Kwotę wynikającą z porozumienia zawartego z Powiatem w dniu 15 października 2002
roku, w przedmiocie prowadzenia PKZP nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Gminy Oporów, Gmina zobowiązała się do przekazania w terminie
do 10-go kaŜdego miesiąca z tym, Ŝe za listopad i grudzień w terminie do 10 grudnia,
na podstawie comiesięcznych obciąŜeń - za miniony miesiąc. Kontrola przekazanych w
2009 roku wpłat wykazała, Ŝe określoną w porozumieniu kwotę przekazywał
prowadzącemu kasę, Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Oporowie
(GZOPO) na podstawie not w terminach: 27 styczeń za styczeń, 27 lutego za luty, 26
marca za marzec, 28 kwietnia za kwiecień, 28 maja za maj, 25 czerwca za czerwiec, 24
lipca za lipiec, 26 sierpnia za sierpień, 25 września za wrzesień, 30 października za
październik, 20 listopada za listopad i grudzień. Jak wskazują powyŜsze ustalenia
GZOPO przekazywał naleŜne kwoty przed upływem danego miesiąca oraz za
listopad i grudzień 2009 roku przekazano środki juŜ 20 listopada, co było
niezgodne z postanowieniami wynikającymi z porozumienia. Wydatek
sklasyfikowano w dziale 801 rozdziale 80195 paragrafie 2320, w ewidencji księgowej
GZOPO.
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POMOC FINANSOWA UDZIELANA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO – 2008 - 2009
W dniu 30 października 2009 roku uchwałą nr XXXVII/151/2009 Rada Gminy w
Oporowie postanowiła o przekazaniu środków finansowych – dotacji- w wysokości
4.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi, z przeznaczeniem na
zakup paliwa do radiowozów oznakowanych, będących na stanie Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie, patrolujących teren obsługiwany przez Komisariat Policji w śychlinie na
terenie Gminy Oporów.
Na tej podstawie w dniu 23 listopada 2009 roku pomiędzy Gminą Oporów
reprezentowaną przez jej Wójta - Stanisława Okonia przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy a Komendantem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi spisano porozumienie, w
którym Gmina zobowiązała się do przekazania środków finansowych w wysokości
4.000,00 zł w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy porozumienia, tj. do 3
grudnia 2009 roku a Komenda oświadczyła, Ŝe otrzymane środki wydatkuje zgodnie z
treścią porozumienia w terminie do 20 grudnia 2009 roku, rozliczy wydatkowane środki
w terminie do 22 grudnia 2009 roku a podstawą rozliczenia będą potwierdzone za
zgodność z oryginałem kserokopie faktur za zakup paliwa do samochodów patrolujących
teren Gminy Oporów.
Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy wykazała co następuje:
- poleceniem przelewu z dnia 4 grudnia 2009 roku Gmina Oporów przekazała środki
dotacji w wysokości 4.000,00 zł na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Policji,
- w dniu 17 grudnia 2009 roku (data wpływu do Gminy) – Komanda Wojewódzka Policji
w Łodzi przekazała Gminie Oporów rozliczenie z wydatkowania środków załączając
uwierzytelnioną kopię faktury za zakup paliwa do samochodów słuŜbowych na kwotę
brutto 305.277,06 zł. Zgodnie postanowieniami umowy-porozumienia, przedłoŜona
faktura rozliczeniowa posiadała adnotacje o kontroli prawidłowości wydatku pod
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

XI.

1.

ROZLICZENIA BUDśETU Z SAMORZĄDOWYMI JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI
DOTACJE PRZEKAZYWANE NA RZECZ ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – WYSOKOŚĆ I RODZAJ - 2009 ROK
PowyŜsze zagadnienie nie wystąpiło w kontrolowanej jednostce. Nie funkcjonowały
zakłady budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze.

2. WPŁATY ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH DO
BUDśETU GMINY - 2009 ROK
Zagadnienie nie występowało w kontrolowanej jednostce.
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3. DOTACJE NA RZECZ PUBLICZNYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ – 2009 ROK
Jednostka nie udzielała dotacji na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej.

