
ZK-401-12/05 Opole, dnia 1 września 2005 r.

Pan

Zenon Kotarski

Wójt Gminy

Domaszowice

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  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  1 kwietnia  2005 r. do 21

czerwca 2005 r . w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za

2004 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 oraz

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa.

Kontrola wykazała szereg istotnych naruszeń przepisów prawa w trakcie prowadzenia

gospodarki finansowej oraz dopuszczenie do powtórzenia się niektórych nieprawidłowości

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy, co
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w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 6.11.2001 r.  nie powinno

mieć miejsca.

Ponownie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie nieterminowego odprowadzania składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, nieterminowego przekazywania zaliczek na podatek

dochodowy od osób fizycznych windykacji zaległości podatkowych oraz naruszenia

przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych.

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli

usunięte. Dotyczy to między innymi: wystawienia decyzji wymiarowych, skorygowania

sprawozdań Rb PDP, Rb-27 S za 2004 r., wypłacenia zaniżonego wynagrodzenia

pracownikom, przekazania skorygowanego odpisu na ZFŚS.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 czerwca 2005 r.

I.    U s t a l e n i a   k o n t r o l i

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Gminy

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r.

o rachunkowości oraz 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, 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 oraz przepisów wewnętrznych

polegające m.in. na:

− braku w dokumentacji wykazu wszystkich stosowanych ksiąg rachunkowych i

sposobu ich prowadzenia oraz braku opisu systemu przetwarzania danych i opisu

systemu informatycznego (protokół kontroli str. 5-6);

− niesporządzaniu bądź sporządzaniu zestawień obrotów i sald niespełniających

wymogów ustawy o rachunkowości (protokół kontroli str.8, 10);

− niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str.

11);

− dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych w sposób pozwalający na późniejsze

dopiski lub zmiany (protokół kontroli str. 12);
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− dokonywaniu korekt błędnych zapisów w księgach rachunkowych w sposób

nieprawidłowy (protokół kontroli str. 14),

− niezachowywaniu chronologii zapisów w raportach kasowych (protokół kontroli str.

14-18),

− braku lub niewłaściwym prowadzeniu ewidencji syntetycznej konta 011, 901 oraz 130

w zakresie dochodów (protokół kontroli str. 48, 133);

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do konta

130 w zakresie dochodów, do konta 226 i 902 oraz do konta 221 według

poszczególnych podmiotów, prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 011 w

zakresie gruntów stanowiących własność gminy w sposób nieprawidłowy  (protokół

kontroli str.  48, 71-72, 88, 90, 134);

− nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych roku 2004 polegające na celowym

nieujmowaniu w ewidencji księgowej dowodów księgowych na łączną kwotę

159 489,87 zł, które stanowiły koszty tego roku, co skutkowało wykazywaniem

zaniżonego faktycznego stanu zobowiązań na koniec okresów sprawozdawczych

(protokół kontroli str. 33 – 35, 123).

Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub

podawanie w nich nierzetelnych danych wyczerpuje znamiona czynu, o którym mowa

w art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy oraz

Wójt.

2. Wypłacanie w 2004 r. podwójnego wynagrodzenia za czynności związane z zakupem i

sprzedażą znaków opłaty skarbowej na łączną kwotę 561,35 zł,

(protokół kontroli str. 20 - 21).

Odpowiedzialność ponosi Wójt.

3. Podrabianie podpisów na dokumentach potwierdzających przyjęcie gotówki do kasy

poprzez podpisywanie przez osobę pełniącą zastępstwo w kasie dowodów księgowych

nazwiskiem kasjera bądź parafą odpowiadającą wzorowi podpisu kasjera,

(protokół kontroli str. 24 - 26).

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. rozliczeń finansowych.

Powyższe wyczerpuje dyspozycje art. 270 Kodeksu karnego.

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców i wykonawców a także z tytułu

zaciągniętego kredytu obrotowego na pokrycie niedoboru powstałego w ciągu roku.
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Nieterminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r. wypłaconego w 2005 r.,

(protokół kontroli str. 30 – 33, 35 – 36, 44, 121-123, 131).

