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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, dzia aj&c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7
pa)dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z pó)n. zm.),
przeprowadzi a w okresie od 25 wrze3nia do 25 listopada 2000 r. kompleksow& kontrol4 gospodarki
finansowej Gminy. Szczegó owe ustalenia zawiera protokó podpisany bez zastrze8e9 w dniu 27
listopada 2000 r. przez Burmistrza i Skarbnika.
Z ustale9 kontroli wynika, 8e od strony formalno-prawnej organizacja pracy Urz4du i Zarz&du
Gminy w zakresie spraw podatkowych, finansowo-ksi4gowych oraz gospodarki mieniem
komunalnym jest prawid owa i zapewnia realizacj4 zada9 w Gminie. Urz&dzenia ksi4gowe, na których
prowadzona jest ewidencja ksi4gowa (dochodów i wydatków) s& dostosowane do potrzeb jednostki.
Ewidencja jest na bie8&co prowadzona. Operacje kasowe i bankowe s& dokumentowane poprawnie.
Prawid owo rejestrowano obroty na poszczególnych kontach syntetycznych i analitycznych, a
wykazane w ksi4gach rachunkowych salda nale8no3ci dochodowych gminy zosta y prawid owo
zaewidencjonowane w urz&dzeniach ksi4gowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo3ci oraz
zarz&dzeniem nr 46 Ministra Finansów z 1 sierpnia 1995 roku. Prawid owo naliczano i w
obowi&zuj&cym terminie odprowadzano podatek dochodowy od wynagrodze9 pracowników urz4du
oraz sk adk4 na ZUS i Fundusz Pracy.
Nale8y podkre3liA, 8e w czasie trwania kontroli szereg nieprawid owo3ci i uchybie9 zosta o
usuni4tych, co b4dzie mia o pozytywne znaczenie w dalszej pracy urz4du. Uchybienia i
nieprawid owo3ci wyst&pi y w ni8ej wymienionych segmentach gospodarki finansowej:
w zakresie kontroli wewn trznej i zabezpieczenia mienia
Nie dostosowano do potrzeb jednostki instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Posiada ona
zapisy, które nie odpowiadaj& aktualnie obowi&zuj&cym przepisom oraz strukturze Urz4du.
Ponadto w instrukcji brak istotnych regulacji, okre3laj&cych zasady prawid owego sporz&dzania i
przekazywania do referatu finansowego dowodów ksi4gowych przez pozosta e referaty i samodzielne
stanowiska.
w zakresie funkcjonowania ksi gowo ci
Zak adowy plan kont nie odpowiada w pe ni przepisom ustawy o rachunkowo3ci, gdy8 nie
zawiera :

-

wykazu stosowanych ksi&g rachunkowych przy u8yciu komputera (wykazu zbiorów stanowi&cych
ksi4gi rachunkowe na no3nikach czytelnych dla komputera) oraz dokumentacji przetwarzania
danych i jej zmian wymaganych przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy,

-

wykazu programów wraz z pisemnym stwierdzeniem dopuszczenia programów do stosowania,
opisu jego przeznaczenia oraz zasad ochrony danych,
przyj4tych zasad wyceny aktywów i pasywów.