XII.

INNE USTALENIA

Na terenie Gminy Oporów działają dwa zespoły oświatowe w miejscowościach
Szczyt. W skład zespołu wchodzą: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
„0”. Obsługę finansową zespołów prowadzi Gminny Zespół Obsługi
Oświatowych w Oporowie, który wykonuje obsługę administracyjną i księgową
oświatowych działających na terenie Gminy.

Oporów i
i Oddział
Placówek
placówek

Zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst
jednolity z dnia 17 maja 2006 roku Dz. U. nr 97 poz.674 ze zm.) Gminny Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych, przeprowadził analizę poniesionych w 2009 roku, wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz
średniorocznej
struktury
zatrudnienia
na
poszczególnych
stopniach
awansu
zawodowego.
Analiza danych zawartych w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego, sporządzonego w dniu 8 stycznia 2010 roku
wykazała, Ŝe Gmina Oporów zobowiązana była do wypłacenia jednorazowego dodatku
uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w łącznej wysokości 6.876,94 zł.
Kontrolujące dokonały analizy przeprowadzonych wyliczeń jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych.
Dane w powyŜszym zakresie zawarto w tabelach stanowiącej załącznik nr 64 protokołu kontroli.

Analiza dokumentacji źródłowej (angaŜe, umowy o pracę, zwolnienia
chorobowe) wykazała, Ŝe błędnie wyliczono strukturę zatrudnienia nauczycieli
dyplomowanych w 2009 roku. Wg sprawozdania średnioroczna liczba etatów w
okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 roku wynosiła 7,53 natomiast z
wyliczeń wynika, Ŝe liczba etatów zatrudnionych nauczycieli dyplomowanych
wynosiła 7,70. W okresie od 1 września 2009 do 31 grudnia 2009 roku
wykazana przez kontrolowaną jednostkę liczba etatów wynosiła 7,14,
natomiast z analizy ww. dokumentacji źródłowej wynika, Ŝe faktyczna liczba
etatów w tym okresie to 7,21. RóŜnica zaniŜonych etatów nauczycieli
dyplomowanych wynosiła w okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku 0,17, a
od września do grudnia 2009 roku 0,07.
RóŜnica w wyliczonych etatach wynikała z liczby wykazanych etatów Publicznego
Gimnazjum w Oporowie w okresie styczeń – sierpień 2009 roku, tj. 1,11 etatu,
natomiast faktyczna liczba etatów wynosiła 1,26 (zaniŜenie etatu dla pracownika nr
201) oraz z liczby wykazanych etatów Zespole Szkół w Szczycie w okresie styczeń –
sierpień, tj. 3,42 etatów, natomiast faktyczna liczba etatów wynosiła 3,44 (zaniŜenie
etatu dla pracownika nr 201). RóŜnica w wyliczonych etatach w okresie od 1 września do
31 grudnia 2009 roku wynikała z danych dotyczących struktury zatrudnienia w Zespole
Szkół w Szczycie, która zaniŜono w miesiącach: październiku o 0,10 etatu oraz w
listopadzie o 0,23 etatu, co stanowiło średnią z czterech miesięcy 0,07 . Z wyjaśnień
ustnych udzielonych przez pracownika merytorycznego wynika, Ŝe przy
ustaleniu średniej struktury zatrudnienia nauczycieli dyplomowanych w
placówkach oświatowych, działających na terenie Gminy Oporów, nie
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uwzględniano wielkości etatu pracownika nr 201, przebywającego na
zwolnieniu chorobowym proporcjonalnie do okresu trwania zwolnienia, za
który kontrolowana jednostka poniosła koszt wynagrodzenia. PowyŜsze działanie
było sprzeczne z zapisami art. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13
stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6 poz. 35),
zgodnie z którym przy ustalaniu średniej struktury zatrudnienia nauczycieli nie
uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze
środków ujętych finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności
w pracy, za czas, których nie przysługuje wynagrodzenie. W związku z powyŜszym suma
iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, ustalonych przez
kontrolowaną jednostkę dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych,
zaniŜyła wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego o kwotę 6.628,01 zł.
W wyniku analizy dokumentacji źródłowej (angaŜe, umowy o pracę, karty wynagrodzeń,
zwolnienia chorobowe), stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- z treści umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w Zespole Szkół w Szczycie
wynika, Ŝe podjął on prace w dniu 17 września 2009 roku, natomiast analiza zapisów
karty wynagrodzeń pracownika oraz listy płac za miesiąc wrzesień 2009 roku wynika,
Ŝe pracownikowi wypłacono wynagrodzenie za cały miesiąc. Sprostowania do
przedmiotowej umowy dokonano w trakcie kontroli RIO, jako początek zatrudnienia
wskazano 1 września 2009 roku,
- wypłacone wynagrodzenie dla pracownika nr 201 zatrudnionego w Zespole Szkół w
Oporowie okresie od lutego do sierpnia 2009 roku nie było zgodne z wytycznymi
zawartymi w umowach o pracę z dnia 1 września 2008 roku (zawarta na 1/18 etatu
na okres od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku w charakterze (…)55 oraz
z dnia 21 kwietnia 2009 roku zawarta na 8/18 etatu na okres od 2 lutego 2009
roku do 16 czerwca 2009 roku w charakterze (…)56. Analiza przedłoŜonej
dokumentacji (list płac, karty wynagrodzeń i angaŜy) wykazała, Ŝe ww. pracownikowi
w miesiącu lutym 2009 roku wypłacono za przepracowany miesiąc wynagrodzenie
zasadnicze w wys. 132,22 zł stanowiące równowartość 1/18 etatu oraz
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wys. 761,52 zł, w miesiącu marcu
wypłacono wynagrodzenie zasadnicze w wys. 132,22 zł (równowartość 1/18 etatu), w
miesiącu kwietniu 2009 roku wypłacono: wynagrodzenie w wys. 1.107,55 zł
(równowartość 8/18 etatu) wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe w wys.
285,24 zł oraz wyrównanie płac w wys. 2.591,32 zł (dotyczyło składników
wynagrodzenia wynikających z umowy z dnia 21 kwietnia 2009 roku), w miesiącu
maju i czerwcu 2009 roku równieŜ wypłacono wynagrodzenie wynikające z umowy
zawartej w dniu 21 kwietnia 2009 roku. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe od miesiąca
lutego do miesiąca sierpnia 2009 roku zaniechano wypłaty wynagrodzenia
wynikającego z umowy zawartej w dniu 1 września 2008 roku. Ponadto zawarta
umowa w dniu 21 kwietnia 2009 roku ze wstecznym okresem obowiązywania tj. od

