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Pan

Artur Tomala

Burmistrz

Gorzowa Śląskiego

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 24 czerwca 2004 r. do

25 sierpnia 2004 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej

gminy za 2003 r. oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2002 i 2003.

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, obejmując nią wybrane losowo operacje

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową.

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i

nieprawidłowości będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz

braku nadzoru ze strony kierownictwa. Kontrola wykazała powtórzenie się niektórych

nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli gospodarki finansowej gminy

w zakresie windykacji zaległości podatkowych oraz zamówień publicznych, co w świetle

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 30 stycznia 2001 r. nie powinno

mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyły one między innymi:

− założenia szczegółowej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

− dokonania przypisu zaniżonego wymiaru podatku od nieruchomości,

− założenia ewidencji zapasów paliwa w jednostkach OSP,
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− sporządzenia korekty sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów

podatkowych.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 26 sierpnia 2004 r.

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zastrzeżeń nie wniesiono.

I.  Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Miejski

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli co najmniej 5% wydatków w części

jednostek organizacyjnych gminy,

(protokół kontroli str. 6-7).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

2. Brak weryfikacji deklaracji podatkowych osób prawnych w podatku od nieruchomości, co

było przyczyną zaniżenia przypisu podatku w 2002 r. o kwotę 3.105,23 zł i w 2003 r. o

kwotę 2.298,88 zł,

(protokół  kontroli str. 24-25).

Odpowiedzialność ponosi  podinspektor w Referacie Finansowym oraz Burmistrz.

3. Nieterminowe wystawianie tytułów wykonawczych,

(protokół kontroli str. 33-34).

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. księgowości podatkowej oraz Skarbnik.

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia Burmistrza w informacji o wykonaniu

wniosków pokontrolnych z dnia 30 stycznia 2001 r., iż w celu prowadzenia na bieżąco

windykacji podatków dokonano zmian w zakresach czynności pracowników i ustalono

osobę odpowiedzialną za windykację.

4. Niepodanie do wiadomości publicznej informacji o umorzeniu zaległości podatkowych

podatnikowi będącemu przedsiębiorcą oraz podatnikowi podatku rolnego w łącznej

kwocie 18.964,70 zł,

(protokół kontroli str. 40).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

5. Niepobieranie opłaty administracyjnej za wydane wypisy z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

(protokół kontroli str. 41-42).
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Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i

Ochrony Środowiska oraz kasjer.

6. Nieprawidłowe ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego polegające na:

− stosowaniu niewłaściwych stawek za zajęcie pasa drogowego, co spowodowało

zawyżenie ww. opłaty o kwotę 1.350,80 zł (protokół kontroli str. 47-48),

− nienaliczeniu opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z

funkcjonowaniem drogi, co spowodowało zaniżenie należnych gminie dochodów o

kwotę 3.227,68 zł (protokół kontroli str. 46-47).

Zaniechanie ustalenia należności j.s.t. stanowi naruszenie dyscypliny finansów

publicznych.

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. zamówień publicznych oraz Burmistrz.

7. Naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości polegające

na:

− niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (protokół

kontroli str. 58),

− braku wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniu o przetargu i protokole z

przetargu (protokół kontroli str. 58),

− braku wszystkich wymaganych danych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do

oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 60).

Odpowiedzialność ponosi przewodniczący komisji przetargowej oraz Burmistrz.

8. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające m.in. na:

− braku uwzględnienia w dokumentacji podstawowych czynności niektórych danych

wymaganych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (protokół kontroli str.

76, 78, 80),

− zaniechaniu składania pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności

powodujących wykluczenie osoby występującej po stronie zamawiającego (protokół

kontroli str. 76, 78, 80),

− nieprzekazaniu Ministrowi Infrastruktury informacji cenowych i kopii oferty

najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 75),

− wyłączeniu z dokumentacji przetargowej złożonych przez oferentów dowodów

gwarancji ubezpieczonych potwierdzających wniesienie wadium (protokół kontroli str.

90),
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− dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert

niespełniających wszystkich wymogów ustawy (protokół kontroli str. 78-79, 80-81,

88-90).

Nieprawidłowości wymienione w poz. 1, 3 i 5 wystąpiły ponownie pomimo stwierdzenia

Burmistrza w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 30 stycznia 2001

r., iż w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów

określonych w ustawie o zamówieniach publicznych dokonane zostaną zmiany w

zakresach czynności pracowników.

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

9. Nieprawidłowe prowadzenie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych,

(protokół kontroli str. 101).

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. organizacyjnych i kadr, a z nadzoru Skarbnik.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

polegające na:

− poprawianiu błędów w sposób nieprawidłowy (protokół kontroli str. 109),

− nieprowadzeniu zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont

pomocniczych (protokół kontroli str. 109).

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa MGOPS.

2. Nieterminowe dokonywanie wpłat przyjętych środków przez opiekunki społeczne na

rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej,

(protokół kontroli str. 111-112).

Odpowiedzialność ponoszą opiekunki społeczne a z nadzoru Główny Księgowy MGOPS.

I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia

prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając

na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w

szczególności o realizację następujących wniosków:

Urząd Miejski



5

1. Przeprowadzić kontrolę wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,

stosownie do wymogów określonych w art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 14b z pźn. zm.).

2. Deklaracje podatkowe osób prawnych poddawać weryfikacji, zgodnie z art. 272 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

3. Podjąć stosowne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości polegających na

nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych. Działania w tym zakresie

podejmować w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów

z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.).

4. W wykazach o umorzeniach zaległości podatkowych ujmować wszystkich podatników

będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i

opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości

podatkowe w kwocie wyższej niż 100 złotych, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 26

listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

5. Przy pobieraniu opłaty administracyjnej przestrzegać ustaleń wynikających z podjętej

uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie oraz przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84).

6. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstania

nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą starannością

zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).

7. Skorygować błędnie naliczone opłaty za zajęcie pasa drogowego. Naliczyć i

wyegzekwować opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z

funkcjonowaniem dróg stosownie do przepisów art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn.

zm.) oraz przepisów § 8 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w

sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 6, poz.

33 z pźn. zm.).

8. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z gospodarowaniem nieruchomości w

szczególności w zakresie sporządzanej dokumentacji.
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Przy sprzedaży oraz wydzierżawianiu nieruchomości przestrzegać procedur wynikających

z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z

2000 r. - Dz.U. nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań

na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108).

9. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące prowadzenia księgi inwentarzowej

pozostałych środków trwałych Urzędu Miasta.

10. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych ponownego wystąpienia

tych samych nieprawidłowości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wyeliminować nieprawidłowości wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.

zm.). Przestrzegać postanowień art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 cyt. ustawy.

2. Przyjęte środki bezwzględnie wpłacać na rachunek bankowy MGOPS w terminie

określonym w przepisach wewnętrznych.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu  wniosków pokontrolnych w nim zawartych

lub przyczynach ich niewykonania.

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl

art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:
Rada Miejska

Prezes

Janusz Gałkiewicz
 / - /


