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Pan

Marek Antoniewicz

Burmistrz Grodkowa

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 16 marca 2005 r. do 31 maja

2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę gospodarki finansowej gminy za 2004 r. oraz

wybranych zagadnień z 2003 r.

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, obejmując nią losowo wybrane operacje

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o

dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa i brakiem właściwego

nadzoru. Kontrola wykazała ponowne wystąpienie nieprawidłowości stwierdzonych podczas

poprzedniej kontroli kompleksowej dotyczących nieprzestrzegania zasad rachunkowości oraz

dotyczących zamówień publicznych, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków

pokontrolnych z dnia 7 marca 2003 r.  nie powinno mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości zostały w trakcie kontroli usunięte, a

dotyczyło to między innymi:

− zmian decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości w zakresie zgodnym z

ewidencją gruntów i budynków oraz informacjami złożonymi przez podatników,

− prawidłowego ustalenia wysokości opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych i rozliczenia stwierdzonych różnic,
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− wprowadzenia do obowiązującej w jednostce Instrukcji Obiegu Dokumentów zmian

powodujących właściwą kontrolę obiegu dokumentacji pod kątem zasadności naliczenia

opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

− wypłacenia inkasentom należnego im wynagrodzenia z tytułu pobranego przez nich

podatku od posiadania psów,

− zwrotu przez wykonawcę podwójnie zapłaconej faktury nr 4/06/2004 z dnia 1.06.2004 r.

na kwotę 1.000 zł za remont elewacji kościoła,

− wypłacenia pracownikowi należnego wyrównania wynagrodzenia za lipiec i sierpień

2004r.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16 czerwca 2005 r.

I. Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Miejski

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów wewnętrznych, polegające na:

− nieprawidłowym dokonywaniu korekt w raportach kasowych (protokół kontroli

str. 23),

− nieujęciu w księgach rachunkowych 2003 r. wszystkich kosztów tego roku, co

skutkowało zaniżeniem faktycznego stanu kosztów i zobowiązań na koniec okresu

sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2003 r. o kwotę 110.921,74 zł i nieprawidłowym

ich  wykazaniu  w  bilansie jednostki sporządzonym za 2003 r. (protokół kontroli

str. 26-27),

– naruszeniu zasady sprawdzalności ksiąg rachunkowych poprzez niewłaściwe

nadawanie numerów identyfikacyjnych dowodom księgowym, dokonywaniu

przeksięgowań wydatków w oparciu o wadliwie sporządzone dowody PK,

przekazywaniu wynagrodzeń, diet i innych należności na rachunki bankowe w

kwotach zbiorczych, bez potwierdzania imiennych wykazów przez bank (protokół

kontroli str.  82-83, 92, 94);

– nieprowadzeniu lub niewłaściwym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 080 –

Inwestycje, co było przyczyną ustalania błędnych wartości zrealizowanych inwestycji,

(protokół kontroli str.121- 122, 128),
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– nieewidencjonowaniu lub ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących

ruchu środków trwałych w innym okresie sprawozdawczym niż miały miejsce

(protokół kontroli str. 151 i 152).

– wykazaniu w bilansie jednostkowym Urzędu nieprawidłowych danych w zakresie 

wartości środków trwałych (protokół kontroli str. 149),

– wykazaniu w księgach rachunkowych zaniżonej wartości udziałów gminy 

wniesionych do jednoosobowej spółki gminnej GRODWiK  o kwotę  3.192.374,75 zł

(protokół kontroli str. 157);

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. budżetu i księgowości, Kierownik Wydziału

Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, były p.o. Kierownika Wydziału Finansowego oraz

Skarbnik Gminy.

Nieprawidłowości dotyczące dokonywania korekt w dowodach księgowych w sposób

niedozwolony, nieujmowania w ewidencji wszystkich kosztów danego roku obrotowego

oraz nieprowadzenia lub niewłaściwego prowadzenia ewidencji analitycznej powtórzyły

się pomimo stwierdzenia Burmistrza poprzedniej kadencji w informacji o wykonaniu

wniosków pokontrolnych Nr Fn.36/3/02 z dnia 7.03.2002r., iż księgi rachunkowe

prowadzone będą zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. W kolejnym piśmie

dotyczącym uzupełnienia informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych Nr FN.

336/5/02 z dnia 16.05.2002r. były Burmistrz podał, że w ustalonej procedurze kontroli

finansowej w Urzędzie wprowadzono zapisy mające na celu zapobieganie powstawaniu

błędów, które pojawiły się w czasie kontroli oraz wzmocniono kontrolę wewnętrzną.

