
Opole,   19 kwietnia 2005 r.
ZK-401- 48/04

Pan

Wojciech Huczyński

Burmistrz Miasta Brzeg

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  26 listopada 2004 r. do 15

lutego 2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za

2003 r. i I półrocze 2004 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2002.

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 wykazywania w sprawozdaniach

budżetowych skutków pozaustawowych ulg podatkowych i windykacji zaległości podatkowych,

które stwierdzono podczas poprzedniej kontroli kompleksowej oraz sporządzania wykazów

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stwierdzonych podczas kontroli problemowej z

2002 roku, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych dotyczących obydwu

kontroli, odpowiednio z dnia 27 lipca 2001 r. oraz z dnia 14 maja 2003 r. nie powinno mieć

miejsca.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 21 lutego 2005 r.

I. Ustalenia kontroli

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W  OPOLU
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W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Miasta

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

oraz w podległych jednostkach organizacyjnych bądź nieudokumentowanie faktycznie

zrealizowanych działań kontrolnych,

(protokół kontroli str. 6-8).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta Brzeg.

2. Przekroczenie w 2003 r. wskaźnika określającego dopuszczalną kwotę przypadających do

spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek oraz poręczeń wraz z odsetkami

od tych kredytów, pożyczek i poręczeń,

(protokół kontroli str. 19-20).

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz Miasta Brzeg.

3. Nieterminowe przeprowadzenie inwentaryzacji części należności oraz niedokonanie

powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych wyników inwentaryzacji paliwa w samochodzie

służbowym Urzędu,

(protokół kontroli str. 18, 85).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.

4. Doręczenie 16 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, stanowiących

53% skontrolowanej próby, w terminach powodujących przesunięcie ustawowego terminu

płatności I raty podatków,

(protokół kontroli str. 27).

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy doręczający wymienione decyzje.

5. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów

podatkowych i Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I pólrocze 2003 r., rok

2003 oraz I półrocze 2004 r. polegające na wykazaniu skutków udzielonych ulg, odroczeń,

umorzeń i zwolnień w zaniżonej wysokości odpowiednio o 253.091,60 zł, 74.309,40 zł,

309.360,60 zł,

(protokół kontroli str. 29-31).

Wymieniona powyżej nieprawidłowość stwierdzona została również w trakcie poprzedniej

kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO w Opolu w dniach od 24.10.2000 r. do

14.03.2001 r.

Odpowiedzialność ponoszą kierownik Biura Podatków i Opłat oraz Burmistrz Miasta Brzeg.
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6. Niezawarcie we wszystkich 15 skontrolowanych decyzjach w sprawie umorzenia zaległości

podatkowych uzasadnienia faktycznego,

(protokół kontroli str. 31-32).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta Brzeg.

7. Nieterminowe rozliczanie się z pobranej opłaty targowej przez poborcę-kasjera Urzędu,

(protokół kontroli str. 32-33).

Odpowiedzialność ponosi kasjer-poborca w Biurze Podatków i Opłat Lokalnych.

8. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych

polegające na niewystawianiu upomnień oraz nieterminowym wystawianiu tytułów

wykonawczych bądź ich niewystawianiu, co było przyczyną, że w 2002 r. i 2003 r. nie

wpłynęły na rachunek gminy należne środki finansowe w łącznej kwocie 58.172,22 zł,

(protokół kontroli str. 35-38).

Wymienione powyżej nieprawidłowości w zakresie windykacji należności podatkowych

powtórzyły się w znaczącej skali pomimo informacji Burmistrza Miasta Brzeg zawartej w

piśmie nr Fn.I.0911/1/2001 z dnia 27 lipca 2001 r., iż zobowiązano pracowników Referatu

Podatków Wydziału Finansowego do bezwzględnego obowiązku egzekwowania zaległości

podatkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co świadczy, iż

działania Burmistrza są nieskuteczne.

Odpowiedzialność ponoszą inspektor i były podinspektor w Biurze Podatków i Opłat

Lokalnych oraz Burmistrz Miasta Brzeg.

9. Nieprawidłowe naliczenie w 26 przypadkach (5,8% wydanych decyzji) opłaty za zajęcie

pasa drogowego, co spowodowało jej zawyżenie o kwotę łączną 20.879,70 zł,

(protokół kontroli str. 39).

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Biurze Infrastruktury Miejskiej oraz Burmistrz Miasta

Brzeg.

10. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi

polegające na:

− nieokreśleniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opisu

nieruchomości, przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, sposobu

zagospodarowania nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych opłat z tytułu

użytkowania wieczystego (protokół kontroli str. 42-43, 46, 49-51),

− niezachowaniu szczególnej staranności i dbałości o interes publiczny przy zarządzaniu

mieniem komunalnym poprzez zaniechanie analizy finansowej ofert zakupu
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nieruchomości oraz nieokreślenie jednoznacznych kryteriów wyboru oferty (protokół

kontroli str. 46-48).

Nieprawidłowość dotycząca wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

powtórzyła się pomimo informacji Burmistrza Miasta Brzeg  zawartej w piśmie nr OR-I-

0911-1/03 z dnia 14 maja 2003 r., iż podjęto działania mające na celu wyeliminowanie w

przyszłości podobnych nieprawidłowości, że ściśle egzekwuje się przestrzeganie przepisów

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do

zbycia sporządzane są zgodnie z wymogami art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami i zawierają odpowiednie elementy określone w art. 35 ust. 2, a także

zawierają rzetelne i wymagane dane. Kontrola wykazała, iż nadal nie egzekwuje się

przestrzegania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a podjęte przez

Burmistrza działania okazały się nieskuteczne.

