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ZK-401-4/05

Pan

Arnold Hindera

Burmistrz Białej

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  25 lutego 2005 r. do 29

kwietnia 2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy

za 2004 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 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

w działalności gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.

Kontrola wykazała powtórzenie się niektórych nieprawidłowości dotyczących

nieterminowego księgowania operacji gospodarczych oraz zamówień publicznych, które

stwierdzono podczas poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO w

Opolu, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 28 grudnia

2001 r. nie powinno mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie kontroli usunięto część stwierdzonych

nieprawidłowości m.in. skorygowano nieprawidłowo naliczoną i odprowadzoną kwotę odpisu

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonano prawidłowego rozliczenia

polecenia wyjazdu służbowego poza granice kraju.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 10 maja 2005 r.
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I. Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Miejski

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

podległej jednostce organizacyjnej ( protokół kontroli str. 5, 6).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Białej.

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

polegające na:

– ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w okresie

sprawozdawczym innym niż ten, w którym zdarzenia miały miejsce (protokół kontroli

str. 70-71, 76);

Wymieniona powyżej nieprawidłowość powtórzyła się pomimo stwierdzenia

Burmistrza poprzedniej kadencji w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych

nr OR-0911-5/2001 z dnia 28.12.2001 r., iż nieprawidłowości dotyczące prowadzenia

ewidencji księgowej zostały wyeliminowane, a księgi rachunkowe prowadzone są

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Powyższe świadczy o braku

skuteczności działań Burmistrza w tym zakresie;

- dokonywaniu zapisów w ewidencji analitycznej środków trwałych w sposób nietrwały

(protokół kontroli str. 81, 82),

- nieoznaczeniu wydruku ewidencji syntetycznej konta 011-środki trwałe nazwą

jednostki, nazwą programu przetwarzania oraz braku sumy obrotów w powyższej

ewidencji (protokół kontroli str. 82),

- nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 310-materiały  (protokół

kontroli str. 84),

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości, inspektor ds. zarządzania

kryzysowego, Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej oraz

Skarbnik Gminy.

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań gminy w łącznej kwocie 13.620,00 zł,

(protokół kontroli str. 14-15).

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Białej.

Niewykonanie zobowiązania jednostki w wysokości przekraczającej w roku budżetowym

łącznie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku

poprzednim, którego termin płatności upłynął wskutek zaniedbania lub niewypełnienia
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obowiązków w zakresie kontroli finansowej, po dniu 1 lipca 2005 r. w świetle ustawy z

dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 114) stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansów

publicznych.

4. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych

polegające na nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych,

(protokół kontroli str. 28-29).

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości podatkowej oraz Burmistrz Białej.

5. Niezachowanie wymogu bezzwłoczności ustalania opłat z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego,

(protokół kontroli str. 31-32).

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. planowania przestrzennego oraz Burmistrz

Białej.

6. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi

polegające na:

− nieokreśleniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opisu

nieruchomości, terminów wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz zasad

aktualizacji opłat (protokół kontroli str. 35, 36, 37, 40, 42, 45),

− nieokreśleniu w ogłoszeniach o przetargu opisu nieruchomości, informacji o

obciążeniach nieruchomości, uzasadnienia wyboru formy przetargu oraz

przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposobu jej

zagospodarowania (protokół kontroli str. 35),

− nieokreśleniu w protokole z przetargu uzasadnienia rozstrzygnięć komisji

przetargowej, informacji o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu

wraz z uzasadnieniem oraz imion i nazwisk przewodniczącego komisji przetargowej

oraz pozostałych członków komisji przetargowej (protokół kontroli str. 38),

− bezpodstawnym zastosowaniu trybu przetargu ustnego ograniczonego do osób

zamieszkujących terytorium gminy (protokół kontroli str. 38),

− nieprawidłowym ustalaniu cen zbywanych nieruchomości, tj. w zawyżonych

wysokościach o łączną kwotę 862,00 zł (protokół kontroli str. 42, 46),

− niezachowaniu szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym, co

skutkowało sprzedażą budynku mieszkalnego bez jednoczesnej sprzedaży działki

gruntu, z którą budynek ten jest trwale złączony, dokonaniu natomiast sprzedaży
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działki gruntu stanowiącej odrębną nieruchomość zabudowaną budynkiem

mieszkalnym, zlokalizowanej obok budynku będącego przedmiotem zbycia (protokół

kontroli str. 47-49).

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki

Nieruchomościami i Informatyki, Burmistrz Białej, były Kierownik Referatu Rolnictwa i

Geodezji oraz były Burmistrz Białej.

7. Nieokreślanie w umowach o udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych trybu kontroli wykonywanego zadania,

(protokół kontroli str. 56-57).

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Burmistrz Białej.

8. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo

zamówień publicznych polegające na:

- zamieszczeniu ogłoszeń o przetargu niespełniających wymogów ustawowych

(protokół kontroli str. 61, 62),

- niepowiadomieniu uczestników postępowania o fakcie odrzucenia ofert (protokół

kontroli str. 62),

− nieprawidłowym sporządzeniu bądź niesporządzeniu specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (protokół kontroli str. 61, 62, 63, 67-68, 80),

− zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu  nieograniczonym w siedzibie zamawiającego

oraz na stronie internetowej, przed publikacją ogłoszenia o przetargu w Biuletynie

Zamówień Publicznych (protokół kontroli str. 68),

− nieprawidłowym ustaleniu terminu składania ofert (protokół kontroli str. 68).