Jak z powyższego wynika kontrola wykazała, że podjęte przez Burmistrza działania

okazały się nieskuteczne.

2. Przekazywanie uchwał organów gminy do RIO z naruszeniem ustalonego terminu,

(protokół kontroli str. 41-42).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Grodkowa.

3. Zaniechanie uzasadnienia decyzji podatkowych na podstawie których przyznano

podatnikom ulgi w zapłacie podatku, tj. wydanych w sprawach umorzeń, odroczeń i

rozłożenia na raty, zaległości podatkowych,

(protokół kontroli str. 51-52).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Grodkowa.

4. Nieprzestrzeganie zasad klasyfikacji wydatków oraz nieprawidłowe finansowanie

odbudowy rowów we  wsi Mikołajowa, tj. ze środków na wydatki majątkowe zamiast z

wydatków bieżących, (protokół kontroli str.  82, 129, 169).
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Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. budżetu i księgowości, Kierownik Wydziału 

Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Skarbnik Gminy.

5. Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co

spowodowało zawyżenie wypłaconych nagród na łączną kwotę 1.526,59 zł,

(protokół kontroli str. 88).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. osobowych, specjalista ds. budżetu, Kierownik

Wydział Organizacyjnego, były p.o. Kierownika Wydziału Finansowego oraz  Skarbnik

Gminy.

6. Wypłata diet członkom stałych komisji Rady Miejskiej w niewłaściwej wysokości,

(protokół kontroli str. 92).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. Rady Miejskiej.

7. Finansowanie wydatków remontowych, wykraczających poza zakres zadań gminy oraz

bez zawarcia stosownej umowy. Nieprzestrzeganie ustalonych procedur kontroli

finansowej, co było przyczyną podwójnej zapłaty wykonawcy za wykonane roboty,

(protokół kontroli str.  95).

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. budżetu i księgowości, Kierownik Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska, Skarbnik Gminy oraz Zastępca Burmistrza i

Burmistrz.

8. Niepobranie i nieodprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 855

zł od wynagrodzeń wypłaconych członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

(protokół kontroli str. 97).

Odpowiedzialność ponoszą były p.o. Kierownika Wydziału Finansowego oraz Skarbnik

Gminy.

9. Nieprawidłowe wystawianie i rozliczanie kosztów poleceń wyjazdów służbowych

dotyczących krajowych i zagranicznych podróży służbowych poprzez: nieokreślenie

środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej, godzin wyjazdu i przyjazdu,

daty przekroczenia granicy, miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży,

niewypłacenie zaliczki na koszty zagranicznej podróży i nieterminowe rozliczenie

kosztów tej podróży,

(protokół kontroli str. 97, 99-100).

Odpowiedzialność ponoszą przedkładający do rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego,

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, były p.o.

Kierownika Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Gminy.



5

10. Zawyżenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.911,32 zł,

(protokół  kontroli str. 101).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. osobowych, Kierownik Wydziału

Organizacyjnego, Skarbnik i Burmistrz.

11. Nieokreślenie w umowach o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych trybu kontroli wykonywanego zadania oraz akceptowanie rozliczeń

niewłaściwie dokumentujących poniesione wydatki,

(protokół kontroli str. 107-108).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

12. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegających na:

− niedopełnieniu obowiązku posiadania kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do

robót budowlanych (protokół kontroli str. 110-111),

− uczestnictwie w pracach komisji przetargowej osoby nie będącej jej członkiem

(protokół kontroli str. 112),

− zaniechaniu złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności

powodujących wykluczenie osoby występującej po stronie zamawiającego (protokół

kontroli str. 114-115),

− nieprzestrzeganiu zasady pisemności w przypadku porozumienia się w formie innej

niż pisemna pomiędzy zamawiającym (protokół kontroli str. 113),

− udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usług komunalnych z pominięciem

procedur przetargowych (protokół kontroli  str. 116-118).

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący Komisji Przetargowej, Burmistrz Grodkowa

oraz były Burmistrz i Z-ca Burmistrza.

Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych i przestrzegania

przepisów dotyczących zamówień publicznych powtórzyły się pomimo stwierdzenia

Burmistrza poprzedniej kadencji w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych Nr

FN. 336/3/02 z dnia 07.03.2002 r., że od 2002 r. przetargi przeprowadzane będą zgodnie z

ustawą o zamówieniach publicznych, a na roboty budowlane sporządzany będzie

kosztorys inwestorski.

