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W wyniku kompleksowej kontroli

finansowej gminy Sniadowo za 2016

rok i inne wybrane okresy, przeprowadzonej w lJrzgdzie Gminy Sniadowo na podstawie art,

1 ust.

I

oraz art. 5 ust.

obrachunkolvych (Dz.

I

ustawy

z dnia 7 puldziemika

1992

r. o regionalnych

izbach

U. z 2016 r. poz. 561) przez inspektor6w Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Bialymstoku Zesp6lwN-om?y, stwierdzono nieprawidlowoSci i uchybienia
opisane w protokole kontroli, kt6rego egzemplarzpozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Zakresem kontroli objgto regulacje wewngtrzne dotyczqce ustroju

i

funkcjonowania

gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarzqdczej, prowadzenie
rachunkowoSci, gospodarkE pieniEhnq

dochod6w

i

wydatk6w,

i

rozrachunki, realizacjg wybranych rodzaj6w

w tym zagadnienie osi4gania przez jednostki samorz4du

terytorialnego wysoko5ci Srednich wynagrodzef nauczycieli, o kt6rych mowa w ustawie z

dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 22016 r. poz. 1379, ze zm.), udzielanie
zam6wieri publicznych, realizacjE zadah zleconych i w ramach porozumief, gospodarowanie

mieniem komunalnym, rczliczenia budzetu

z

jednostkami organizacyjnymi.

Badaj4c zagadnienia dotycz4ce organizacji

i

funkcjonowania gminnych jednostek

or ganizacyjnych stwie r dzono, Ze;

a) w rejestrzeutworzonychprzez gming jednostek oryanizacyjnych, prowadzonymprzezPana

W6jta na podstawie postanowieri Statutu Gminy, nadal figuruje Szkola Podstawowa w
USniku, ktlrazostala zlikwidowana w 2AI4 r.

-

str. 3 protokolu kontroli,

b) statuty gminnych instytucji kultury (GOK i Biblioteki) zawienjq,postanowienia koliduj4ce

z

przepisami ustawy

z

dnia

4

marca 1994 r. o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 800, ze zm.). Zobowiqzuj1 one bowiem te jednostki do prowadzenia

2

wsp6lnej dzialalnoSci socjalnej zUrzgdem Gminy. Zgodnie z art. 9 ustawy decyzja w kwestii

prowadzenia wsp6lnej dzialalnodci socjalnej nale|y
prowadzi6

i4 na warunkach okreslonych w

faktycznie ma miejsce w przypadku GOK

i

do

pracodawc6w, kt6rzy mog4

zawartej migdzy nimi umowie, tak

jak

to

Biblioteki prowadz4cych wsp6ln4 dzialalnoilC

socjaln4 zUrzEdem Gminy na podstawie umowy zawartej pnez ich kierownik6w z Panem
W6jtem w dniu 15 lutego 2016 r.

-

str. 4 protokolu kontroli.

Przeprowadzona podczas kontroli problemowej

w ZGK w Sniadowie analiza statutu

tego zal<ladu budzetowego, nadanego przez Radg Gminy Sniadowo uchwalq z drua 28
wrzeSnia 2007 r.,wykazala,2e w jego treSci od czasu powstania ZaVJadu, tj. od I stycznia
2008 r., nie dokonywano zmian. W dalszym ci4gu statut przewiduje, 2e jednym z zadafiZGK

jest dowo2enie dzieci do szk6l. Nalezy zwr6ci6 uwagg, 2e od dnia 1 stycznia 2010 r.
obowi4zuj4 przepisy ustawy
2016

r.

z

dnia 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych (Dz.IJ.

z

poz. 1870, ze zm) okreSlaj4ce w art. 14 zadania wlasne gminy, kt6re mogqbyt

wykonywane

w formie

zakJadu budzetowego. Zadanie dowozenia dzieci

do szk6l nie jest

wSr6d nich wymienione. Ustawa

z dnia27 sierpnia2009 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg o

finansach publicznych (Dz. U.

Nr

157, poz.

l24I

ze zm.) nie zawierala regulacji wprost

wymagaj4cych dostosowania statut6w zaldad6w budzetowych do zgodno6ci

z

ustaw4 o

finansach publicznych (w odr62nieniu od jednostek bud2etowych, dla kt6rych obowi4zek taki

wynikal literalnie

z

art. 105 ust. 2 tej ustawy), jednakze obowi4zek zgodnoSci przedmiotu

dzialalnoSci zaTdadu z przepisami art. 14 ustawy o finansach publicznych rralezy wywodzil z

art.87 ust. 1 pkt 2 Przepis6w wprowadzal4cych ustawg o finansach publicznych. W mySl tej

regulacji do 31 grudnia 2010

r. nalelalo zlikwidowa(

zakJady budzetowe prowadz4ce

dzialalnoitt w zakresie innym niz okreslony w art. 14 ustawy o finansach publicznych. Nale2y
zatem przyi46, 2e katalog zadai wykonywanych przez zaklad budzetowy, kt6ry prowadziN
dzialalnoS6 zar6wno przewidzian4

w art. 14, jak i nieprzewidzian1tymi przepisami, powinien

zostat dostosowany do zgodnoSci z ustaw4.
Ponadto

w zwi4zktt z aktualnymi zasadami funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami ZGK nie wykonuje tez przewidzianego statutem zadania wywozu nieczystoSci
stalych.

Analiza dokumentacji opisuj4cej przyjEte
Swietle przepis6w ustawy

1047, ze zm.)

onz

z

w

jednostce zasady rachunkowoSci, w

dnia 29 wrzeirrta 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. TJ.

z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, budZet6w

rozporz4dzenia Ministra Finans6w

szczeg6lnych zasad rachunkowoSci

z 2016 r. poz.

3

jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budZetowych, samorz4dolyych zakJad6w
budzetowych, paristwolvych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych
maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), a

tak2e pozostalych przepis6w wewngtrznych skladaj4cych sig

na

procedury kontroli

zanqdczej,wykazalaprzypadki sprzecznoSciprzyjgtychrozwiqzari z obowiqzuj1cym prawem

a

oraz rozbie2noSci miEdzy przyjgtymi zasadami
nastgpuj 4cych zagadnieri

stosowan4 praktyk4

w

zakresie

:

a) wykaz stosowanych ksiqg rachunkowych btgdnie przewiduje, 2e ksiggi jednostki obejmuj4

takle wykaz skladnik6w aktyw6w i pas1.w6w (inwentarz). Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy,
obowi4zek sporzqdzania takiego wykazu dotyczy jedynie jednostek, kt6re uprzednio nie
prowadzily ksi4g rachunkowych w spos6b okreSlony ustaw4. W pozostalych jednostkach rolg
inwentarza spelnia zestawienie obrot6w

i sald kont ksiggi gl6wnej oraz zestawienie sald kont

ksi4g pomocniczych, sporzqdzone na dziefi zamknigcia ksi4g rachunkowych

-

str. 6 protokolu

kontroli,

b) odnoSnie zasad ewidencjonowania skladnik6w maj4tkowych zawarto postanowienie,

2e

zl (z vtylqczeniem
zakup6w dla ochotniczych straly pozarnych) maj4 byi ujmowane tylko na kartotekach

pozostale Srodki trwale, kt6rych cena jednostkowa nie przekracza 100

iloSciowych,

a

zatem

w

ewidencji pozabilansowej. Logicznym nastgpstwem

tego

postanowienia powinno by6 wskazanie na obowi4zek obejmowania ewidencj4 iloSciowowartoSciow4 6rodk6w trwalych, kt6rych cena jednostkowa przekracza

w

tg kwotg.