− nieprzestrzeganiu zasady pisemności w przypadku porozumiewania się w formie innej

niż pisemna pomiędzy zamawiającym a oferentem (protokół kontroli str. 69, 74),

− opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania przed zawarciem umowy (protokół kontroli str. 70),

− nieterminowym przekazaniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

informacji cenowych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kopii

oferty najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 70),

− nieprawidłowym ustaleniu i pobraniu kwoty wadium, tj. w wysokości 3,46% wartości

zamówienia (protokół kontroli str. 73),

− nieprzestrzeganiu terminu zwrotu wadium (protokół kontroli str. 75),
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− bezpodstawnym zastosowaniu trybu negocjacji bez ogłoszenia do udzielenia

zamówienia (protokół kontroli str. 79),

− zaniechaniu złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności

powodujących wykluczenie osoby występującej po stronie zamawiającego (protokół

kontroli str. 79-80),

− niewykluczeniu z postępowania wykonawcy wykonującego czynności związane z

przygotowaniem prowadzonego postępowania (protokół kontroli str. 79),

− nieprawidłowym sporządzeniu bądź niesporządzeniu protokołu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 62, 80),

Nieprawidłowości polegające na nieprawidłowym sporządzeniu bądź niesporządzeniu

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprawidłowym ustaleniu terminu

składania ofert oraz nieterminowym przekazywaniu do Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji informacji cenowych z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oraz kopii oferty najkorzystniejszej wystąpiły pomimo

informacji Burmistrza Białej zawartej w piśmie nr Or-0911-5/2001 z dnia 28 grudnia

2001 r., iż zobowiązano pracowników do wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem

ustawy o zamówieniach publicznych, a zwłaszcza do nieprawidłowości zausterkowanych

podczas kontroli. Jak widać działania te nie przyniosły pożądanych efektów, co więcej

sytuacja w tym zakresie uległa pogorszeniu.

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i

Integracji Europejskiej oraz Burmistrz.

Wymienione wyżej nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów, o których

mowa w art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114).

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

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

polegające na :

- nieokreśleniu w dokumentacji  opisującej przyjęte zasady rachunkowości roku

obrotowego i wchodzących z jego skład okresów sprawozdawczych oraz opisu

systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich

zapisów (protokół kontroli str. 96),
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- nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 013-pozostałe środki

trwałe, tj. w sposób uniemożliwiający ustalenie osób lub komórek organizacyjnych,

którym powierzono te środki (protokół kontroli str. 97),

- dokonywaniu korekt błędnych zapisów w księgach rachunkowych w sposób

nieprawidłowy (protokół kontroli str. 97),

- dokonywaniu zapisów w raportach kasowych bez określenia dat operacji

gospodarczych i numerów identyfikacyjnych stanowiących podstawę zapisów

(protokół kontroli str. 99),

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. inwentaryzacji, kasjer oraz Dyrektor Biura

Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień

publicznych polegające na:

- zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu niespełniającego wymogów ustawowych,

- nieokreśleniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposobu oceny ofert,

sposobu obliczenia ceny oraz terminu związania ofertą,

- nieprawidłowym sporządzeniu protokołu z postępowania,

- niepowiadomieniu uczestników postępowania o fakcie odrzucenia ofert,

- niezachowaniu formy pisemnej przy zawiadomieniu wykonawców biorących udział w

postępowaniu o wynikach postępowania,

- podpisaniu umowy z dostawcą  pomimo niezłożenia przez niego oświadczenia o

spełnieniu ustawowych warunków udziału w postępowaniu,

(protokół kontroli str. 103-104).

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.

II. Wnioski pokontrolne

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:
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Urząd Miejski

1. Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku budżetowym kontrolę co

najmniej 5 % 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. 148 z późn. zm.).

2. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ksiąg

rachunkowych. Określić procedury przekazywania do Referatu Finansowego dokumentów

dotyczących przyjętych do użytkowania środków trwałych celem prawidłowego ich

zaksięgowania. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

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

zm.).

3. Podjąć skuteczne działania zapewniające terminową realizację wcześniej zaciągniętych

zobowiązań stosownie do przepisów art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych (Dz.U.nr15,poz.148 z późn. zm).

4. Przestrzegać wymogu bezzwłoczności ustalania opłat z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości na skutek zmiany bądź uchwalenia planu zagospodarowania

przestrzennego stosownie do przepisów art.37 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn.zm).

5. Wdrożyć w życie rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające

na nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych. Działania windykacyjne

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.).

6. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z gospodarowaniem

nieruchomościami. Przestrzegać zasad wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 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). W zakresie zarządzania mieniem kierować się zasadą zachowania szczególnej

staranności i dbałości o interes publiczny wyrażoną w treści art. 50 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.). Doprowadzić do zgodności ze stanem faktycznym obrót nieruchomościami objęty
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umową – akt notarialny repetytorium A nr 2810/96 z dnia 11 lipca 1996r. oraz decyzją nr

RG-72290/14/99 z dnia 9 sierpnia 1999r.

7. Zapewnić przestrzeganie obowiązku określania w umowach o udzielanie dotacji

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych trybu kontroli wykonywania

zadania, stosownie do przepisów art. 71 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o

finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 16

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873).

8. Podjąć skuteczne działania zapewniające udzielanie zamówień publicznych zgodnie z

postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. nr 19, poz. 177). Dokonać oceny sytuacji na tym odcinku oraz wyciągnąć

stosowne wnioski organizacyjne.

9. Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracowników, którzy dopuścili do

powtórzenia się tych samych nieprawidłowości.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

1. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości

dotyczących prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z

2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością z

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

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

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.
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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

/--/