Kontrola wykazała, że nadal w jednostce nie są przestrzegane przepisy dotyczące

zamówień publicznych, co świadczy o braku skuteczności działań Burmistrza w tym

zakresie.
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13. Niesporządzenie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy oraz niewykazanie

w informacji o stanie mienia komunalnego wartości wniesionych udziałów i objętych

akcji,

(protokół kontroli str. 148).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy.

14. Niezachowanie zasad inwentaryzacji polegające na:

− przeprowadzeniu inwentaryzacji paliwa bez zachowania terminu, sposobu rozliczenia

i ewidencjonowania jej wyników (protokół kontroli str.153 - 154);

− nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji finansowego majątku trwałego-

udziałów  wniesionych do spółki GRODWiK (protokół kontroli str. 157- 158).

Odpowiedzialność ponosi były Kierownik Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Gminy.

15. Nieujęcie w budżecie j.s.t. za 2004 r. po stronie dochodów dotacji otrzymanej z Powiatu 

Brzeskiego w kwocie 10.000 zł,

(protokół kontroli str. 169).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

1. Brak określenia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

− zasad prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i

dostawcami”,

− konta 225 „Rozrachunki z budżetami” i zasad prowadzenia ewidencji księgowej na

tym koncie,

− zasad prowadzenia ewidencji księgowej na koncie 222 – „Rozliczenie dochodów

budżetowych”, 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”, „130/1” – jako subkonto

do konta 130 – „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

− roku obrotowego w wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

− sposobu powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej,

(protokół kontroli str. 175).

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Kierownik Ośrodka.

2. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości polegające na:

− ewidencjonowaniu na koncie 011 – „Środki trwałe” dowodów zakupu środków

trwałych z miesięcznym opóźnieniem oraz niesporządzeniem dowodów OT  na te

środki (protokół kontroli str. 179-180),



7

− nieujęciu w księgach rachunkowych 2003 r. wszystkich kosztów dotyczących tego

roku, co skutkowało zaniżeniem stanu zobowiązań i kosztów na koniec okresu

sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2003 r. o kwotę 1.500 zł i nieprawidłowym ich

wykazaniu w bilansie jednostki sporządzonym za 2003 r. (protokół kontroli str. 179),

− nieprawidłowym dokonywaniu korekt błędnie dokonanych zapisów w księgach

rachunkowych (protokół kontroli str. 184),

− nieprawidłowym ujęciu korekty dotyczącej naliczenia w koszty dodatkowego

wynagrodzenia za 2004 r. pracownikom ośrodka w księgach rachunkowych 2005 r.

na łączną kwotę 396,31 zł, co skutkowało zawyżeniem stanu kosztów i zobowiązań

na dzień 31.12.2004 r. o wymienioną kwotę, a także nieprawidłowym ich  wykazaniu

w bilansie jednostki sporządzonym za 2004 r. (protokół kontroli str. 190-191).

Odpowiedzialność ponosi były Główny księgowy.

3. Nieprzestrzeganie procedur kontroli finansowej wydatków określonych w zarządzeniu

nr 2 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 stycznia 2002 r.,

(protokół kontroli str. 176-177 ).

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Kierownik Ośrodka.

4. Nieprawidłowe naliczenie umorzenia środków trwałych, co skutkowało jego zaniżeniem

na łączną kwotę 2.613,25 zł,

(protokół kontroli str. 180).

Odpowiedzialność  ponosi były Główny Księgowy, a z nadzoru były i obecny Kierownik.

5. Niepodjęcie przez Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

skutecznych działań celem doprowadzenia do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy

dotyczącej wypłaconych premii na łączną kwotę 3.058 zł z naruszeniem obowiązującego

Regulaminu premiowania,

(protokół kontroli str. 200-205).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

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
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podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w

szczególności o realizację następujących wniosków:

Urząd Miejski

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie

rachunkowości. Przestrzegać zasad rachunkowości określonych w art. 6 ust. 1, art. 20 ust.

1 i art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 76,

poz. 694 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18

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

budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

(Dz.U. Nr 153, poz. 152) i Zakładowego Planu Kont.

      Dokonać szczegółowej analizy zapisów nakładów inwestycyjnych, ich powiązań z     

dokumentacją źródłową  i ustalić prawidłowo koszty inwestycji niezakończonych oraz      

wartość środków trwałych otrzymanych w wyniku inwestycji.