Nieprawidłowości dotyczące nieterminowego przekazywania zaliczek na podatek

dochodowy od osób fizycznych powtórzyły się pomimo stwierdzenia Wójta w informacji

o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartych w piśmie nr 0911/1/2001 z dnia

6.11.2001 r., że zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są już terminowo, co

świadczy o braku skuteczności działań Wójta, a w szczególności w zakresie

zabezpieczenia środków finansowych celem terminowego regulowania obligatoryjnych

wydatków.

Odpowiedzialność ponoszą: Wójt i Skarbnik Gminy.

5. Nieterminowe przekazywanie składek na ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2004 r. wypłaconego w 2005 r. oraz od wynagrodzenia za

pracę wypłaconego za miesiąc styczeń – wrzesień i listopad 2004 r., co stanowi

naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

(protokół kontroli str. 37 – 38, 104 - 105).

Nieprawidłowości w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań powtórzyły się

pomimo poinformowania w piśmie nr 0911/1/2001 z dnia 6.11.2001 r., że występujące

nieprawidłowości szczegółowo omówiono na naradzie z pracownikami oraz zalecono im

zwrócenie szczególnej uwagi w dalszej pracy na wykazane błędy. Jak z powyższego

wynika podjęte przez Wójta działania okazały się nieskuteczne.

Odpowiedzialność ponoszą Wójt i Skarbnik Gminy. 

6. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych przekraczających łącznie o 143.729 zł kwotę

wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym.

Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań stanowi naruszenie

dyscypliny finansów publicznych,

(protokół kontroli str. 39 - 42).

Odpowiedzialność ponoszą Wójt i Skarbnik Gminy.

7. Niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych polegające

miedzy innymi na:

- niesporządzeniu jednostkowych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów

budżetowych oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (protokół

kontroli str. 48-49, 89);
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- wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP za 2004 r. skutków z tytułu ulg, odroczeń,

umorzeń, zwolnień w zaniżonej wielkości o kwotę 84.998 zł oraz skutków z tytułu

obniżenia górnych stawek podatkowych w zawyżonej wysokości o kwotę 26.752 zł

(protokół kontroli  str. 66-67);

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Wójt.

8. Niedopełnienie przez organ podatkowy obowiązku weryfikacji deklaracji na podatek od

środków transportowych oraz nieegzekwowanie obowiązku składania informacji na

podatek rolny i leśny od osób fizycznych,

(protokół kontroli str. 51,55, 58-60).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatku, Skarbnik oraz Wójt.

9. Wydawanie decyzji umorzeniowych  i rozkładających na raty zaległości podatkowe bez

zebrania materiału dowodowego wskazującego na przeprowadzenie przez organ

podatkowy postępowania wyjaśniającego oraz zaniechanie uzasadnienia decyzji

podatkowych, na podstawie, których przyznano ulgi w zapłacie podatków,

(protokół kontroli str. 63-65).

Odpowiedzialność ponosi osoba przygotowująca decyzje, inspektor ds. wymiaru podatku

oraz Wójt.

10. Naruszeniu przepisów ustawy o opłacie skarbowej polegające m.in. na:

− niepobieraniu opłaty, co spowodowało jej zaniżenie o kwotę 65,00 zł (protokół

kontroli str. 61, 65-66),

− niezamieszczaniu adnotacji ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia w sytuacji,

gdy wnioski nie podlegają opłacie skarbowej (protokół kontroli str.  65-66, 77),

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki komunalnej i zamówień publicznych,

inspektor ds. wymiary podatku oraz Skarbnik.

11. Nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

polegające m.in. na:

− wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży na okres krótszy niż 2 lata (protokół kontroli str. 69),

− wydawaniu zezwoleń pomimo braku niektórych wymaganych danych we wniosku

oraz wymaganych załączników do wniosku (protokół kontroli str. 70),

− dopuszczeniu do wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, po ich wydaniu (protokół kontroli str. 70),
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Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. kadr, obsługi Rady Gminy i działalności

gospodarczej oraz Wójt Gminy.