Tymczasem

innym punkcie polityki rachunkowoSci ustalono niekonsekwentnie, 2e

w

ksigdze

inwentarzowej bgd4 ujmowane skladniki o wartoSci przel<taczaj4cej 350 zl. Niesp6jne zapisy
tworzq sl.tuacjg, w kt6rej sktadniki o wartoSci od ponad 100 zt do 350 zl w og6le bylyby

wylqczone

z

obowiqzku ewidencjonowania. Jak vykazala kontrola nieprecyzyjne

postanowienia przepis6w wewngtrznych

nie byly

realizowane

w

praktyce, poniewaz

ewidencji iloSciowej (pozabilansowej) nie prowadzono, a wszystkie skladniki,
wartoSci jednostkowej poniZej 100 zl, ujgto

Srodki trwale" (analitycznie

wkladka na monety

-

15,98

w tym o

w ewidencji ksiggowej na koncie 013 ,,Pozostale

w ksiggach inwentarzowych), np. kaseta metalowa

zl, Zkwietniki -

po 4,50 zl

-

-

3I,25 zl,

str. 7 protokolu kontroli,

c) w wykazie kont stanowi4cym element zakladowego planu kont Urzgdu Gminy:

- nie przewidziano (i nie stosowano w praktyce)

pozabilansowego konta 976 ,,,Wzajemne

rozliczenia miEdzy jednostkami", czym naruszono postanowienia zalEcznika
rozporzqdzenia; stosownie do przepis6w $ 20 ust. 2

i 3 rozporzqdzenia

nr 3

do

konto 976 powinno

4

slu?yt do ewidencji wy\4czeh wzajemnych rozliczefi migdzy jednostkami
sporzqdzenial1cznego sprawozdania finansowego

-

w

celu

str. 8 protokolu kontroli,

- przewidziano konto 640 ,,Rozliczenia migdzyokresowe koszt6w" przeznaczone do ewidencji
koszt6w przyszlych okres6w, kt6re w kontrolowanej jednostce w praktyce nie wystgpuj4

- na

koniec roku koszty w caloSci odnoszone s4 na wynik finansowy. W tej sytuacji konto nie ma
zastosowania wpraktyce

-

str. I I protokolu kontroli,

d) wykaz ksi4g rachunkowych nadal okreSla, ze ewidencj a analityczna do

kont 080

,,Srodki

trwale w budowie (inwestycje)", 22I ,,NaleznoSci z tytulu dochod6w budzetowych"

i

231

,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzeri" ma by6 prowadzona tQcznie (na paprerze), mimo Le od
2016 r. ewidencja do tych kont prowadzona jest komputerowo

-

str. 11 protokolu kontroli,

e) wedlug przyjgtych regulacji kontrolowana jednostka powinna dokonywa6 na

dzieft

bilansowy wyceny kr6tkoterminowych papier6w wartoSciowych stanowi4cych aktywa
finansowe

w

postaci akcji, obligacji, bon6w skarbowych

i

innych dluznych papier6w

wartoSciowych nabyych w celu odsprzedaZy. Wynikaloby st4d, 2e gmina moae prowadzi6
tego typu dzialalno(t6, co sprzeciwia sig postanowieniom ustawy
gospodarce komunalnej (Dz.

obejmowania udzial6w

i

z

dnia 20 grudnia 1996 r. o

U. 22016 r. poz. 573, ze zm.). Zasady wnoszenia wklad6w oraz

akcji w sp6lkach prawa handlowego ptzez jednostki

terltorialnego okredlone zostaly
wskazuje, 2e tworzenie sp6lek

z

samorz4du

w rozdziale 3 tej ustawy. Tre56 przywolanych

regulacji

ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 lub sp6lek akcyjnych, a

tak2e przystgpowanie do takich sp6lek przez jednostki samorz4du terytorialnego winno stuly1

zaspokajaniu potrzeb wsp6lnoty mieszkaric6w

w sferze uzytecznoSci publicznej.

Przystgpowanie do sp6lek dzialajEcych poza sfer4 u2ytecznoSci publicznej moZliwe jest
natomiast jedynie

w

warunkach okreSlonych

w art. 10 ustawy. Przywolane

w celu
jednostka faktycznie nie dokonywala - str. 9

wskazuj4 na moZliwoSd nabywania przez gming dowolnych udzial6w
odsprzedu2y. Operacji takich kontrolowana

i

regulacje nie

akcji

protokolu kontroli.

Kontrola poprawnoSci zapis6w w ewidencji ksiggowej, w Swietle postanowieri ustawy

o rachunkowo6ci

i rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie

szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont.. .,wykazala,Le:

a) btgdnie ujgto w ewidencji budzetu kwotg 72.124,25 zl stanowi4c4 niewykorzystan4 do
korica 2016

r.

czESt

I

transzy dotacji w wysokoSci 74.500 zL pozyskanej ze Srodk6w EFS w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6d^wa Podlaskiego na lata 2014-2020

na dofinansowanie projektu pn. ,,Przedszkole bawi

i vczy", co mialo wplyw na ustalenie

5

wyniku budzetu za 2016 r. Wplyw dotacji w dniu 29 grudnia 2016 r. na kwotg 74.500
zarachowano Wn 133 ,,Rachunek budZetu"

w 2016 r.

czESd

grudnia 2016

- Ma 901 ,,Dochody budZetu".

zN

Niewykorzystan4

dotacji wynosz4c4 72.124p5 zl przeksiggowano bezpodstawnie w dniu

31

r. zapisem Wn 901 (zmniejszenie dochod6w) - Ma 909 ,,Rozliczenia

migdzyokresowe", mimo ze podlegala ona wykorzystaniuw 2017 r. Zmniejszenie dochod6w

stanowilo

w tej sytuacji naruszenie zasady kasowego ustalania wyniku budzetu i

spowodowalo zanihenie wyniku budzetu za2016 r. o kwotg 72.124,25 zf. Jak stanowi art.40
ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dochody

i

wydatki ujmuje sig w terminie ich

zaplaty, niezalehnie od rocznego budzetu, kt6rego dotyczq. Zgodnie za(t z $ 5 rozporz4dzenia

operacje gospodarcze dotyczqce dochod6w
terytorialnego winny

byi ujmowane w

(kasowo) zrealizowanych wplyw6w

i

i

wydatk6w budzetu jednostki samorz4du

ksiggach rachunkowych

z

zakresie faktycznie

wydatk6w dokonanych na bankowych rachunkach

budzet6w oraz rachunkach bie?qcych dochod6w
budzetowych,

w

i

wydatk6w budzetowych jednostek

wyj4tkiem operacji szczeg6lnych okreSlonych

w odrgbnych przepisach.

Stwierdzony stan faktyczny nie stanowil operacji szczeg6lnej bgd4cej wyj4tkiem od zasady
kasowego ustalania wyniku budzetu.
nierealne saldo na koncie 909

-

W efekcie blgdnego

ksiggowania powstalo ponadto

str. 25 protokolu kontroli,

b) w zakresie rozliczen dotycz4cych wykonania dr6g w m. MgZenin, Mlynik
etap

II

i

Wszerzecz

wystawiono 3 faktury nalqcznq wartoSd 508.132,24 zl, zgodnie z umow4.

potr4cono,

z\fiilu

-

Z faktur

nieterminowego wykonania zadah,nalehne gminie kary w l4cznej kwocie

10.162,02 zl, pomniejszajqc wyplacone wykonawcy wynagrodzenie okreslone

w

umowie,

Srodki nieprzeznaczone na oplacenie wynagrodzenia wykonawcy przelano z rachunku
wydatk6w Urzgdu na rachunek bud2etu, ujmuj4c wptyw na rachunek budzetu jako rzekomo
zrealizowane dochody. Nale2y wskazai, 2e Urzqd Gminy

rachunku biehqcym wplaty

z

tytulu kar umownych,

nie zrealizowal kasowo

a takhe nie wyplacil

wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. W praktyce zatem po stronie dochod6w

i

na

caloSci

wydatk6w

ujgto dodatkowo kwotg 10.162,02 zl, o kt6rq zaryZono dochody i wydatki budzetu gminy w
2016

r.