2. Przestrzegać obowiązku przedkładania uchwał organowi nadzoru w terminie określonym

w art. 90 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.

Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. Decyzje w sprawie umorzeń, odwołań oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych

wydawać zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst

jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 8, poz. 60) zawierając w nich uzasadnienie faktyczne i

prawne.

4. Przestrzegać zasad właściwego klasyfikowania i księgowania wydatków budżetowych, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 

Nr 68, poz. 634 z późn. zm.) oraz prawidłowej ich realizacji stosownie do przepisów art.

28 ust. 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r.

Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

5. Dokonać rozliczenia nadpłaconych kwot pracownikom z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2003r. w kwocie 1.526,59 zł.

      Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników naliczać stosownie do przepisów art. 4    

ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników  jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn zm. ).
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6. Dokonać rozliczenia nieprawidłowo wypłaconych diet dla radnych - przy naliczaniu    

należności z tytułu diet  ściśle przestrzegać postanowień obowiązującej uchwały Rady 

Miejskiej.

7. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad realizacją wydatków celem niedopuszczenia do

finansowania zadań wykraczających poza zadania gminy, tj. z naruszeniem przepisów art.

28 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych. Podjąć działania celem rozliczenia

nieprawidłowo wydatkowanych środków w kwocie 2.000 zł.

8. Naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń

wypłaconych członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stosownie do przepisów

art.13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm. ).

9. Wyeliminować nieprawidłowości   polegające na nieprawidłowym rozliczaniu kosztów

podróży służbowych krajowych i zagranicznych, przestrzegając w tym zakresie

przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19  grudnia 2002r.

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

warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

poza granicami kraju ( Dz.U. Nr 236, poz.1991 z późn. zm.).

10. Skorygować wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odpis

naliczać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

11. Zapewnić przestrzeganie obowiązku określania w umowach o udzielenie dotacji

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych trybu kontroli wykonywania

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

1998 r. o finansach publicznych w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 86, poz. 873).

12. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z

udzieleniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzić z należytą starannością, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 119, poz. 177).
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13. Podjąć stosowne działania celem opracowania planu wykorzystania zasobów

nieruchomości w myśl art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 46,

poz. 543 z późn. zm.). Informację o stanie mienia komunalnego sporządzać zgodnie z

przepisami art. 120 ustawy o finansach publicznych.

14. Ściśle przestrzegać zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji – różnice

inwentaryzacyjne rozliczać zgodnie z przepisem art. 27 ust.2 a wartość materiałów

odpisywanych w koszty w dniu zakupu – stosownie do art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o

rachunkowości. Na podstawie wszystkich dokumentów ustalić rzeczywistą wartość

udziałów wniesionych do spółki GRODWiK (wynikającą z umowy) i ująć je na koncie

030 – Finansowy majątek trwały, stosownie do przepisów art. 24 ust.2 cyt. ustawy o

rachunkowości.

15. Przestrzegać zasady jedności budżetu, otrzymane dotacje ujmować w budżecie stosownie

do przepisów art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).

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

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie

rachunkowości. Przestrzegać zasad rachunkowości określonych w art. 6 ust. 1 i art. 20

ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.

nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2. Dostosować zapisy w dokumentacji określającej przyjęte zasady (politykę)

rachunkowości do obowiązujących przepisów wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości.

3. Realizując plan finansowy wydatków budżetowych przestrzegać procedur kontroli

finansowej wydatków określonych zarządzeniem Kierownika Ośrodka.

4. Skorygować błędnie naliczone umorzenie środków trwałych na kwotę 2.613,25 zł.

Umorzenie środków trwałych podlegających stopniowemu umorzeniu wg stawek

amortyzacyjnych naliczać od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w

którym te środki przyjęto do użytkowania, przestrzegając przepisów określonych w

ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
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jednolity z 2000 r. Dz.U. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), a zakupione środki trwałe

przyjmować na stan majątkowy w m-cu ich zakupu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o

rachunkowości, wystawiając dowód OT stosownie z obowiązującą Instrukcją obiegu

kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych.

5. Podjąć skuteczne działania w kierunku ostatecznego rozstrzygnięcia spraw dotyczących

wypłaconych premii z naruszeniem Regulaminu premiowania byłym Kierownikom

Ośrodka.

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.

Zastępca Prezesa

Franciszek Firmuga

Do wiadomości:
Rada Miejska w Grodkowie


