
Opole,  20 grudnia 2004 r.
ZK-401-37/04

Pan

Joachim Jelito

Wójt Gminy

Jemielnica

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 2 sierpnia 2004 r. do 8

października 2004 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej

gminy za 2003 r.

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

w działalności gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.

Kontrola wykazała powtórzenie się niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie

niedostosowania zakładowego planu kont do obowiązujących przepisów, przekroczenia

zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych, nieterminowego

odprowadzania wpływów pieniężnych do kasy na rachunek bankowy budżetu gminy,

nieprzestrzegania przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych, nieprawidłowego

naliczania odpisu na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz nieterminowego
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rozliczania zaliczek, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 12

września 2000 r. i 25 października 2000 r. nie powinno mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi utworzenia środka

specjalnego, na który będą przyjmowane opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego, usunięcia

nieprawidłowości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

wyegzekwowania od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 21 października

2004 r.

I.  Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Gminy

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli 5% wydatków w Urzędzie Gminy i

w Gminnej Bibliotece Publicznej,

(protokół kontroli str. 9).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości,

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości

i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych

jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18

grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek

sektora finansów publicznych  jak i przepisów wewnętrznych polegające m.in. na:

− niedostosowaniu obowiązującego w jednostce Zakładowego Planu Kont do

obowiązujących przepisów, (protokół kontroli str. 7);

Powyższe wystąpiło ponownie pomimo stwierdzenia Wójta Gminy poprzedniej

kadencji w informacji nr RFn.0911/1/00 z dnia 12 września 2000 r., iż wydano nowe

zarządzenie Wójta Gminy w sprawie planu kont, który zawiera niezbędne

unormowania prawne;

− dokonywaniu zapisów w raportach kasowych nie zawierających numeru

identyfikacyjnego dowodu księgowego oraz precyzyjnego określenia jego rodzaju i

dokładnego opisu operacji gospodarczej  (protokół kontroli str. 13-14),
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− prowadzeniu niektórych ksiąg rachunkowych w sposób, który nie zapewnia

możliwości ustalenia stanu aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego odrębnie

dla każdej samobilansującej się jednostki budżetowej gminy. Dotyczy to Urzędu

Gminy, szkół i przedszkoli (protokół kontroli str. 22, 79-80),

− niezgodności ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie konta 221/2 –

należności z tytułu dochodów budżetowych oraz konta 011 - środki trwałe  (protokół

kontroli str. 24, 27-28 i 124),

− zaniechaniu ewidencjonowania dochodów własnych Urzędu Gminy na koncie 130-

rachunek bieżący jednostek budżetowych (protokół kontroli str. 41-42),

− prowadzeniu ewidencji  szczegółowej do konta 260 – zobowiązania finansowe  bez

wyodrębnienia poszczególnych tytułów zobowiązań oraz ewidencji szczegółowej do

konta 902 – wydatki budżetu bez uwzględnienia podziałek klasyfikacji budżetowej

(protokół kontroli str. 36-37, 79),

− prowadzeniu ewidencji szczegółowej do konta 080- inwestycje (środki trwałe w

budowie) wspólnie dla odrębnych zadań inwestycyjnych. Dotyczy to w szczególności

konta 080/1 – ewidencja prowadzona dla kanalizacji w Jemielnicy, kanalizacji w

Centawie i oczyszczalni w Gąsiorowicach oraz konta 080/5 - ewidencja prowadzona

dla zatoki autobusowej w Piotrówce i chodnika w Centawie. Powyższy sposób

księgowania uniemożliwia ustalenie kosztów odrębnie dla poszczególnych inwestycji

(protokół kontroli str. 105-106),

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w okresie

sprawozdawczym innym niż ten, w którym zdarzenia te miały miejsce oraz

przyjmowanie na stan środków trwałych zakończonych zadań inwestycyjnych w

zaniżonej bądź zawyżonej wartości (protokół kontroli str. 118-119, 120-121, 124).