12. Brak szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym

polegający na:

− niedochodzeniu w latach 2003-2004 należnych dochodów z tytułu udostępniania

domu przedpogrzebowego, (protokół kontroli str. 75-76),

− ustaleniu należnych dochodów w sposób niezgodny z przepisami prawa (protokół

kontroli str. 75).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt.

13. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych

polegające na niewystawianiu tytułów wykonawczych bądź wystawianiu ich po znacznym

upływie czasu od terminu zapłaty należności określonego w upomnieniu,

(protokół kontroli str.78-80).

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono ponownie pomimo poinformowania Wójta

w piśmie nr 0911/1/2001 z dnia 6.11.2001 r. o wykonaniu wniosków pokontrolnych, iż w

celu zabezpieczenia należnych gminie dochodów oraz terminowego regulowania

należności zobowiązano pracowników do wystawiania upomnień i tytułów

wykonawczych. Powyższe świadczy o braku skuteczności działań Wójta w tym zakresie i

nierespektowania przez pracowników Urzędu poleceń Wójta.

Odpowiedzialność ponosi Wójt.

14. Niesporządzenie gminnego planu wykorzystania zasobu nieruchomości,

(protokół kontroli str. 133).

Odpowiedzialność ponosi Wójt.

15. Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego w umowach z dzierżawcami w wysokości innej

niż wynikająca z uchwały Zarządu Gminy,

(protokół kontroli str.86-87).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. rolnictwa gospodarki nieruchomościami i

dodatków mieszkaniowych oraz Wójt.

16. Brak zgodności zapisów w układzie wykonawczym dotyczących wielkości planowanych

wydatków z wielkościami wynikającymi z uchwały budżetowej.

(protokół kontroli str. 93-95)

Odpowiedzialność ponosi  Skarbnik oraz Wójt.
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17. Bezpodstawna wypłata wynagrodzenia za opiekę nad dojeżdżającą młodzieżą do szkół na

terenie Gminy Domaszowice w okresie marzec – czerwiec oraz wrzesień – grudzień

2004 r. i styczeń 2005 r. w łącznej wysokości 1.416,57 zł. Wykazywanie godzin

ponadwymiarowych z tytułu opieki nad dojeżdżającą młodzieżą niezgodnie ze stanem

faktycznym. Brak nadzoru nad ewidencją czasu pracy nauczyciela Publicznego

Przedszkola w Domaszowicach,

(protokół kontroli str. 99-102).

Odpowiedzialność ponosi  nauczyciel oraz Dyrektor PP w Domaszowicach,  były

Sekretarz Gminy oraz Skarbnik i Wójt.

18. Dokonanie przez Przewodniczącego Rady Gminy zmian w treści uchwały nr

XXIII/247/02 z 11 marca 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z

budżetu gminy oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, co spowodowało że w

urzędowym wykazie uchwał funkcjonuje dokument, który nie był przedmiotem decyzji

Rady Gminy.

Powyższe nosi znamiona czynu określonego w art. 271 Kodeksu karnego.

(protokół kontroli str. 111-113).

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002.

19. Niezgodne z prawem przeznaczenie środków GFOŚiGW oraz ZFŚS na pokrycie

wydatków budżetu Gminy,

(protokół kontroli str. 115-116).

Odpowiedzialność  Skarbnik oraz Wójt.

20. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na:

− opisie przedmiotu zamówienia w sposób ogólny bez uwzględnienia wymagań

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz niepodaniu w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia sposobu oceny ofert (protokół kontroli str. 117);

− sporządzeniu i opublikowaniu ogłoszenia o przetargu bez podania wielkości

zamówienia  (protokół kontroli str. 118);

− nieodrzuceniu ofert nieodpowiadających treści specyfikacji  (protokół kontroli str.