-

w zakresie gospodarki pieni nej
Pomieszczenie, w którym mie3ci si4 kasa urz4du nie by o prawid owo zabezpieczone. Uwagi o
brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy uj4to w protokole kontroli kasy z 28 wrze3nia 2000
roku.
Przekazywanie kasy, odbywa o si4 jedynie w obecno3ci osób zdaj&cej i przyjmuj&cej obowi&zki
kasjera.
w zakresie rozrachunków i roszcze
Nie prowadzono bie8&cej analizy zapisów na kontach rozrachunkowych, czego dowodem jest
fakt nie dokonania odpowiedniego rozliczania sald, jakie wyst&pi y na koniec ka8dego roku
obrachunkowego (salda z roku 1998 i 1999), w tym tak8e zaliczek do rozliczenia wyp aconych
pracownikom na zakupy w roku 1999.
w zakresie dochodów bud etowych, realizacji podatków i op at lokalnych oraz wp ywów za
wydawanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych
Nie egzekwowano terminowego przedk adania deklaracji podatkowych od osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nie maj&cych osobowo3ci prawnej (art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku
rolnym, art. 66 ust. 8 pkt 1 ustawy o lasach i art. 6 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op atach
lokalnych).
Decyzje i nakazy p atnicze dor4czano podatnikom z naruszeniem przepisów art. 47 § 1
ordynacji podatkowej (str. 18 protoko u kontroli i za &cznik VI-8).
Nieopracowywano szczegó owego preliminarza dochodów i wydatków jako za &cznika do
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi&zywania Problemów Alkoholowych.
w zakresie wydatków bud etowych
Wynagrodzenie dla by ego Burmistrza Miasta ustalono z naruszeniem § 5 rozporz&dzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorz&dowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 111 poz. 493
z pó)n. zm.), oraz § 63 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy G uszyca okre3laj&c jego wysoko3A w sposób,
który pozostawia swobod4 ustalania kwoty poszczególnych sk adników wynagrodzenia.
Nieprawid owo ustalono wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta, Zast4pcy i Sekretarza Gminy za
okres od 28 – 31 lipca 2000 r. na podstawie rozporz&dzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w
sprawie zasad wynagradzania i wymaga9 kwalifikacyjnych pracowników samorz&dowych
zatrudnionych w urz4dach gmin, starostwach powiatowych i urz4dach marsza kowskich (Dz. U. Nr
61, poz. 707), które obowi&zuje od 1 sierpnia 2000 r. Skutkiem tego by o zawy8enie dla
wymienionych osób za wskazany wy8ej okres stawek osobistego zaszeregowania.
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Kierownik jednostki nie dope ni obowi&zku wynikaj&cego z art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994
r. o zak adowym funduszu 3wiadcze9 socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z pó)n. zm.) dotycz&cego
przekazywania na rachunek bankowy Funduszu za dany rok kalendarzowy równowarto3ci
dokonanych odpisów w okre3lonych terminach. Zawarte z kontrahentami umowy na dostaw4 robót i
us ug nie posiada y wymaganej przepisami art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz&dzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pó)n. zm.) kontrasygnaty Skarbnika Gminy
lub osoby upowa8nionej.
w zakresie powi zania bud etu z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi podmiotami
Dotacje dla zak adów bud8etowych nie by y przekazywane w wysoko3ci 1/12 planowanych
kwot na dany rok bud8etowy i w terminie okre3lonym uchwa & Nr V/106/95 Rady Miejskiej z dnia 22
czerwca 1995 r.
Kierownicy zak adów bud8etowych nie przedk adali Zarz&dowi Gminy informacji z
wykorzystania otrzymanych dotacji, co nie jest zgodne z cyt. wy8ej uchwa &.
Rada Miejska nie podejmowa a uchwa w sprawie trybu post4powania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w my3l przepisów art. 118 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.
Nie zawierano z wszystkimi podmiotami, którym przekazywano dotacje w latach 1990 i 2000
umów ani porozumie9 oraz nie okre3lono dla nich sposobu wykorzystania i rozliczania si4 z
otrzymanych dotacji.
Nie podano w 1999 r. do publicznej wiadomo3ci mieszka9com gminy wielko3ci
wykorzystanych dotacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, co nie jest
zgodne z art. 118 ust. 3 cyt. wy8ej ustawy.
Rada Miejska nie podejmowa a uchwa w sprawie przej4cia do realizacji zada9 z zakresu
administracji rz&dowej.
w zakresie spraw dotycz cych przyst pienia gminy do spó ki, wp acenia udzia ów i wydatkowania
rodków z bud etu gminy w tym zakresie
Niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo3ci oraz uchwa & bud8etow& Nr XV/131/2000
rady Miejskiej z dnia 23 marca 2000 roku, wydatkowano w I pó roczu 2000 roku kwot4 w wysoko3ci
8.799 z (z rozdzia u 8513 § 78), która nie by a planowana w bud8ecie gminy na rok 2000.
Wydatkowanie powy8szej kwoty stanowi naruszenie przepisów wynikaj&cych z art. 138 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych (powy8sze szczegó owo opisano na stronie 13 i 14 protoko u
kontroli).
w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej
Nie opracowywano gminnych programów ochrony 3rodowiska i gospodarki wodnej, co nie jest
zgodne z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kszta towaniu 3rodowiska
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z pó)n. zm.).
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w zakresie gospodarki rodkami rzeczowymi
Na arkuszach spisu z natury (dot. materia ów) nie wype niono rubryki drugiej, w której wpisuje
si4 symbole materia owe, nie wykre3lano wolnych rubryk oraz nie wpisywano na której pozycji
zako9czono spis z natury. Nie obj4to inwentaryzacj& (przeprowadzon& w dniu 2.12.1999 r.)
materia ów nieinwestycyjnych na ogóln& kwot4 6.718 z , co nie jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy o
rachunkowo3ci oraz instrukcj& inwentaryzacyjn&. Niezgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o
rachunkowo3ci dokonywano poprawek i skre3le9 na arkuszach spisowych nr 19 i 20 (dot. spisu z
natury materia ów).
W zarz&dzeniu Nr 38/99 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15.11.1999 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji, nie powo ano komisji inwentaryzacyjnej oraz nie wyznaczono
przewodnicz&cego tej komisji, co nie jest zgodne z instrukcj& inwentaryzacyjn&, zatwierdzon&
postanowieniem Nr 4/94 Burmistrza MiG z dnia 1 maja 1994 roku.
Nie sporz&dzono sprawozdania o zako9czeniu przeprowadzonej w 1999 r. inwentaryzacji (w
cytowanym wy8ej zarz&dzeniu nie powo ano komisji inwentaryzacyjnej i jej przewodnicz&cego).
Przekazuj)c powy+sze do wiadomo,ci panu Burmistrzowi, Regionalna Izba
Obrachunkowa we Wroc3awiu dzia3aj)c na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa7dziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. Nr 85 poz. 428 z póz. zm.) wnosi o
podj=cie stosownych dzia3a>, maj)cych na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawid3owo,ci
oraz niedopuszczenie do ich ponownego wyst)pienia poprzez zrealizowanie ni+ej wymienionych
wniosków:
1. Opracowanie i wprowadzenie do stosowania zarz&dzeniem Burmistrza Miasta instrukcji w
sprawie obiegu dokumentów ksi4gowych dostosowanej do obowi&zuj&cych przepisów i
aktualnych potrzeb urz4du.
2. Uzupe nienie dokumentacji opisuj&cej przyj4te zasady rachunkowo3ci, stosownie do wymogów
okre3lonych w art. 10 ustawy z dnia 29 wrze3nia 1994 roku o rachunkowo3ci (Dz. U. Nr 121 poz.
591 ze zm.) tj. o wykaz stosowanych ksi&g rachunkowych, dokumentacj4 przetwarzania danych i
jej zmian oraz przyj4tych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz wykazu programów, opisu jego
przeznaczenia wraz z pisemnym stwierdzeniem dopuszczenia programu do stosowania.
3. Usuni4cie braków w zabezpieczeniu kasy, wykazanych w protokole kontroli kasy oraz
przestrzeganie zasad w sprawie formalnego, komisyjnego przekazywania kasy .
4. Dok adne dokumentowanie i rozliczanie kosztów podró8y s u8bowych odbywanych na terenie
kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowi&zuj&cymi w tym zakresie przepisami oraz
planowanie wydatków z tytu u podró8y s u8bowych w prawid owych podzia kach klasyfikacji
bud8etowej.
5. Wskazywanie na wnioskach o zaliczk4 daty rozliczenia zaliczki oraz egzekwowanie okre3lonych
terminów.
6. Prowadzenie szczegó owej analizy zapisu na kontach rozrachunkowych i materia owych w celu
rozliczenia wykazanych sald i osób materialnie odpowiedzialnych na koniec ka8dego roku
obrachunkowego i ich bie8&cej analizy.
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7. Przekazywanie 3rodków, stanowi&cych równowarto3A dokonanych odpisów w danym roku na
zak adowy fundusz 3wiadcze9 socjalnych na rachunek bankowy tego funduszu, w wysoko3ciach i
terminach okre3lonych przepisami art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zak adowym funduszu