Odpowiedzialność ponoszą: kasjer, inspektor Referatu Finansów i Skarbnik oraz z tytułu

niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy.

3. Nieterminowe odprowadzanie na rachunek bankowy przyjętych do kasy środków

pieniężnych,

(protokół kontroli str. 13).

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia Wójta poprzedniej kadencji w informacji nr

RFn.-0911/1/00 z dnia 25 października 2000 r., iż zobowiązał on kasjerkę do

odprowadzania wpływów z kasy zgodnie z instrukcją kasową, tj. w dniach

organizowanych konwojów gotówki do BSK O/Krapkowice. Ponadto w dniach



4

zwiększonych wpłat (raty podatkowe) będą organizowane dodatkowe odprowadzenia

gotówki do banku.

Odpowiedzialność ponosi kasjer oraz Skarbnik Gminy.

4. Nieterminowe rozliczanie zaliczek oraz wydatkowanie zaliczki w wysokości 700 zł na

inny cel niż określony we wniosku o udzielenie tej zaliczki,

(protokół kontroli str.31-32).

Odpowiedzialność ponoszą zaliczkobiorcy, referent ds. finansowych, Skarbnik i Wójt

Gminy.

5. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na:

− niesporządzeniu kwartalnych i rocznych jednostkowych sprawozdań Rb-N o stanie

należności i Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i

poręczeń dla niektórych jednostek budżetowych (protokół kontroli str. 11),

− niewykazaniu w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalnego w

wysokości 993,62 zł pomimo faktu, iż w ewidencji wielkość taka występuje (protokół

kontroli str. 11),

− wykazaniu w sprawozdaniu finansowym bilans za rok 2003 danych niezgodnych z

danymi wynikającymi z ewidencji księgowej rozrachunków (konto 221/2), zaniżając

sumę aktywów i sumę pasywów w każdym przypadku o kwotę 5.648, 81 zł (protokół

kontroli str. 28),

− sporządzeniu rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-27S z wykonania planu

dochodów i Rb-28S z wykonania planu wydatków nie zawierających wszystkich

informacji wymaganych we wzorach określonych w załączniku do cytowanego

rozporządzenia (protokół kontroli str. 42, 78-79),

− nieprawidłowym sporządzeniu sprawozdania Rb-PDP z wykonania podstawowych

dochodów podatkowych i Rb-27S za 2003 r. polegające na wykazaniu skutków

udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w wysokości zawyżonej o kwotę

3.434 zł  (protokół kontroli str. 67-68),

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

6. Niepodjęcie czynności celem wyegzekwowania opłat za zajęcie pasa drogowego

wpłaconych w niepełnej wysokości oraz nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku

nieterminowych wpłat tychże opłat (łączna kwota należności wynosi 50,50 zł),

(protokół kontroli str. 63).

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska.
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7. Niepodawanie w decyzjach podatkowych ich uzasadnienia faktycznego bądź prawnego,

(protokół kontroli str. 66).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

8. Dokonywanie wydatków ponad kwoty określone w planie finansowym,

(protokół kontroli str. 81-83).

Wymieniona nieprawidłowość wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów

publicznych.

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia Wójta poprzedniej kadencji w informacji nr

RFn.-0911/1/00 z dnia 25 października 2000 r., iż „w celu wyeliminowania przekroczenia

wydatków budżetowych zorganizowałem w dniu 4 września br. z pracownikami

realizującymi budżet naradę, na której zapoznano ich z niektórymi przepisami ustawy o

finansach publicznych. Przypomniałem o obowiązku przestrzegania limitów wydatków

zabezpieczonych w budżecie gminy na poszczególne zadania. Zobowiązałem Skarbnika

Gminy do ścisłego przestrzegania realizacji budżetu w sposób niedopuszczający do

przekroczenia wydatków budżetowych”.

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik, Sekretarz i Wójt Gminy.