118-119, 124-125);

− nieunieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu

(protokół kontroli str. 119);

− nieuwzględnieniu wszystkich kryteriów przy dokonywaniu oceny ofert (protokół

kontroli str. 120);
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− podaniu w ogłoszeniu terminu związania z ofertą  niezgodnie z terminem podanym  w

specyfikacji. (protokół kontroli str. 124);

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji przetargowej  oraz Wójt;

Nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego ustalania treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wystąpiły ponownie, pomimo stwierdzenia Wójta w informacji o

wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartej w piśmie nr 0911/1/2001  z dnia

6.11.2001 r., że podjęto działania, tj. przeszkolono pracowników w celu wyeliminowania

nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Jak widać działania

te nie przyniosły pożądanych efektów.

Wymienione 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).

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

1. Niestosowanie zasad rachunkowości bądź ustaleń zawartych w zakładowym planie kont

polegające m.in. na:

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości: roku

obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, zasad

prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej

a także wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 144),

− niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str.

144-145),

− niesporządzaniu zestawień obrotów i sald na koniec poszczególnych miesięcy bądź

sporządzanie zestawień niespełniających wymogów ustawy o rachunkowości

(protokół kontroli str. 146 - 147),

− dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych w sposób nietrwały bądź

pozwalający na późniejsze dopiski (protokół kontroli str. 147 - 148),

− nieprowadzeniu ewidencji syntetycznej z wyłączeniem kont 011, 013, 071, 072

(protokół kontroli str. 147),

− dokonywaniu korekt błędnych zapisów w księgach rachunkowych poprzez:

przerabianie, zamazywanie korektorem poprzednich zapisów, nie zamieszczaniu daty

korekty (protokół kontroli str. 148, 151, 154),

− braku zgodności obrotów zestawienia obrotów i sald z obrotami dziennika na koniec

miesięcy: marca i października 2004 r. (protokół kontroli str. 149),
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− ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych na niewłaściwych kontach (protokół

kontroli str. 153).

Odpowiedzialność ponoszą: Kierownik i Główna Księgowa OPS.

2.  Nieterminowe przekazywanie składek na ZUS i Fundusz Pracy w miesiącach: luty,

marzec, kwiecień 2004 r.,

(protokół kontroli str. 157 – 158).

Odpowiedzialność ponoszą: Kierownik i Główna Księgowa OPS.

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. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad

rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752) oraz

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999r. 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.). Zaprowadzić

brakującą ewidencję syntetyczną i analityczną.

2. Wprowadzić skuteczny nadzór i kontrole nad gospodarką kasową celem niedopuszczenia

do nieprawidłowości związanych z prowadzeniem kasy. Dokonać rozliczenia kwoty

561,35 zł z tytułu podwójnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi za sprzedaż

znaków skarbowych.
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3. Opracować i wdrożyć plan działań w gminie celem zabezpieczenia płynności finansowej i

wyeliminowania nieterminowego regulowania obligatoryjnych wydatków oraz wydatków

wynikających z zaciągniętych zobowiązań.  Przestrzegać w tym zakresie terminów

wynikających z przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, 176 z późn. zm.), art. 47 ust. 1 pkt  2

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr

137 poz. 887 z późn. zm.) oraz zasad określonych w art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26

listopada 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

4. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości polegających na

zaciąganiu zobowiązań ponad kwoty określone w planie finansowym. Przestrzegać

zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań stosownie do przepisu art. 29 ust. 6

ustawy dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

5. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad sprawozdawczością budżetową. Przestrzegać zasad

sporządzania sprawozdań budżetowych, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. Nr 24

poz. 279 z późn. zm.).

6. Przestrzegać obowiązku bieżącego weryfikowania deklaracji podatkowych stosownie do

przepisów art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137,

poz. 926 z pózn. zm.) oraz egzekwować od podatników będących osobami fizycznymi

obowiązek złożenia informacji na podatek rolny i leśny wg wzoru ustalonego przez Radę

Gminy, stosownie do przepisów art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku

rolnym (Dz.U. z 1993r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz przepisu z art. 6 ust. 2 ustawy z

dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682). W przypadku

braku informacji wezwać podatników do ich złożenia.