55

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
56

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr
Walczak.
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dnia 2 lutego 2009 roku była bez przedmiotowa, gdyŜ nawiązanie stosunku pracy
zgodnie z zapisami art. 26 Kodeksu pracy powinno odbyć się w terminie określonym
w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a w tym przypadku umowa została zawarta
78 dni po wskazanym terminie nawiązania stosunku pracy.
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła Dyrektor Zespołu Szkół w Oporowie, które stanowi załącznik nr
65 protokołu kontroli.

Zgodnie z treścią przedłoŜonego wyjaśnienia, pracownik nr 201 wykonywał pracę w
okresie od 1 września 2008 roku do dnia 31 stycznia 2009 roku w wymiarze 1/18
etatu, natomiast od dnia 1 lutego 2009 roku ww. nauczyciel był zatrudniony w
wymiarze 8/18 etatu. Zaniechanie ze strony pracodawcy wydania świadectwa pracy w
zakresie rozwiązania stosunku pracy wynikającego z umowy zawartej w dniu 1
września 2008 roku zostanie niezwłocznie uzupełnione.
Przy ustalaniu osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu
zatrudnienia, inspektorzy dokonali wyliczeń według wzoru wskazanego w załączniku nr 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie
sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Analiza
wyliczeń
jednorazowego
dodatku
uzupełniającego
dla
nauczycieli
dyplomowanych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Oporów
wykazała, Ŝe kwota róŜnicy pomiędzy wysokością wynikająca ze średniej wynagrodzeń,
a kwotą faktycznie wypłaconych wynagrodzeń wyliczona przez inspektorów wynosiła
13.504,95 zł, natomiast w przypadku wyliczeń dokonywanych przez jednostkę była to
kwota 6.876,94 zł, co w konsekwencji spowodowało zaniŜenie dodatku uzupełniającego
wyliczonego indywidualnie dla kaŜdego dyplomowanego nauczyciela. Wyliczone róŜnice
zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 64 protokołu kontroli.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Oporów
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi po wyznaczonym terminie tj. w
dniu 2 luty 2010 roku.