Zapisy ksiggowe skutkuj4ce powstaniem rzekomych dochod6w

i

wydatk6w w tej

samej wysokoSci zostaly dokonane wbrew rueczywistemu przebiegowi operacji gospodarczej

- brak bowiem dochod6w zgtilu

kar i wydatk6w z tytulu przelewu na rachunek wykonawcy

udokumentowanych wyci4gami bankowymi. Tworz4c dodatkowe kwoty dochod6w i

wydatk6w poprzez przelewy migdzy wlasnymi rachunkami naruszono zasadg kasowego
ustalania dochod6w

i wydatk6w

budzetu, o kt6rej mowa w $ 5 rozporzqdzenia oraz art. 40

ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z rueczywistym przebiegiem operacji

6

gospodarczej kwota 10.162,02

zl powinna zostal odprowadzono do budzetu gminy jako

niewykorzystane Srodki na wydatki

-

str. 99 protokolu kontroli,

c) zwrot kwoty 68.572,37 zl na rachunek

budzetu

z

rachunku bankowego Urzgdu

(niewykorzystana czgSd zasilenia rachunku Urzgdu na poczet wydatk6w) zarachowano bez
zastosowania technicznego zapisu ujemnego po obu stronach konta 130-1, czym naruszono
zasadg czysto6ci

rozporzqdzenia

-

obrot6w obowi4zuj4c4 na koncie 130 na podstawie zal1cznika nr 3 do
str. 20 protokolu kontroli,

d) w kosztach inwestycji drogowych nie uwzglgdniano koszt6w poniesionych na wykonanie
map do cel6w projektowych, co pozostaje
ust. 8 ustawy

-

w

sprzeczfloSci z zasadami okreSlonymi

w art.

28

str. 94 protokolu kontroli,

e) wydatek w kwocie 44.526

zl

dotycz4cy budowy oSwietlenia ulicznego w Sniadowie ujgto

bezpoSrednio na koncie 011 ,,Srodki trwale", z pominigciem ewidencji koszt6w inwestycji na

koncie 080 ,,Srodki trwale w budowie (inwestycje)", co sprzeciwia sig zasadom
funkcjonowania konta 080 zawartym w zal4czniku nr 3 do rozporz4dzenia - str. 102
protokolu kontroli.

Kontrola poprawnoSci stosowania klasyfikacji budzetowej,
rozporz4dzenia Ministra Finans6w

z

dnia 2 marca 2010

w

Swietle przepis6w

r. w sprawie szczeg6lowej

klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze
2r6det zagranicznych (Dz.

U. z 2014 r. poz.

1053, ze zm.), wykazaLa nieprawidlowe

kwalifikowaniew 2016 r. po stronie planu i wykonania nastgpuj4cych wydatk6w:

a) kwotg 6.405 zl za 3 elementy wyposazenia boisk pilkarskich zainstalowane na placu
wiejskim w miejscowoSci Stare Jemielite, w tym np. bramkg pilkarsk4, ujgto do rozdzialu

w dziale 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska",
zamiast do rozdzialu92695 ,,Pozostala dzialalno(;6" w dziale 926 ,,Kulturafrzyczna" - str. 85

90095 ,,Pozostala dzialalnoSd'

protokolu kontroli,

b) kwotg 2.989,99 zl za opracowanie map stanowi4cych element koszt6w projektowanego
zadarlja inwestycyjnego w zakresie budowy sieci wodoci4gowej ujgto do par. 4300 ,,Zakup

uslug pozostalych"

w

rozdziale 90095 ,,Pozostala dzialalnofiC', zarniast do par. 6050

,,Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych"
wodoci4gowa

i

sanitacyjna

wsi"; ustalenia

w

rozdziale 01010 ,,Infrastruktura

w zakresie niewlaSciwego kwdlifikowania

wydatk6w na opracowanie map poczyniono takhe w odniesieniu do inwestycji drogowych
str. 86 i 94 protokolu kontroli,

-

7

c) sumg I7.675

zl

skladajqc4 sig z kwot wyplaconych za rozbudowg oSwietlenia ulicznego

ujgto do par. 4300, zarniast do par. 6050. W konsekwencji zastosowania blgdnej klasyfikacji
wydatkowan4 sumg blgdnie zarachowano w koszty dzialalnoSci biez4cej, zamiast w koszty
dzialalnoSci inwestycyjnej (konto 080)

i nie dokonano zwigkszenia

wartoSci pocz4tkowej

Srodk6w trwalych na koncie 011 o warto$i naklad6w na rozbudowg oSwietlenia ulicznego

-

str. 86-87 protokolu kontroli.

NiewlaSciwe stosowanie klasyfikacjibudhetowej wplywajqce na wysokoS6 wydatk6w
bie?4cych budzetu powoduje nieprawidlowoSci

w obliczeniu indywidualnego

wskaZnika

splaty zadlulenia gminy oraz relacji dochod6w biehqcych do wydatkdw bieaqcych budzetu
@rt.242 i 243 ustawy o finansach publicznych). Z przedstawionych wyzej ustaleri v,rynika,

Ze

niewlaSciwe stosowanie klasyfikacji wydatk6w wplynglo na mniej korzystne ksztaltowanie
sig wskaZnika

i relacji niZprzy prawidlowymzaliczeniu wskazanych wydatk6w do wydatk6w

maj4tkowych.

W przedmiocie najmu lokali mieszkalnych ustalono, 2e w zaruqdzeniu Pana W6jta z
dnia

2I

pa2dziemika 2015 r., wprowadzqEcym podstawow4 stawkg czynszu na poziomie 2

zl, zawarty jest zapis: ,,2 uwagi na podobny stan techniczny budynk6w odstgpuje sig od
uwzglgdnienia czynnik6w podwyhszaj1cych lub obnizajqcych ich wartoS6 uzytkow4". Jest to

postanowietie sprzeczne

z

przepisami ustawy

z

dnia

2l

czerwca 2001

r. o ochronie praw

lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 22016 r.

poz. 1610). Jak stanowi art. 7 ust.

powierzchni uZytkowej

lokali

I

z

tej ustawy, wlaSciciel ustala stawki czynszu za

I

m2

uwzglEdnieniem czynnik6w podvtyaszaj4cych lub

obnr1ajqcych wartoSi uZytkowych lokali,

w tym m.in.

wyposaZenia budynku

i

lokalu w

i

instalacje. Uchwala Nr XXVII.183.2013 Rady Gminy Sniadowo z

dnia 22 listopada 2013

r. w sprawie przyjgcia programu gospodarowania mieszkaniowym

urz}dzenia techniczne

zasobem gminy Sniadowo w latach 2014-2020 orazzasadwynajmowania lokali wchodz4cych

w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy okresla w swojej treSci czynniki podwyZszaj4ce i
obnizaj4ce. W $ 4 ust. 6 programu wskazano wprost, 2e stawkg czynszu okreSla sig z
uwzglgdnieniem czynnik6w podwyhszajqcych lub obnizaj4cych. Czynniki

te

uzaleaniono

m.in. od wyposaZenia w siei kanalizacyjn4, kt6rej niekt6re lokale nie posiadaj4. Ponadto stan
techniczny wszystkich lokali okreSlony zostal w programie jako zly, co wymaga w Swietle
programu obnizenia stawki bazowej czynszu.

Analiza zagadnienia najmu lokali mieszkalnych v,rykazala r6wnieZ, Ze

w

zwiqzku z

wydaniem przezPanazaru1dzeniaz dnia2l pu2dziernika 2015 r. ustalaj4cego stawkg czyns

)

8

najmu do najemc6w wyslano

w

wypowiedzenia wysokoSci czynszu

dniu 28 puldziernika 2015 r. pisma w

z

sprawie

1,60 zNlrfi na 2 zllm2 wskazuj4ce, 2e nowa stawka

czynsztr obowiqzuje od 1 stycznia2016 r. Stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o ochronie praw

lokator6w... termin wypowiedzenia wysokoSci czynszu nie moZe by6 kr6tszy niz 3 miesi4ce.

W stwierdzonym stanie faktycznym termin ten nie zostal dochowany - str. 36-37 protokolu
kontroli.

Kontrola prawidlowoSci procedur wylaniania najemc6w lokali uZytkowych vtykazal.a
przypadek zawarcia w dniu 30 grudnia 2016 r. kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z tym
samym kontrahentem bez uzyskania zgody Rady Gminy wymaganej przepisami art. 18 ust. 2

pkt 9 lit. a) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. tJ. 22016 r. poz. 446, ze
zm.). Jak wynika z ustaleri zawartych w protokole kontroli, mo2liwoSd zawierania przez

W6jta Gminy Sniadowo kolejnych um6w na okres do 3 lat z tym samym podmiotem bez
zgody Rady byla przewidziarra uchwal4 Rady podjgt4 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a)

ustawy o samorz4dzie gminnym w 2007 r. Aktualnie obowi4zuj4ca w tym zakresie uchwala

Nr XXXIII.2l3.20I4 Rady Gminy Sniadowo z dnia 18 marca 2014 r. w odniesieniu do um6w
zawieranych na okres nie dlulszy niZ 3 lata wskazuje tylko, 2e najemc6w

i

dzier2awc6w

wylania sig w drodzebezprzetargowej, chyba 2e wniosek o najem lub dzierhawg zloIy wigcej
niz jeden podmiot. Uchwala nie odnosi sig do zawierrinia kolejnych um6w na okres do 3 lat z

tym samym podmiotem, w wyniku kt6rych lqczny czas trwania najmu lub dzieraawy bgdzie
dlulszy niz 3 lata. Zgodnie
wymagana

w

z

przywolanym przepisem ustawy uchwala Rady Gminy jest

przypadku, gdy po umowie zavtartej na czas oznaczony do

zawierajqkolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoSd

-

3 lat

strony

str. 38 protokolu

kontroli.