9. Naliczenie i wypłacenie pracownikom Urzędu dodatku funkcyjnego za miesiąc styczeń i

luty 2003 r. w zaniżonej wysokości łącznie o kwotę 128,00 zł oraz dodatku specjalnego o

kwotę 204,40 zł,

(protokół kontroli str. 84-85).

Odpowiedzialność ponosi księgowa Referatu Finansów, inspektor ds. organizacji i kadr a

z tytułu niewłaściwego nadzoru Skarbnik oraz Wójt Gminy.

10. Nieprawidłowe wystawianie poleceń podróży służbowych oraz nieprawidłowe rozliczanie

kosztów tych podróży i kosztów używania do celów służbowych samochodu prywatnego

poprzez:

− nieokreślenie przez pracodawcę miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży

służbowej (protokół kontroli str. 90-91),

− nieokreślenie  przez osobę przedkładającą delegację do rozliczenia godziny

rozpoczęcia bądź zakończenia podróży (protokół kontroli str. 91),

− brak daty rozliczenia się z kosztów podróży, co uniemożliwia sprawdzenie

terminowości rozliczenia tych kosztów (protokół kontroli str. 91),

− rozliczenie kosztów podróży niezgodnie z poleceniem określonym w delegacji

(protokół kontroli str. 91),
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− nieterminowe rozliczenie kosztów podróży (protokół kontroli str. 91-92),

− wypłatę za miesiąc wrzesień 2003 r. ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do

celów służbowych w zawyżonej wysokości (protokół kontroli str. 92).

Odpowiedzialność ponoszą delegowani pracownicy, podinspektor Referatu Finansów,

inspektor ds. organizacji i kadr, Skarbnik, Sekretarz, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady

Gminy.

11. Zaniżenie o kwotę 329,28 zł oraz nieterminowe przekazanie na rachunek bankowy

równowartości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

(protokół kontroli str. 93-94).

Nieprawidłowość polegająca na zaniżeniu odpisu na ZFŚS powtórzyła się.

Wójt poprzedniej kadencji w informacji nr RFn.-0911/1/00 z dnia 12 września 2000 r.

stwierdził, że skorygowano naliczony odpis na ZFŚS i różnicę przelano na konto

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy.

12. Nieokreślenie w umowach o udzielenie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów

publicznych szczegółowego opisu zadania, trybu kontroli wykonywania zadania, zasad

zwrotu niewykorzystanej dotacji,

(protokół kontroli str. 96-97).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy.

13. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające na:

− niewskazaniu w ogłoszeniu o przetargu kryteriów oceny ofert, pożądanego lub

wymaganego terminu realizacji zamówienia oraz miejsca składania ofert (protokół

kontroli str.101, 116-117);

Nieprawidłowość polegająca na niepodaniu w ogłoszeniu o przetargu informacji o

pożądanym lub wymaganym terminie realizacji zamówienia powtórzyła się pomimo

stwierdzenia Wójta poprzedniej kadencji w informacji nr Rfn.-0911/1/00 z dnia 25

października 2000 r., iż zorganizowano odprawę pracowników z radcą prawnym, na

której zapoznano uczestników z aktualnymi „przepisami postępowania przy udzielaniu

zamówień publicznych”. W przypadkach wątpliwych, w celu wyeliminowania

różnych interpretacji przepisów Wójt zlecił korzystanie z opinii arbitrów z zakresu

zamówień publicznych;

− niezłożeniu przez osoby występujące w imieniu zamawiającego oświadczeń o braku

lub istnieniu okoliczności wymienionych w art. 20 ust. 1 cyt. uozp w przetargach
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nieograniczonych o wartości szacunkowej do 30.000 euro (protokół kontroli str.101,

116-117, 120),

− zaniechaniu odrzucenia oferty sprzecznej ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia (protokół kontroli str.108-109),

− nieprzesłaniu do publikacji w BZP ogłoszenia o wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oraz nie przesłanie do właściwego ministra do spraw

administracji publicznej informacji cenowej z postępowania i kopii najkorzystniejszej

oferty (protokół kontroli str.111),

− dokonaniu zwrotu wadium po terminie (protokół kontroli str.112),

− wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po zawarciu umowy z

wykonawcą oraz nieprawidłowym ustaleniu terminu ważności tego zabezpieczenia

(protokół kontroli str.112-113),

− ustaleniu przez zamawiającego nieprawidłowego sposobu przedstawienia w ofertach

ceny pełnienia nadzoru przez wykonawcę (protokół kontroli str.115-116).