8.

9.

10.
11.

12.

13.

3wiadcze9 socjalnych oraz ksi4gowanie w ci48ar kosztów, rocznego odpisu na fundusz na koncie
851- Zak adowy Fundusz Socjalny, zgodnie z jego tre3ci& ekonomiczn&.
Zamieszczanie kontrasygnaty Skarbnika lub osoby upowa8nionej na wszystkich umowach, które
mog& spowodowaA powstanie zobowi&za9 pieni48nych, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o
samorz&dzie gminnym, a wprowadzanie zmian w umowach nale8y dokonywaA w formie
pisemnej.
Przestrzeganie terminów p atno3ci za wykonane us ugi zgodnie z zawart& umow& oraz rzetelne
sprawdzanie danych uj4tych w fakturach zleceniobiorców, zgodnie z zapisami zawartymi w
umowach.
Dor4czanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, zgodnie z KPA.
Egzekwowanie od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie maj&cych osobowo3ci prawnej
przedk adania deklaracji podatkowych w terminie do 15 stycznia ka8dego roku podatkowego
zgodnie z obowi&zuj&cymi przepisami prawnymi.
Opracowywanie szczegó owego preliminarza dochodów i wydatków wynikaj&cego z Gminnego
Programu PiRPA oraz przepisów ustawy o wychowaniu w trze)wo3ci i przeciwdzia aniu
alkoholizmowi (art. 182) i przedk adanie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia wraz z bud8etem
Gminy.
Dor4czanie podatnikom decyzji i nakazów p atniczych na podatek rolny, le3ny i od nieruchomo3ci
w terminie 14 dni przed terminem p atno3ci podatku, zgodnie z art. 47 § 1 ordynacji podatkowej.