W przedmiocie dochod6w ze

sprzedaZy nieruchomoSci stwierdzono m.in. przypadki

publikowania ogloszeri o przetargu przed uplywem terminu vqiznaczonego przez art. 38 ust. 2

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2147, ze zm.), tj. terminu na zlozenie wniosku przez osoby, kt6rym przystuguje

ustawy

pierwszefstwo w nabyciu nieruchomo6ci na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy. Majqc na
uwadze przywolan4 regulacjg, ogloszenie

wiadomoSci

o

przetargu powinno

byi

podane do publicznej

nie wczeSniej niz po uplywie 6 tygodni od dnia wywieszenia

nieruchomofici przeznaczonych do sprzedaLy

-

str. 42-45 protokolu kontroli.

wykazu
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Kontrola wykazala, 2e na terenie gminy Sniadowo nie obowi4zuje stawka oplaty
adiacenckiej ztytuluwzrostu wartoSci nieruchomoSci spowodowanego jej podzialem, o kt6rej

mowa w przepisach art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomo3ciami. Oplaty adiacenckie
stanowi4 prawem okreSlone, a zatem niezalehne od woli organ6w gminy, 2r6dla dochod6w

gminy, o kt6rych mowa w art. 4 ust.

I

f) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
(Dz. U. z 2016 r. poz. 198). Nieokreslenie

pkt 2 lit.

dochodach jednostek samorz4du terytorialnego

przez organ stanowi4cy stawek procentowych oplat adiacenckich uniemozliwia
podejmowanie postgpowaf w sprawach indywidualnych, zmierualqcych do wydania decyzji
ustalaj4cych wysokoSi oplat,

ustalania

i

a tym samym prowadzi do nieuprawnionego

zaniechania

poboru dochod6w budzetowych gminy. JednoczeSnie doda6 nale?y, iz

ustawodawca okreSlajqc g6rne (dopuszczalne) granice stawek procentowych oplat umoZliwil

organowi stanowi4cemu gminy swobodg w miarkowaniu ich wysokoSci

-

str. 48 protokolu

kontroli.

W toku kontroli dochod6w budZetu gminy badaniu poddano takze dochody z tyttilu

i

podatk6w

art. 13 $

l

oplat lokalnych, dla kt6rych organem podatkowym pierwszej instancji, w mySl

pkt

l

ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (Dz. U.

poz. 613, ze zm.), jest Pan W6jt. Kontrola prowadzona byla
prawidlowoSci

i

z20I5r.

w szczeg6lnoSci pod k4tem

powszechnoSci poboru dochod6w, windykacji zalegloSci podatkowych onz

rachunkowoSci podatkowej,

w tym rzetelnoSci sponqdzania sprawozdari budzetowych,

co

doprowadzilo do nastgpuj4cych ustaleri.

Badaj4c powszechnoSci opodatkowania podatkiem rolnym

stwierdzono

nieprawidlowoSci polegaj4ce na nieprzedlozeniu do kontroli czgsci informacji podatkowych,

kt6re stanowi4 podstawowy material dowodowy sluz4cy ustaleniu podstawy opodatkowania.
W zwiqzku z powylszym organ podatkowy naruszyl takhe art. 272 Ordynacji podatkowej. W
trakcie wskazanych tym przepisem czynnoSci sprawdzaj4cych organ podatkowy powinien

podj4i dzialania

w celu ustalenia

stanu faktycznego, m.in. takZe poprzez ewentvalne

wyegzekwowanie prawidlowo wypelnionych informacji. tr-qcznie

w

pr6bie przyjgtej do

kontroli stwierdzono w 6 przypadkach brak informacji zawierqqcej, dane na podstawie
kt6rych dokonywany jest wymiar zobowi4zania podatkowego w l4cznej kwocie 986 zl

-

str.

50 protokolu kontroli.

Analizuj4c material dowodowy zgromadzony w wyniku prowadzonych postgpowari
podatkowych stwierdzono, 2e Wdawane decyzje zmieniajqce wysokoSi wymiaru podatk6w

nie uwzglgdniaj4 przepis6w Ordynacji podatkowej, na podstawie kt6rych wznowiono
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postgpowanie i stwierdzono niewaZnoS6 wcze6niej wydanych decyzji. Stosownie do tresci art.

207 Ordynacji organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji. Decyz4a rozstrzyga

jej istoty albo w inny spos6b koriczy postgpowanie w danej instancji. Natomiast
wydanych decyzjach brak jest element6w uzasadnienia. Decyzja powinna zawierul:

sprawg co do

w

oznaczenie organu podatkowego, datg

jej wydania,

oznaczenie strony, powolanie podstawy

prawnej, rczstrzygnigcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwolawczym

-

je2eli od decyzji sluZy odwolanie

- oraz podpis osoby upowaZnionej z podaniem

imienia i

(art.2l0 $ 1 Ordynacji). Zgodnie z art.210 $ 1 pkt 6
Ordynacji integraln4 czEficiq kazdej decy4i jest jej uzasadnienie faktyczne i prawne.

nazwiska oraz stanowiska sluZbowego

Przytoczenie przepis6w prawa to r6wnie2 wskazanie ich treSci i relacji do stanu faktycznego

sprawy

i

zasad prawidlowo prowadzonego postgpowania administracyjnego na podstawie

przepis6w Ordynacji podatkowej . Decy4a powinna wskazywa6 ustalony przez organ stan
faktyczny, okreSlad przeslanki zastosowania tej a nie innej kwalifikacji prawnej

i

ustala6,

jakie okolicznoSci stanu faktycznego odpowiadaj4 kt6rym z fragment6w normy prawnej
zastosowanej

w

sprawie, co nie zostalo dopelnione przez organ podatkowy. KompletnoSi

materialu zgromadzonego

w sprawie jest zupelnie

podstawowym, niejako pierwotnym

warunkiem uznania, 2e po pierwsze zostala zrealizowana zasada prawdy obiektywnej, o po

drugie, 2e ocena dowod6w dokonana przez organ podatkowy jest ocen4 korzystaj1cq z
ochrony a;rt.

l9I

Ordynacji podatkowej. Natomiast z tre3ci art. 210 $ 4 oraz art. 235 tej

ustawy nie wynika, aby uzasadnienie decyzji musialo przedstawia6 stanowisko organu we

wszystkich najdrobniejszych kwestiach proceduralnych. Uzasadnienie faktyczne
rozstrzygnigcia organu powinno odnosii sig do okolicznodci, kt6re maj1 znaczenie dla
rozstrzygnigcia sprawy. JednoczeSnie ustalono, 2e decyle zmieniaj4ce wydawane byly w
marcu lub pu2dzierniku, po terminie platnoSci I lub II raty podatku, natomiast w decyzjach nie
umieszczano zapisu

o nowych terminach platnoSci i

wysokoSd rat

-

str. 52-53 protokolu

kontroli.