7. Wyeliminować praktykę umarzania zaległości podatkowych na podstawie decyzji nie

zawierających uzasadnienia faktycznego. Stosować w tym zakresie przepisy art. 210 § 1 i

§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60).

Przestrzegać zasady podejmowania decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty,

umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę po przeprowadzeniu

wnikliwego postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie czy zachodzą

przesłanki do umorzenia.
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8. Wyeliminować skutecznie nieprawidłowości związane z poborem opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową pobierać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o

opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.). Jeżeli czynność urzędowa nie

podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolniona, zamieszczać adnotację wraz ze

wskazaniem podstawy prawnej, stosownie do przepisu rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej

oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. Nr 110, poz. 1176 z późn. zm.).

9. Przestrzegać zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z

2002r. nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń pobierać w terminach określonych

przepisem art. 111 ust. 2 i art. 111 ust. 7 ustawy.

10. Doprowadzić zapisy umowy z zarządcą cmentarza do zgodności z przepisami art. 18 ust.

1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Wprowadzić do budżetu

gminy na 2005 r. kwoty wydatków dotyczących gospodarki nieruchomościami

komunalnymi oddanymi w zarząd. Wyegzekwować od zarządcy opłatę za udostępnianie

domu przedpogrzebowego za lata poprzednie oraz egzekwować opłatę w pełnej

wysokości.

11. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości

dotyczących windykacji należności podatkowych. Czynności windykacyjne podejmować

w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22

listopada 2001 r. w sprawie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 z pózn. zm.).

12. Sporządzić plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stosownie do

postanowień ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z

2000 r. Nr 46, poz. 543 z pózn. zm.).

13. Doprowadzić do zgodności stawki czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy

zawartych w 2004 r. ze stawkami wynikającymi z uchwały Zarządu w tej sprawie.

14. Wdrożyć działania skutecznie eliminujące nieprawidłowości polegające na wprowadzeniu

do układu wykonawczego wielkości planowanych wydatków niezgodnych z wielkościami

wynikającymi z uchwały budżetowej.
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15. Rozliczyć bezpodstawnie wypłacone wynagrodzenie za opiekę nad dojeżdżającą

młodzieżą do szkół na terenie Gminy Domaszowice w okresie marzec – czerwiec oraz

wrzesień – grudzień 2004 r.  i styczeń 2005 r.

16. Wyeliminować z obrotu prawnego uchwałę nr XXIII/247/02 Rady Gminy w Domaszowicach z

dnia 11 marca 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu oraz

kontroli wykonywania zleconego zadania, poprzez podjęcie nowej uchwały na podstawie art.

118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 874 z pźn. zm.).

17. Dokonać zwrotu na rachunek bankowy GFOŚiGW nienależnie pobranej kwoty w wysokości

35.000 zł. Środki zgromadzone na rachunkach GFOŚiGW i ZFŚS przeznaczać ściśle na

zadania określone  w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. nr

62 poz. 627 z późn. zm.) i ustawie z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 z późn. zm.).

18. Podjąć zdecydowanie i skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania

nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówień publicznych.  Postępowanie 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 z pózn. zm).

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

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości.

Wyniki kontroli upoważniają do stwierdzenia, iż gospodarka finansowa gminy prowadzona

jest w sposób świadczący o powszechnym łamaniu wielu norm prawnych przewidzianych do

jej regulacji, co obligować powinno Wójta do wnikliwej analizy tego stanu rzeczy i

wyciągnięcia stosownych i jednoznacznych wniosków w tym personalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzegać zasad rachunkowości

wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z

2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia

2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu
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państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora

finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752).

2. Składki na ZUS i Fundusz Pracy przekazywać w terminach wynikających z w  art. 47 ust.

1 pkt  2  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz.U. Nr 137 poz.887 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