XIII. USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.
Protokół zawiera 176 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia
kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli strona 72 pod pozycją 4.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stanisław Kozanecki - Sekretarz Urzędu Gminy ,
Jolanta Liberadzka - Skarbnik Gminy ,
Teresa Pałczyńska – Inspektor ds. wojskowych gospodarki gruntami, oświaty i kultury,
Zygfryd Chilewski – Inspektor ds. budowlanych i gospodarki komunalnej,
Halina Pawłowska - Kasjer,
GraŜyna Fuss - Inspektor ds. wymiaru i opłat,
Renata Jaros - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat
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Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Protokół kontroli kasy Urzędu Gminy w Oporowie przeprowadzonej w dniu 4 stycznia 2011 roku.
Zestawienie wskaźników charakteryzujących sytuację finansową Gminy Oporów.
Test – wewnętrzne procedury kontroli.
Specyfikacja zaciągniętych kredytów i poŜyczek przez Gminę Oporów w latach 2008 – 2010.
Wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie braku opinii przy zaciąganiu kredytów.
Terminowość spłaty w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2010 roku zobowiązań
zaciągniętych przez Gminę Oporów,
Oświadczenia Skarbnika Gminy w sprawie nie zaciągania kredytów ani poŜyczek na pokrycie:
występującego w ciągu roku deficytu budŜetu, z tytułu emisji papierów wartościowych na lata
2006 -2009 i I półrocze 2010 roku oraz oświadczenie o nie udzielaniu przez Gminę Oporów
gwarancji i poręczeń oraz oświadczenie o nie wnoszeniu aportów rzeczowych oraz nie posiadaniu
akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego .
Wykaz zaciągniętych przez Gminę Oporów poŜyczek i kredytów, których okres spłaty przypadał
na okres od 1 stycznia 2009 do 30 września 2010 roku.
Test w zakresie poprawności dokonywania zapisów księgowych.
Dane dotyczące sprawozdawczości budŜetowej w zakresie skutków obniŜenia górnych stawek
podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości i środków
transportowych.
Zestawienie tabel programu ACL.
Zestawienie faktur objętych kontrolą w zakresie funkcjonowania konta 201.
Test dotyczący kontroli prawidłowości ewidencji operacji gospodarczych i finansowych.
Zestawienie zadeklarowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zestawienie wpłat składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.
Zestawienie zadeklarowanych kwot wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Informacja Skarbnika Gminy dotycząca księgowań na kontach 231, 234 i 240
Zestawienie podatników podatku od nieruchomości osoby prawne z numerem ich konta oraz
nazwą podmiotu.
Zestawienie wynikające z deklaracji podatkowych – podatek od nieruchomości osoby prawne.
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Wyjaśnienie w sprawie przedmiotu opodatkowania zadeklarowanego przez podatnika (…) .
Testy w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości – osoby prawne.
Zestawienie danych dotyczących podatku od nieruchomości osoby fizyczne.
Testy w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości osoby fizyczne.
Zestawienie danych dotyczących wydanych decyzji w sprawie ulg w zapłacie podatku od
nieruchomości.
Tabela – wysokość przypisu i terminowości wpłat podatku rolnego osób fizycznych za lata 2008 - I półrocze 2010.
Tabela – wysokość przypisu i terminowości wpłat podatku rolnego osób prawnych za lata 2008 - I półrocze 2010.
Umorzenia zaległości podatkowych podatku rolnego w latach 2008 –2010 oraz odroczenia
terminu płatności rat podatku rolnego w latach 2008 – 2010.
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Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w
Łodzi Piotr Walczak.
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28. Wyjaśnienia inspektora ds. wymiaru i opłat w sprawie nieprawidłowości decyzji umorzeniowych i
odrodzeniowych.
29. Wyjaśnienie w sprawie podejmowanych działań windykacyjnych do zaległości w podatku od
nieruchomości.
30. Testy dotyczące prawidłowości podejmowania działań windykacyjnych w zakresie zaległości
podatkowych oraz wydawania decyzji w zakresie ulg i zwolnień w podatkach.

31. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące załoŜeń pozwalających na uwzględnienie w budŜecie na
rok 2009 2010 wykazanych dochodów majątkowych.
32. Wykaz nieruchomości Gminy sprzedanych w latach 2008 – 2010 z wyszczególnieniem ceny
sprzedaŜy.
33. Wyjaśnienie w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości.
34. Wyjaśnienie w sprawie umorzenia zaległości opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
35. Wykaz dłuŜników z tytułu najmu i podjęte działania windykacyjne.
36. Informacja inspektora ds. budownictwa i gospodarki komunalnej w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego.
37. Wykonanie zadań rzeczowych i finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Oporowie w roku 2009 i w okresie do września 2010 roku.
38. Wyjaśnienie Sekretarza Gminy w sprawie premii pracowników obsługi.
39. Wyjaśnienie w sprawie opisu zamówień dokonywanych przez Gminę Oporów inspektora ds.
Budowlanych – Zygfryd Chilewski
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40. (…) .
41. Wykaz zrealizowanych inwestycji w kontrolowanym okresie.
42. Wykaz robót wykonanych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oporowie.
43. Wyjaśnienie w sprawie określenia warunków udziału w postępowaniu.
44. Wyjaśnienie w sprawie ustaleń dotyczących zmian treści specyfikacji.
45. Wyjaśnienie w sprawie zmian treści specyfikacji.
46. Wyjaśnienie w sprawie Ŝądanego dokumentu od wykonawców.
47. Wyjaśnienie w sprawie dokumentacji z przebiegu postępowania.
48. Wyjaśnienie w sprawie zapisów protokołu ZP-2 o fakcie odrzucenia oferty.
49. Wyjaśnienie w sprawie naleŜytego zabezpieczenia wykonania umowy.
50. Wyjaśnienie w sprawie dokumentacji z przebiegu postępowania.
51. Wyjaśnienie w sprawie oceny ofert.
52. Wyjaśnienie w sprawie ustalenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy i sposobu jego
wniesienia.
53. Wyjaśnienie w sprawie zaniechania wypełnienia dyspozycji art.95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
54. Wyjaśnienie w sprawie zrealizowanego zakresu robót objętych umową 2/2008.
55. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie wartości inwestycji.
56. Zestawienie informacji dotyczących badanego zadania inwestycyjnego.
57. Wyjaśnienie w sprawie sposobu oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
58. Wyjaśnienie w sprawie oceny ofert nr 8 i nr 13.
59. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie zabezpieczenia środków na realizacje inwestycji.
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60.
61.
62.
63.
64.

Zestawienie informacji dotyczących badanego zadania inwestycyjnego.
Oświadczenie Skarbnika Gminy w zakresie ewidencji na kontach 011, 013, 020.
Prawidłowość zastosowanych stawek umorzeniowych 2009 roku,
Testy z zakresu gospodarowania mieniem
Wyliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Oporów.
65. Wyjaśnienie Dyrektora Zespołu Szkól w Oporowie w sprawie okresu zatrudnienia oraz wymiaru
czasu pracy nauczyciela.
66. Zestawienie akt kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano
w dniu 7 lutego 2011 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami
pozostawiono w Urzędzie Gminy w Oporowie.
Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy
podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana:

......................................
(Urszula PodraŜka- Krawczak)

......................................
(Krystyna Głąb)

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:

...................................................................................................

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
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