Sprawdzeniu poddano ewidencjg podatkow4 nieruchomoSci, przewidzian1 tresci4 art.
7a ust. 1 ustawy

z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016

r"

poz. 716, ze zm.), kt6rej zasady prowadzenia okreSlone zostaly w rozporz4dzeniu Ministra
Finans6w z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomoSci (Dz.IJ

Nr

,

107, poz. 1138). Kontrola pozwolila ustali6, 2e system informatyczny obsluguj4cy w

jednostce przedmiotow4 ewidencjg

nie spelnia warunk6w przewidzianych w $

rozporzqdzenia, zgodnie z kt6rymi powinien umo2liwia6:

2

1t

-

tworzenie raport6w

i

zbiorczych zestawieri wedlug kryteri6w definiowanych przez

uZytkownika;

- eksport danych zawartych w ewidencji do pliku w formacie rozszerzalnego jgzyka
znacznik6w (XML), w celu ich por6wnywania

z

danymi zawartymi w ewidencji grunt6w i

budynk6w prowadzonej na podstawie przepis6w Prawa geodezyjnego i kartografrcznego.
Struktura

i

zasady budowy

rczporz4dzenia. Stwierdzono,

pliku w formacie XML zostaly okreslone w zalqczniku do

2e uZytkowany przez kontrolowan4 jednostkg

komputerowy nie odpowiada wymogom okre5lonym
zakresie struktur

i

po wygenerowaniu

Nie

zasad budowy

-

w

zalqczniku

do

program

rozporuqdzenia w

pliku w formacie rczszerzalnego znacznika jgzyk6w XML

str. 62 protokolu kontroli.

na podatek od nieruchomoSci od jednostki
Pomocy Spolecznej). Zgodnie z art. 6 ustawy o podatkach i

wyegzekwowano deklaracji

oryanizacyjnej gminy (O5rodka

oplatach lokalnych obowi4zek podatkowy powstaje
nastgpuj4cego po miesi4cu,

od

pierwszego dnia miesi4ca

w kt6rym powstaly okolicznoSci uzasadniajqce powstanie

tego

obowi4zku. Ponadto jednostka ma obowi4zek sklada6, w terminie do 31 stycznia, organowi
podatkowemu wlaSciwemu ze wzglEdu na miejsce polozenia przedmiot6w opodatkowania,
deklaracje na podatek od nieruchomoSci na dany rok podatkowy, sporzqdzone na formularzu

wedlug ustalonego wzoru, a jeheli obowi4zek podatkowy powstal po tym dniu

- w terminie

14 dni od dnia zaistnienia okolicznoSci uzasadniaj4cych powstanie tego

obowi4zku.

Wymieniona jednostka do prowadzenia swojej dzialalnolci bez formalnej podstawy prawnej
uZytkuje lokale stanowi4ce wlasnoSi gminy. Podczas kontroli jednostka zloLyN.a stosowne
deklaracje na podatek
wysokoSci I .27 2 zl

-

od nieruchomoSci wykazuj4c za kolejne lata podatek w

lEcznej

str. 63 protokolu kontroli.

Stwierdzono dwa przypadki umorzenie podatku od nieruchomoSci za20l6

r

nalqcznq

kwotg 6.761 zl. Stosownie do art. 207 Ordynacji podatkowej organ podatkowy orzeka w
sprawie w drodze decyzji. Wydane decyzje umorzeniowe charakteryzt1E sig analogicznymi

brakami jakie wyst4pily

w przypadku

decyzji zmieniaj4cych wysoko5d zobowi4zaria

podatkowego. Dotyczylo to przede wszystkim braku:
- uzasadnienia faktycznego i prawnego - art.210 $ 1 pkt 6 Ordynacji,
- oceny czy dana okoliczno66 zostala faktycznie udowodniona - art. 191 Ordynacji,
- oparcia w obowi4zuj4cych przepisach prawa - art.I20 Ordynacji.
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Zkolei w wyniku przeprowadzonej analizy decyzji wydawanych na podstawie afi.67a

$ 1 Ordynacji podatkowej ustalono, 2e w wigkszoSci przypadk6w material dowodowy oraz
treS6 uzasadnienia faktycznego nie wskazuj4 fakt6w i dowod6w, kt6re pozwalalyby na
uzyskanie przez organ podatkowy przywileju
JednoczeSnie ustalono 2e

w

postaci moZliwoSci zastosowania ulgi.

w decy4i nr 8.F.3120.2017 z dnia 8 marca 2017 r., umaruaj4cej

podatek od nieruchomo5ci w kwocie 3.442 zl podatnikowi wskazanemu na str. 65 protokolu

kontroli, uzasadnienie zawieru wskazanie ,,Ze wzglgdu na wuhny interes podatnika W6jt
Gminy Sniadowo umorzyl zaleglolc w podatku od Srodk6w transportu w kwocie 3442,00 zL',

omylkowo zmieniaj4c nazwQ naleZno6ci podatkowej, kt6ra zostala umorzona. Wniosek w
sprawie umorzenia do Urzgdu wplyn4t
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stycznia 2017 r., postanowieniem z dnia 9 lutego

2017 r. wskazano nowy termin zalatwienia sprawy (do dnia 9 marca 2017 r.). Jak wynika z
ustaleri kontroli, bezpodstawnie termin zostaL przedluhony

o 30 dni, zaS postanowienie

o

przedlu2enie terminu zostalo podpisane przez pracownicg, kt6ra nie posiadala pisemnego

upowaZnienia Pana W6jta (organu podatkowego) do podpisywania postanowieri
zakresie. Reasumuj4c, ustalenia kontroli wskazuj4,

w

tym

i2 dzialania pracownicy nale?y uznat

za

ukrycie przed kierownikiem jednostki uchybienia polegaj4cego na niedotrzymaniu terminu
zalatwienia sprawy.

Z

treSci art. 139

$I

Ordynacji podatkowej wynika,

iz

zalatwienie sprawy

wymagaj4cej przeprowadzenia postgpowania dowodowego powinno nast4pii bez zbEdnej

zwloki, jednak nie p62niej niL w ci4gu miesi4ca, a sprawy szczeg6lnie skomplikowanej nie
pS2niej ni? w ci4gu 2 miesigcy od dnia wszczgcia postgpowania, chyba 2e przepisy ustawy
stanowi4 inaczej

-

str. 64-65 protokolu kontroli.

Sprawdzeniu pod k4tem zgodno6ci
dnra 25 puldziemika 2010 r.

w sprawie

z 5 9 ust.

I

rozporz4dzenia Ministra Finans6w z

zasad rachunkowoSci oraz plan6w

podatkowych jednostek samorz4du terytorialnego (Dz.
poddano obowi4zuj4c?
ZarzEdzeniem

Nr

w

kont dla organ6w

U. z 2010 r., Nr 208, poz.

1375)

kontrolowanym okresie politykg rachunkowoSci, wprowadzon4

113.2012 Pana W6jta

z dnia 31 grudnia 2012 r. Ustalono,

2e

w przyjgtych

rozwiEzaniach nie okreSlono zasad ewidencjonowania oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

-

str. 68 protokolu kontroli.

W wyniku kontroli ustalono 2e w jednym przypadku zobowiqzanemu podmiotowi
nale2noSi z t1'ttilu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi okreSlono kolejnymi
decyzjami w lqcznej kwocie 1.820 zl. W prowadzonym ptzez organ podatkowy postgpowaniu
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podatkowym ustalono jedynie iloSi os6b zameldowanych

w

gospodarstwie domowym w

czasie prowadzenia postgpowania. Nie podjgto dzialafi zmierzajqcych do potwierdzenia faktu

zamieszkania os6b w gospodarstwie przez caly okres istnienia obowi4zku wnoszenia oplaty w

ustalonej stawce, co jest istotne dla okreslenia wysoko6ci oplaty, przyjmuj1c jako dow6d

jedynie meldunek pod wskazanym adresem. Zgodnie
1996 r. o utrzymaniu czystoSci

i

z

art. 6i ustawy

porz4dku w gminach (Dz. lJ.

z

dnia 13 wrzeSnia

z 2016 r. pol.250, ze zm.),

obowi4zek ponoszenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaj e zakaady

miesi4c, w kt6rym w danej nieruchomoSci zamieszkuje mieszkaniec. Podstaw4 do ustalenia
miesigcznej kwoty oplaty nie jest zatem zameldowanie os6b lecz fal<tyczne zamieszkiwanie
okreSlonej liczby os6b. Organ podatkowy ustalajqc wysokoSi oplaty zobowi4zany jest do

udowodnienia faktyczrLego zamieszkania tych os6b

w danym okresie.

Ponadto wydane

decyzie w podstawie prawnej uwzglgdniaj4 jedynie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystoSci i

porz4dku

w

gminach, nie wskazuj4c przepis6w prawa miejscowego, co jest istotnym

naruszeniem prawa

-

str. 68-69 protokolu kontroli.