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz Miasta Brzeg oraz były Burmistrz Miasta Brzeg.

11. Niedotrzymanie w 2003 r. terminu przekazania do dnia 31 maja na rachunek Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych co najmniej 75% rocznego odpisu,

(protokół kontroli str. 57-58).

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor w Biurze Budżetu i Księgowości oraz Burmistrz

Miasta Brzeg.

12. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające na

niedopełnieniu obowiązku posiadania kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do robót

budowlanych oraz nieprzekazaniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

informacji cenowej z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kopii oferty

najkorzystniejszej,

(protokół kontroli str. 69-71).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta Brzeg.

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne w Brzegu

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 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 polegające na:
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− nieokreśleniu w Zakładowym Planie Kont zasad prowadzenia niektórych kont

analitycznych (protokół kontroli str. 100),

− brakach w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości polegających na

nieokreśleniu roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

oraz braku opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów w tym dowodów

księgowych i ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 100),

− dokonywaniu zapisów księgowych bez określenia daty dokonania zapisów oraz

ewidencjonowaniu niektórych operacji gospodarczych pod datami niezgodnymi z

rzeczywistymi (protokół kontroli str. 101),

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej kont 201 – rozrachunki z

dostawcami i odbiorcami, 011 – środki trwałe i 013 – pozostałe środki trwałe (protokół

kontroli str. 101);

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor oraz Gł. Księgowa Publicznego Przedszkola nr 7

Integracyjnego w Brzegu;

− braku numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych stanowiących podstawę

zapisów w raportach kasowych (protokół kontroli str. 103).

Odpowiedzialność ponosi kasjer.

Miejski Zarząd Mienia Komunalnego sp. z o.o. w Brzegu

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

na:

− niekompletnym oznaczeniu ewidencji syntetycznej oraz dziennika nazwą programu

przetwarzania (protokół kontroli str. 110),

− niepodawaniu sumy obrotów ewidencji księgowej dziennika na każdej jego stronie

(protokół kontroli str. 110-111).

Odpowiedzialność ponosi Prezes Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego.

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
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skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o

realizację następujących wniosków:

Urząd Miasta

1. Przeprowadzać w każdym roku w Urzędzie Miasta oraz podległych jednostkach

organizacyjnych kontrole finansowe co najmniej 5% wydatków, 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.), a w przypadkach przeprowadzenia przedmiotowych

kontroli odpowiednio dokumentować ich wyniki.

2. Wdrożyć skuteczne rozwiązania w celu niedopuszczenia, aby łączna kwota przypadających

do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek i poręczeń wraz z należnymi w

danym roku odsetkami przekroczyła 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów

gminy, stosownie do wymogów art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

3. Podjąć skuteczne działania nadzorcze celem wyeliminowania przypadków nieterminowego

przeprowadzania inwentaryzacji należności bądź nieujęcia wyników inwentaryzacji paliwa

w księgach rachunkowych. Stosować w tym zakresie przepisy art. 26 i 27 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, które skutecznie wyeliminują praktykę doręczania decyzji ustalających

wysokość zobowiązania podatkowego w terminach powodujących przesunięcie ustawowego

terminu płatności podatku. Doprowadzić do przestrzegania terminów płatności podatków

określonych w art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst

jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.

7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z

2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

5. Wzmocnić nadzór nad sprawozdawczością jednostki.  Przestrzegać zasad sporządzania

sprawozdań budżetowych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca

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

6. Wyeliminować praktykę niezawierania uzasadnienia faktycznego w decyzjach dotyczących

umorzenia zaległości podatkowych. Stosować w tym zakresie przepisy art. 210 § 1 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60).
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7. Doprowadzić do terminowego rozliczania się pracownika zajmującego stanowisko kasjera –

poborcy podatkowego z opłaty targowej. Wzmocnić nadzór w stosunku do tego pracownika.

8. Wdrożyć w życie rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na

niewysyłaniu upomnień oraz niewystawianiu bądź nieterminowym wystawianiu tytułów

wykonawczych, a w stosunku do pracowników ignorujących zobowiązania wobec

Burmistrza w tym zakresie, wyciągnąć konsekwencje służbowe.

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.).

9. Skorygować błędnie naliczone opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do naliczania opłat

stosować prawidłowe stawki. Stosować w tym zakresie przepisy art. 40 ust. 8 ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. nr 204, poz. 2086).

10. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z gospodarowaniem

nieruchomościami. Przestrzegać w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn.

zm.). 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.). Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracowników, którzy dopuścili do

powtórzenia się nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej ze

sprzedażą nieruchomości.

11. Dotrzymywać terminów przekazywania środków na rachunek Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych. Stosować w tym zakresie przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 70,

poz. 335 z późn. zm.).

12. 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).

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne w Brzegu

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości w tym Zakładowy Plan

Kont stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
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jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Podjąć skuteczne działania mające na

celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących prowadzonych ksiąg

rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami cyt. ustawy o

rachunkowości.

Miejski Zarząd Mienia Komunalnego sp. z o.o. w Brzegu

1. Wyeliminować nieprawidłowości związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Ewidencję księgową prowadzić w myśl przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 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: Zastępca Prezesa
Rada Miejska Franciszek Firmuga

/----/