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej, Kierownik Referatu

Rozwoju i Ochrony Środowiska oraz Wójt Gminy.

14. Zaniechanie ustalenia należności w kwocie 1.588,21 zł poprzez nienaliczenie kar

umownych za zwłokę w terminowym oddaniu przedmiotu umowy,

(protokół kontroli str. 135),

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy

1. Niesporzadzenie sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-N oraz Rb-Z za 2003

rok,

(protokół kontroli str. 143).

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy i Kierownik OPS.

2. Nieprawidłowe poprawianie błędów w dowodach księgowych, raportach kasowych oraz

ewidencji druków ścisłego zarachowania,

(protokół kontroli str. 146-147).

Odpowiedzialność ponosi  Główny Księgowy i Kierownik OPS.

3. Nieprowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 101 kasa z podziałem na rachunki

bankowe,

(protokół kontroli str. 147).
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Odpowiedzialność ponosi  Główny Księgowy i Kierownik OPS.

4. Bezpodstawne naliczanie i wypłacanie w 2003r. miesięcznego ryczałtu z tytułu podróży

służbowych związanych z wyjazdami na obszar przydzielonego rejonu działania dwóm

pracownikom socjalnym OPS. Skutek finansowy z tego tytułu wynosi 975,67 zł (206,50 +

769,17),

(protokół kontroli str. 153).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik OPS.

5. Niezłożenie przez członków Komisji Przetargowej oświadczeń o braku lub istnieniu

okoliczności powodujących wykluczenie osoby występującej po stronie zamawiającego,

(protokół kontroli str. 154).

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji Przetargowej.

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 Gminy

1. Przeprowadzić kontrolę finansową co najmniej 5% wydatków w Urzędzie Gminy oraz w

jednostkach podległych i nadzorowanych stosownie do wymogów art. 127 ust. 3 ustawy z

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 15,

poz. 148 z późn. zm.).

2. Podjąć działania, które spowodują skuteczne wyeliminowanie nieprawidłowości w

zakresie rachunkowości. W trakcie prowadzenia gospodarki finansowej bezwzględnie

stosować określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z

2002 r. Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia

18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla

budżetu państw, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek

sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752) zasady rachunkowości, rzetelnie
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i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy samodzielnie

bilansujących się jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonujących jako jednostki

budżetowe. W okresach sprawozdawczych uzgadniać księgi rachunkowe, tak aby obroty

dziennika, obroty  kont ksiąg pomocniczych były zgodne z obrotami i saldami kont księgi

głównej i zestawieniem obrotów i sald. Dostosować Zakładowy Plan Kont do

obowiązujących przepisów. Ewidencję księgową w zakresie podatków  i opłat prowadzić

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie

zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 50, poz. 511 z późn.

zm.).

3. Podjąć działania, w tym również organizacyjne celem zapewnienie terminowego

odprowadzania środków pieniężnych na rachunek bankowy budżetu gminy.

4. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości dotyczące udzielania i rozliczania zaliczek.

W tym zakresie stosować wytyczne wynikające z Zarządzenia nr 5 Wójta Gminy z dnia

30 listopada 2001 r. Zweryfikować rozliczenie zaliczki w kwocie 700 zł udzielonej dnia 5

września 2003 r. na zakup nagród.