Badaj4c arkusze organizacyjne szk6l prowadzonych przez gming Sniadowo na rok

szkolny 201612017, w kontek6cie postanowief uchwaly
Sniadowo

z

dnia 31 sierpnia 2012 r.

Nr

XV.116.2012 Rady Gminy

w sprawie znizki godzin dla

os6b pelni4cych funkcje

kierownicze w szkolach prowadzonych przez gming, ustalono, 2e w arkuszu organizacyjnym
sporz4dzonym przez dyrektora Gimnazjum

i

zatwierdzonym przez Pana W6jta wykazano
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oddzial6w, przypisuj4c jednoczeSnie dyrektorowi Gimnazjum tylko 5 godzin tygodniowego

w $ 1 pVJ 2 stanowi, Ze dla
tygodniowe pensum wynosi 8 godzin, czyli o 3

obowi4zkowego wymiaru godzin zajg6. Przywolana uchwala
dyrektora szkoly liczqcej 7-8 oddziaN6w

wigcej ni? przevidziano

w

arkuszu organizacyjnym. Jak wynika

z

arkusza, dyrektorowi

Gimnazjum nie byly prryznane godziny ponadwymiarowe. Nale2y wskaza6,2e w przypadku
faktycznej realizacji w roku szkolnym 201612017 jakichkolwiek godzin ponadwymiarowych

w liczbie do 3 tygodniowo, nie powinny byd one dyrektorowi dodatkowo

oplacane, lecz

zgodnie zuehwaLE Rady wynagradzane w ramach pensum obowi4zuj4cego po obnizce

- str.

82 protokolu kontroli.

Badaj4c zagadnienia dotycz4ce Zaldadowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych (str.
18-22 protokolu

w konsekwencji

kontroli) stwierdzono, ze wysokoS6 odpisu na ZFSS pracownik6w Urzgdu,

a

i wydatki budzetu 2016 r. z tego tytulu, zani2ono o 219,73 zl. Bylo to

efektem nieprawidlowego ustalenia faktycznej przecigtnej liczby zatrudnionych

w 2016 r,, z

L4

naruszeniem zasad okreSlonych rozporz4dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej

9

marca 2009

r. w

sprawie sposobu ustalania przecigtnej liczby zatrudnionych

z dnia

w

celu

naliczania odpisu nazaTd.adowy fundusz Swiadczeri socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.349).

Badanie realizacji obowipk6w wynikaj4cych

z przepisow art. 24h i nast. ustawy

o

samorz1dzie gminnym wykazato, 2e informacje wymagane ustaw4 przedlohone zostaly
Radzie Gminy przez Pana W6jta oraz przez Przewodnicz4cego Rady
2016

r.,tj. zprzelcroczeniem

w

dniu 29 listopada

ustawowego terminu, .vqlznaczonego przepisami art. 24hust.12

wzw.zust.3pktli3orazust.6ustawydodnia30paldziernika-str.33protokolukontroli.
W wyniku kontroli rcalizacji um6w zawieranych z wykonawcami dokumentacji rob6t
budowlanych stwierdzorLo, 2e

w dniu 18 wrzeSnia

2015

r.

zlecono firmie

DiM Projekt

wykonanie dokumentacji technicznej zterminem realizacji do 30 wrzeSnia2015 r. Protok6l

odbioru dokumentacji posiada datg 30 wrze6nia 2015 r., natomiast na stronie tytulowej
specyfikacji technicznej widnieje data 30 grudnia 2015 r., kt6ra sugeruje wykonanie po

i

po potwierdzeniu odbioru dokumentacji. W umowie nie zawarto
postanowieri przewiduj4cych sankcje w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu
umowy * str. 93 protokolu kontroli.
terminie umownym

Kontroli poddano dokumentacjg zreahzowanych inwestycji oraz zbadano jej zgodnoS6

ze stanem faktycznym poprzez oglgdziny efekt6w wykonanych zadah. Stwierdzono, 2e w
przedmiarach rob6t bEd4cych czElci1 dokumentacji technicznej na budowg wszystkich dr6g

realizowanych w 2016 r. (m.in. Sniadowo, Duchny, Mg2enin, Mlynik) nie wskazano pozycji
specyfikacji technicznej wykonania

i

odbioru rob6t budowlanych, zawieraj4cej wymagania

dla danej pozycji przedmiaru. Wym6g tego wskazania wynika
rczporzqdzenia Ministra Infrastruktury
zakresu

i

z

dnia 2 vtrzeSnia 2004 r.

z g 10 ust. 1 pkt 3

w sprawie szczeg6lowego

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i

odbioru

rob6t budowlanych oraz programem funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.
wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy

II29)

z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zan6wiefr

publicznych (Dz.U. 22015 r. poz.2164, ze zm.)

-

str. 94 protokolu kontroli.

W wyniku oglgdzin dr6g stwierdzono natomiast, ze:

a) na drogach w MgZeninie

i

Mlyniku wystgpujq miejscowe pgknigcia jezdni; w trakcie
kontroli okazano pismo wystosowane przez badan4 jednostkg do wykonawcy drogi w
Mlyniku dotyczqce naprawy nawierzchni drogi - str. 99-100 protokolu kontroli,
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b) na drodze w Mg2eninie zasuwa wodoci4gowa poloZonabyla20 cm ponizej powierzchni

za

2 zasury byty wyniesione okolo 10 cm ponad
powierzchnig jezdni, co oznaeza, 2e nie byly wyregulowane zgodnie z projektem,
przedmiarem rob6t i kosztorysem powykonawczym. W dokumentach tych zawarta byla
pobocza,

na drodze w m. Jakai Mtoda

pozycja,,Regulacja wysokoSciowa istniej4cych zasuw sieci wodoci4gowej w dostosowaniu

do projektowanej nawierzchni jezdni oraz poboczy

i

zjazd6w"

-

str. 99-101 protokolu

kontroli.

BadajEc dokumentacjg udzielenia

i realizacji zam6wienia publicznego na dostawg

oleju opalowego dla Urzgdu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy ustalono, Le do faktur

wystawionych
producenta

-

w

r. dostawca nie dolqczal dokumentu z okreslon4 cen4 zakupu od
obowi4zek taki wynika z $ 6 pkt 3 umowy, gdzie postanowiono, ze
2016

,,wykonawca do kazdej faktury zobowi1zany jest przedstawi6 dokument

z okreSlonq cenE

zakupu od producenta". Podanie ceny zakupu u producenta stanowi warunek potwierdzenia
prawidlowoSci zastosowanej ceny dostawy.

W

zlo2onym wyja6nieniu pracownicy Urzgdu

Gminy potwierdzili brak tych dokument6w, wskazuj4c jednoczesnie, Ze ceny producenta
sprawdzano poprzez strony internetowe
fakturach

-

w celu ustalenia prawidlowoSci cen zawartych na

str. 106- 107 protokolu kontroli.

Kontrola v'rykazala,
kompleksowej

-

nieruchomoSci

w trwaly

2e

mimo zaleceh wydanych po poprzedniej kontroli

ZakJadowi Gospodarki Komunalnej
zarzqd

-

I w zw. z art. 4 pkt
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i

przekazano

str. 114 protokolu kontroli (wynika to takae z ustaleri

kontroli problemowej przeprowadzonej przez IzbE
43 ust.

w dalszym ci4gu rie

w ZGK).