14. Przekazywanie dotacji zak adom bud8etowym w wysoko3ci 1/12 uchwalonej dotacji na dany rok
bud8etowy i w terminie do 20 ka8dego miesi&ca, zgodnie z uchwa & Nr V/106/95 Rady Miejskiej
z 22.06.1996 r.
15. Wyegzekwowanie od kierowników poszczególnych zak adów bud8etowych przedk adania
(ka8dego kwarta u) Zarz&dowi Miejskiemu, informacji z wykorzystania otrzymanych dotacji.
Zarz&d otrzyman& informacj4 powinien rozpatrzyA na swoim posiedzeniu i ustosunkowaA si4 do
celowo3ci jej wykorzystania zgodnie z cyt. wy8ej uchwa &.
16. Opracowanie projektów uchwa Rady Miejskiej w sprawie:
- trybu post4powania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych
- przyj4cia zada9 do realizacji z zakresu administracji rz&dowej.
17. Zawieranie umów (porozumie9) z ka8dym podmiotem gospodarczym, któremu Rada Miejska
przydziela dotacje na realizacj4 zada9 w asnych. W umowach (porozumieniach) nale8y
szczegó owo okre3laA zadania, wysoko3A dotacji na ich realizacj4 i sposób rozliczania si4 z
wykorzystanej dotacji.
18. Podawanie do wiadomo3ci mieszka9com gminy w sposób zwyczajowo przyj4ty na danym terenie
wysoko3ci wykorzystanych dotacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
w danym roku bud8etowym.

5

19. Realizacja wydatków bud8etowych w danym roku, musi byA poprzedzona uprzednim ich
zaplanowaniem w bud8ecie gminy i zgodnie z obowi&zuj&c& klasyfikacj& bud8etow&. Realizacja
wydatków bud8etowych musi byA poprzedzona uprzednim ich zaplanowaniem w bud8ecie gminy
i zgodnie z obowi&zuj&c& klasyfikacj& bud8etu.
20. Opracowywanie gminnego programu ochrony 3rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 90
ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1994 roku o ochronie i kszta towaniu 3rodowiska (Dz. U. z 1994
roku Nr 49 poz. 196 z póz. zm.).
21. Przestrzeganie przepisów art. 26 ustawy o rachunkowo3ci oraz wewn4trznej instrukcji w sprawie
przeprowadzania inwentaryzacji:
- powo ywanie zarz&dzeniem Burmistrza komisji inwentaryzacyjnej w sk adzie co najmniej 3 osób,
jej przewodnicz&cego oraz zespo ów spisowych,
- obejmowanie spisem inwentaryzacyjnym wszystkich 3rodków trwa ych, pozosta ych 3rodków
trwa ych w u8ywaniu oraz wszystkich materia ów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.
22. Stwierdzone b 4dy w zapisach ksi4gowych nale8y poprawiaA zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o
rachunkowo3ci.

Stosownie do postanowie9 art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 pa)dziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z póz. zm. ) prosz4 o poinformowanie
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego
wyst&pienia pokontrolnego, o wykonaniu powy8szych wniosków lub o przyczynach ich
niewykonania. Do wniosków zawartych w niniejszym wyst&pieniu przys uguje prawo zg aszania
zastrze8e9, do Kolegium Izby. Zastrze8enia sk ada w a3ciwy organ jednostki kontrolowanej w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wyst&pienia pokontrolnego za po3rednictwem Prezesa Izby we
Wroc awiu. Podstaw& do zg oszenia zastrze8e9, mo8e byA tylko zarzut naruszenia prawa poprzez
b 4dn& jego wyk adni4 lub niew a3ciwe jego zastosowanie.

Do wiadomo3ci :
Pan
Jan Chmura
Przewodnicz&cy Rady Miejskiej
w G uszycy

6