5. Wdrożyć w życie rozwiązania, które w sposób kompleksowy zapewnią poprawę w

zakresie sprawozdawczości. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań budżetowych

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 24 poz. 279 z późn. zm.). Skorygować i przysłać

do tut. RIO błędnie sporządzone sprawozdania, a w szczególności Rb-PDP za 2003 r. W

sprawozdaniu finansowym bilans przedstawiać dane wynikające z ksiąg rachunkowych.

6. Podjąć działania celem wyegzekwowania kwot należnych Gminie z tytułu opłat za zajęcie

pasa drogowego. Od opłat niewpłaconych w terminie naliczać odsetki za zwłokę,

stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr

137, poz. 926 z późn. zm.).

7. W decyzjach podatkowych podawać ich uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do

art. 210 §1 pkt 6 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

8. Podjąć skuteczne działania, w tym nadzorcze i kontrolne w celu wyeliminowania

nieprawidłowości polegających na dokonywaniu wydatków przekraczających kwoty

określone w planie finansowym stosownie do przepisów art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 26
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listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15, poz. 148

z późn. zm.).

9. Wyrównać dodatek funkcyjny i specjalny wypłacony pracownikom w miesiącu styczniu i

lutym 2003 r. w zaniżonej wysokości. Składniki wynagrodzeń naliczać zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego

2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników

samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach

marszałkowskich (Dz.U. nr 33, poz. 264 z późn. zm.).

10. Wzmóc nadzór nad realizacją i rozliczaniem kosztów podróży służbowych. Koszty

podróży służbowych rozliczać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  na obszarze kraju

(Dz.U. nr 236, poz. 1990) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca

2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów

niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271 z późn. zm.). Poczynić

starania w celu wyegzekwowania nadpłaconego ryczałtu za używanie prywatnego

samochodu do celów służbowych i kosztów podróży służbowej wypłaconych w

zawyżonej wysokości.

11. Skorygować odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2003 r. Równowartość

odpisu naliczać i przekazywać na rachunek bankowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z

1996 r. nr.70, poz. 335 z późn. zm.).

12. Przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

stosować regulacje zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w aktach

wykonawczych do tej ustawy, w tym dotyczących stosowania ramowego wzoru umowy o

wykonanie zadania publicznego, a w przypadku innych zadań publicznych niż określone

w wymienionej ustawie postępować zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 pkt 1 i 2

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.

nr 15 poz. 148 z późn. zm.).
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13. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z

udzielaniem zamówień publicznych. Przy udzielaniu zamówień publicznych

bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

14. Naliczyć kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 9 pkt 1 lit.

„a” umowy nr 59/2002 z dnia 26.09.2002 r. zawartej z Przedsiębiorstwem

Wielobranżowym „Polimer” z Katowic.

15. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości, które stwierdzono podczas

poprzedniej kontroli kompleksowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy

1. Bezwzględnie przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Sprawozdania

sporządzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia

13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 24, poz. 279 z późn.

zm.).

2. Błędy w dowodach księgowych oraz ewidencji poprawiać zgodnie z przepisami art. 22 i

art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.

nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3. Zaprowadzić ewidencję szczegółową do konta 101 kasa z podziałem na rachunki

bankowe, która pozwoli ustalić stan według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających

sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych, tj. oddzielnie środki

pobrane z rachunku bieżącego na pokrycie wydatków budżetowych, pobrane i wykonane

środki specjalne, pobrane i wykonane  środki ZFŚS, zgodnie z art. 24 ust.4 pkt 2 ustawy z

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694

z późn. zm.).

4. Podjąć działania w celu rozliczenia bezpodstawnie wypłaconych ryczałtów z tytułu

podróży służbowych związanych z wyjazdami pracowników socjalnych na obszar

przydzielonego rejonu działania. W zakresie rozliczania kosztów podróży stosować

zasady określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 19 grudnia

2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
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pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990).

5. Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

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 Gminy

      Prezes

Janusz Gałkiewicz
 / - /