Stosownie do postanowieri art.

art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami, form4 prawn4

wladania nieruchomoSciami przez gminn4 jednostkg organizacyjn4 nieposiadaj4c4
osobowoSci prawnej jest trwaly zarzqd, ustanawiany w drodze decyzji administracyjnej.
Mimo tego w ewidencji ksiggowej ZGK
przeprowadzonej

w

zahJadzie budzetowym

-

-

jak ustalono podczas kontroli

problemowej

znajduj1 sig budynki i budowle; brak natomiast

w ewidencji grunt6w. Stosownie do $ 2 pkt 5 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia

5

lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci... Srodkami trwalymi jednostki s4
Srodki trwale otrzymane

w zarzyd lub uzytkowanie

i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Maj4c na uwadze przywolane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoSciami, ujgcie w
ksiggach zakladu budzetowego Srodk6w trwalych bgd4cych nieruchomoSciami,
grunt6w, powinno miei swoje umocowanie w decyzji oddaj4cej je w trwaly zarz4d.

w tym
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W

zakresie podstaw ujgcia

w ksiggach ZGK

wzqdzeh slu24cych wykonywaniu

dzialalnoSci wodociqgowo-kanalizacyjnej okazano ,,Za\1cznik do porozumienia
przekazania maj4tku dla Zatdadu Gospodarki Komunalnej

w

sprawie

w Sniadowie" stanowi4cy vtykaz

poszczeg6lnych Srodk6w trwalych ze wskazaniem wartoSci poczqtkowej i umorzenia na dzien

3I

stycznia 2008

r. Szereg pozycji v'ykazu w opisie ogranicza do stwierdzefi

,,sie6

wodoci4gowa" lub ,,sied kanalizacyjnt'. W konsekwencji r6wnie lakoniczne dane zawieraj4

karty Srodk6w trwalych za\olone dla tych skladnik6w w ZGK

daty przychodu (budowy) Srodka trwalego, dlugoSci

i

-

brak w ich treSci np. brak

umiejscowienia poszczeg6lnych

element6w sieci kanalizacyjnej i wodoci4gowej, wz4dzeft wchodz4cych w sklad hydroforni.

UniemoZliwia to kierownikowi ZGK m.in. nale?yte przeprowadzenie inwentaryzacji drogq
weryfikacji.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowoSci i uchybienia byty w gl6wnej mierze

wynikiem nieprzestrzegania lub btgdnej interpretacji przepis6w prawnych dotycz4cych
gospodarki finansowej

i

rachunkowoSci gminy oraz nieprawidlowego funkcjonowania

kontroli zarzydczej.
Organem wykonawczym gminy wiejskiej jest W6jt, na kt6rym spoczywaj4 obowi4zki
dotycz4ce m.in. przygotowywania projekt6w uchwal Rady Gminy, wykonywania budzetu i

gospodarowania mieniem,

a

takhe og6lna odpowiedzialnoSi

za prawidlow4 gospodarkg

finansow4 (art. 30 ust. 1 i 2, art.60 ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym). W6jt jako organ

wykonawczy wykonuje zadania przy pomocy Urzgdu, dzialaj1cego

w

strukturze

organizacyjnej wskazanej w protokole kontroli, kt6rego jest kierownikiem (art. 33 ust.

ustawy). OdpowiedzialnoS6

za

Ii3

gospodarkg finansow4 Urzgdu, jako jednostki sektora

finans6w publicznych, w tym za wykonywanie obowipk6w w zakresie kontroli zarz4dczej,
spoczywa na W6jcie

ustawy

-

kierowniku jednostki

-

zgodnie

z art. 53 ust.

o finansach publicznych oraz pracownikach, kt6rym

1

i

art. 69 ust.

I

pkt 2

powierzono obowi4zki w

zakresie gospodarki finansowej.

W6jt jest r6wnie2 organem podatkowym pierwszej instancji w mySl przepisu art. 13
1

$

pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Obowi4zki

w zakresie prowadzenia

postanowief zakresu czynnoSci,

rachunkowoSci spoczywaly, stosownie do

na Skarbniku Gminy. Prawa

i

obowi4zki gl6wnego

ksiggowego (skarbnika) okreSlaj4 przepisy art.54 ustawy o finansach publicznych.

L7

MajEc nauwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, zalecam

:

1. WykreSlenie z rejestru gminnych jednostek organizacyjnych Szkoly Podstawowej w
USniku, kt6ra zostala zlikwidowanaw 2014 r.

2.Przedlohenie Radzie Gminy projekt6w uchwal w sprawie:

a)

zmian

w

statutach instytucji kultury polegaj4cych

na wyeliminowaniu zapis6w

sugeruj4cych obowipek prowadzeniawsp6lnej dzialalnoSci socjalnej zTJrzgdemGminy,

b) zmian w statucie ZGK polegaj4cych na usunigciu z zakresu dzialalnoSci tego zal<Nadu
budZetowego zadania dowoZenia dzieci do szk6l, jako niemieszczqcego sig w katalogu
okreSlonym przepisami

art. 14 ustawy o finansach publicznych, oraz zadania wywozu

nieczysto Sci stalych, j ako faktyc znie niercalizowane go.

3. Dokonanie zmian w treSci przepis6w wewnEtrznych sktadaj4cych sig na procedury kontroli
zarzqdczej

i dokumentacjg opisuj4c4przyjEte

zasady rachunkowofici,poprzez:

a) usunigcie postanowieri przewiduj4cych prowadzenie wykazu skladnik6w aktyw6w i
pasyw6w (inwentarza) jako elementu ksi4g rachunkowych,

b) usunigcie

sprzecznoSci migdzy postanowieniami regulacji wewngtrznych dotycz4cymi

zasad ewidencjonowania pozostalych Srodk6w

trwalych orazprzestrzeganie przyjgtych w tym

zakresie rozwiEzah, maj4c na uwadze, 2e wprowadzone przez Pana zasady powinny by6
do sto

so

wane do faktyc zny ch p otr zeb j edno stki,

c) ujgcie w wykazie kont pozabilansowych konta 976 i

zobowiqzanie Skarbnika do

prowadzenia na nim ewidencji v'rylqczen wzajemnychrozliczefi Urzgdu Gminy z gminnymi

jednostkami budzetowymi oruz

z

ZGK; zapewnienie prowadzenia ewidencji

wyNqczen

wzaj emnych r ozliczefi takhe pr zez wymi eni one j e dno stki or ganizacy jne gminy,

d) usunigcie z zahJadowego planu kont Urzgdu konta 640, jako faktycznie niestosowanego,

e)

wyeliminowanie rozbie2noSci migdzy postanowieniami polityki rachunkowoSci i

stosowan4 w praktyce technik4 prowadzenia ewidencji analitycznej do kont

f)

080,22I i23I,

usunigcie zapis6w sugeruj4cych, 2e gmina mohe prowadzid dzialalnoill polegaj4c4 na

zakupie akcji, obligacji i innych papier6w wartoSciowych jedynie w celu ich odsprzedaZy.

4,

Zobowi4zanie Skarbnika Gminy

do wyeliminowania

dokonywania zapi s6w w ksi ggach rachunkowy ch, poprzez:

nieprawidlowoSci

w

zakresie
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a) zamecharrie pomniejszania dochod6w budzetu o Srodki dotacji pozyskanych w danym roku

na zadania kontynuowane w nastgpnym roku; ustalanie kwoty dochod6w na podstawie
faktycznych wplyw6w zrealizowanych na rachunki bankowe

operacji szczeg6lnych dotycz1cych udzial6w

w

w danym roku, za wyj4tkiem

podatkach dochodowych, podatk6w

pobieranych przez urzgdy skarbowe, ruty czEfici oSwiatowej subwencji wplywaj4cej w

w styczniu

grudniu na rok nastgpny oraz niewykorzystanych kwot dotacji zwr6conych
nastgpnego roku,

b)

zaprzestanie dokonywania migdzy rachunkami bankowymi jednostki przelew6w

niemaj4cych uzasadnienia w treSci dokument6w obrazuj4cych rueczywisty przebieg operacji
gospodarczej, skutkuj4cych zawy2eniem kwot dochod6w i wydatk6w budzetu,

c) przestrzeganie zasady czystoSci obrot6w na koncie 130 poprzez stosowanie technicznego
zapisu ujemnego po obu stronach konta r6wniez do operacji zwrotu na rachunek budZetu
niewykorzystanych Srodk6w na wydatki,

d) uwzglgdnianie pny Wcenie wybudowanych Srodk6w trwalych wszystkich koszt6w
dokumentacj i niezbgdnej do przeprowa dzenia inwestycj i,
e) ujmowanie irozliczarrie koszt6w budowy wszystkich Srodk6w trwalych na koncie 080,

f) ujgcie na koncie 011 wartoSci rozbudowy oSwietlenia ulicznego wynosz1cej 17.675 zl,
kt6ra - jak wynika z ustaleri kontroli - w wyniku zastosowania blgdnej klasyfikacji
budzetowej zostala odniesiona w koszty bieh4ce.

5.

Zapewnienie prawidlowego klasyfikowania wydatk6w,

w

w zakresie

szczeg6lnoSci

kwalifikowania wydatk6w do bie?Ecych lub maj4tkowych.

6. W zakresie najmu lokali mieszkalnych:

a) zaprzestanie wskazywania w wydawanych przez Pana zarz1dzeniach,2e ustalanie stawek
czynszu za naJem lokali mieszkalnych bgdzie sig odbywalo bez uwzglgdnienia czynnik6w
po

dv,y Zszal4cych

i

obni 2aj 4c y ch przyj gty ch pr zez Rad g Gminy,

b) ustalenie czynszv w obowipuj4cych umowach z najemcami zuwzglgdnieniem czynnik6w
po

dwyZ szaj 4cych

i

obnizal qcy ch przyj gty ch pr zez Rad g Gminy,

c) rozliczenie z najemcami -

poprzez ustalenie kwot doplat

lub nadplat

-

prawidlowo

ustalonego czynszv, tj. z uwzglgdnieniem czynnik6w podwyZszaj4cych lub obnizajqcych za
okres od wejScia

w Zycie obowi4zuj4cego aktualnie wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem gminy; poinformowanie

w odpowiedzi o sposobie

wykonania
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zalecen pokontrolnych

o

skutkach finansowych dokonanych rozliczen

w

stosunku do

poszczeg6lnych najemc6w,

d) przestrzeganie 3-miesigcznego okresu wypowiedzenia dotychczasowej wysokoSci czynszu,
wymaganego przez art. 8a ust. 2 ustawy o ochronie praw lokator6w...

7. Zavmeranie kolejnej umowy najmu lokalu uZytkowego ztym samym podmiotem na okres
do 3 lat po uzyskaniu zgody Rady Gminy, w przypadku gdy w wyniku zawarcia tej umowy
Lqczny czas trwania najmu bgdzie dluhszy

niz3lata.

8. Publikowanie ogloszef o przetargu na zbycie nieruchomoSci po uplywie 6 tygodni od dnia

upublicznienia wykazu nieruchom ofici przeznaczony ch do sprzedetzy.

9. Przedlohenie Radzie Gminy projektu uchwaly w sprawie stawki oplaty adiacenckiej z
tytulu wzrostu warto6ci nieruchomoSci spowodowanego jej podzialem.

10. Egzekwowanie od podatnik6w informacji

w

sprawie podatku rolnego

w

przypadkach

przewidzianych przepisami ustawy o podatku rolnym.

ll.

Przestrzeganie wskazanych przepis6w Ordynacji podatkowej

po stgpowania podatkowe

12.

w

zakresie prowadzenia

go i wydaw ania decy zji podatkowych.

Dostosowanie programu komputerowego obsluguj4cego ewidencjg podatkow4

nieruchomoSci do wymog6w okreSlonych

w

przepisach rozporuqdzenia przywolanego w

czgSci opisowej wyst4pienia.

13.

OkreSlenie

w

regulacjach wewngtrznych zasad ewidencjonowania oplaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Dokonanie zmian w arkuszu organizacyjnym Gimn azjumpoprzezprzyznaniedyrektorowi

Gimnazjum zgodnego

z

uchwalq Rady Gminy tygodniowego obowi4zkowego wymiaru

godzin zajg(,, wynosz4cego

8

godzin tygodniowo. Przeanalizowanie zajE1 faktycznie

realizowanychprzez dyrektora Gimnazjum w roku szkolnym 201612017 w celu ustalenia, czy

byLy przez niego realizowane
bezpodstawnie zanihone

za

dodatkow4 odplatnoSci4 godziny ponad pensum

do poziomu 5 godzin. W przypadku stwierdzenia realizacji
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dodatkowo oplacanych godzin wyst4pienie do dyrektora o dokonanie zwrotu wyplaconego
wynagrodzenia. Poinformowanie

o wynikach

analizy tego zagadnienia

sposobie wykonania zalecen pokontrolnych,

ze

w

odpowiedzi o

wskazaniem ewentualnych skutk6w

finansowych.

15. W zakresie ZaTdadowego Funduszu Swiadczef Socjalnych:
a) zwigkszenie ustalonego na 2017 r. odpisu na ZFSS Urzgdu o stwierdzon4 w trakcie kontroli

kwotg jego zanizenia w 2016 r. wynosz4c4 219,73 zl,

b)

korygowanie wysokoSci odpisu

w kofcu roku do faktycznej przecigtnej liczby

zatrudnionych ustalonej zgodnie z zasadari wynikaj4cymi zrozporz4dzetia przywolanego w
czgSci opisowej wyst4pienia.

16. Terminowe wypelnianie przez Pana W6jta obowipk6w w zakresie przedkladania Radzie

Gminy informacji

z

analizy o6wiadczeri maj4tkowych. Przekazanie uwag w tym zakresie

Przewo dni czqcemu Rady Gminy.

17. Uwzglgdnianie

w

umowach

z

wykonawcami dokumentacji rob6t budowlanych

postanowief przewiduj4cych sankcje dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy, maj4c na uwadze nale?yte zabezpieczenie interesu gminy.

18.

WyjaSnienie kwestii niezgodnoSci migdzy dat4 podpisania protokolu odbioru

dokumentacji wykonanej

pnez firmg DiM Projekt i dat4 spon1dzenia

specyfikacji

technicznej, kt6ra sugeruje jej wykonanie 3 miesi4ce po terminie umownym i po podpisaniu

protokolu odbioru.
l

\ "..

.,

19, Zapewnienie, aby

w przedmiarach rob6t realizowanych w trybie

przepis6w Prawa

zam6wief' publicznych wskazywana byla pozycja specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, zawienj4ca wymagania dla danej pozycji przedmiaru.

20. Wyst4pienie do wykonawcy rob6t na drogach w m. Mg2enin i Jakai Mloda o wykonanie

wymaganej dokumentacj4 regulacji zasuw wodoci4golvych do nawierzchni jezdni oraz
pobocza" Zobowi4zanie os6b bior4cych ze strony gminy udzial

w

odbiorach rob6t do

doloZenia nale?ytej starannoSci przy weryfikacji ich wykonania zgodnie z dokumentacjq.

27

2l,Egzekwowanie od dostawcy oleju opalowego

doNqczania do

faktur dokumentu z okreSlon4

cen1 zakupu od producenta. Zobowipzanie odpowiedzialnych pracownik6w
na\e?y4ej starannoSci przy

do

dohohenia

weryfikacji zgodnoSci otrzymywanej dokumentacji z umow4.

22. Wydanie decyzji ustanawiaj4cej trwaly zatzqd nieruchomoSciami, kt6rymi faktycznie
wlada Zaklad Gospodarki Komunalnej. Po wydaniu decyzji przekazarrie wartoSci ksiggowej
gruntu oddanego w trwaly zarzqd z ewidencji Urzgdu do ewidencjiZGK.

23. Przekazanie ZahJadowi Gospodarki Komunalnej wszystkich danych niezbgdnych

do

wlaSciwego prowadzenia ewidencji analitycznej Srodk6w trwalych znajdqqcych sig w
ksi g gach zakJadu,

w

szcze g6lno

S

c

i

siec

i wo d o c i 4 g o lvych i kanalizacyj nych.

O sposobie wykonania zalecefi pokontrolnych proszg powiadomi6 Regionalnq IzbE
Obrachunkowq

w Bialymstoku Zesp6l w Lom|y w terminie 30 dni od daty

otrzymania

niniej szego wyst4pienia.

Dodatkowo informujg o moZliwoSci skladania, w terminie 14 dni od daty otrzymania

wyst4pienia pokontrolnego, zastrzeZeh
poSrednictwem Prezesa

do

zawartych

w

RIO do Kolegium Izby, zgodnie

wyst4pieniu wniosk6w,

z

art.

za

9 ust. 3-4 ustawy o

regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w
stosunku do wniosk6w objgtych zastrzeheniem.
Podstaw4 zgloszeniazastrze2ehmohe by6 tylko zarzut naruszenia prawa poprzez
btgdn4 jego wykladnig lub niewlaSciwe zastosowanie,

i;i;. , tli

Do wiadomoSci:
Regionalna lzba Obrachunkowa w Bialymstoku

Zespolwtr,omZy

* 1.., y.'

