
Opole, dnia 30 maja 2005 r.
ZK-401-3/05

Pani

Brygida Pytel

Wójt Gminy Izbicko

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, działając na podstawie art.1 ust. 1 ustawy z dnia 7

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U z 2001r. nr

55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 19 stycznia 2005 r. do dnia 22 marca

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.

Kontrola wykazała niewykonanie wniosku pokontrolnego dotyczącego końcowego

rozliczenia wniesionych udziałów w inwestycji pn. „budowa oczyszczalni ścieków w m.

Kosorowice” prowadzonej wspólnie z Gminą Tarnów Opolski, który został sformułowany po

przeprowadzeniu poprzedniej kontroli kompleksowej, co w świetle informacji o wykonaniu

wniosków pokontrolnych z dnia 30 listopada 2001 r. nie powinno mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to m.in.: określenia przez Radę Gminy formy

organizacyjno prawnej Publicznego Przedszkola w Siedlcu i Izbicku, określenia podmiotu

prowadzącego obsługę finansowo-księgową dla  części jednostek oświatowych, pobrania

opłaty skarbowej od wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz od wniosków za zajęcie pasa drogowego, dokonania zwrotu na rachunek budżetu gminy
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zawyżonej kwoty wynagrodzenia wypłaconego inkasentowi wsi Grabów z tytułu poboru III

raty podatku za 2004 rok.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 31 marca 2005 r.

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

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

niektórych jednostkach podległych,

(protokół kontroli str. 9).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

2. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości polegające m. innymi na:

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady

rachunkowości roku obrotowego, wchodzących w jego skład okresów

sprawozdawczych, wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji  oraz

zasad funkcjonowania konta 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych (protokół kontroli str. 7, 102);

Odpowiedzialność ponosi Wójt i Skarbnik Gminy;

− ujęciu w raportach kasowych dowodów księgowych dotyczących miesiąca

poprzedniego (protokół kontroli str. 13-14);

Odpowiedzialność ponoszą osoby, które nieterminowo dostarczały dowody księgowe

do Referatu Finansowego oraz Skarbnik;

− niewłaściwym uregulowaniu w Zakładowym Planie Kont sposobu ewidencji rozliczeń

z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (protokół kontroli

str. 24);

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy;

− nieprawidłowym poprawianiu błędnych zapisów  w dowodach księgowych i raportach

kasowych (protokół kontroli str. 14 i 80).

Odpowiedzialność ponosi kasjer, inspektor ds. organizacji i kadr oraz Skarbnik.

3. Zaniechanie uzasadnienia decyzji podatkowych, na podstawie których przyznano ulgi w

zapłacie podatków, tj. wydanych w sprawie odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych i

odsetek,

(protokół kontroli str. 39-40).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta Gminy.
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4. Nieterminowe rozliczenie inkasenta wsi Grabów z pobranego inkasa  II i III raty

podatkowej,

(protokół kontroli str. 42-43).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości podatkowej a z tytułu niewłaściwego

nadzoru Skarbnik Gminy.

5. Zaniechanie poboru opłat targowych w przypadku dokonywania sprzedaży podczas

imprez i festynów. Pobieranie opłat targowych za miesiąc z góry. Dokonywanie

niepełnych zapisów na kwitariuszach przychodowych opłaty targowej, co uniemożliwiło

sprawdzenie czy opłata targowa była pobrana w prawidłowej wysokości,

(protokół kontroli str. 45-47).

Odpowiedzialność ponoszą sołtysi, kasjer, Skarbnik oraz Wójt Gminy.

6. Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu na okres 3 dni w sytuacji, gdy

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stanowią, że jednorazowe zezwolenia mogą

być wydawane na okres do 2 dni,

(protokół kontroli str. 50-51).

Odpowiedzialność ponosi referent ds. obsługi Rady Gminy oraz Wójt Gminy.

7. Naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami polegające na:

− niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w

ogłoszeniach o przetargach terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym

przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości   (protokół kontroli str. 54,

56-57, 58-60, 62);

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Gminy, Wójt Gminy (kadencji 1998-2002),

inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego oraz obecny Wójt Gminy;

− niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargach i protokołach z przeprowadzonych

przetargów informacji o obciążeniach nieruchomości (protokół kontroli str. 54-57, 59,

61),

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy, inspektor ds. zagospodarowania

przestrzennego oraz obecny Wójt Gminy;

− błędnym ustaleniu terminu wniesienia wadium, tj. do dnia przetargu (protokół kontroli

str. 57, 61);

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, Wójt

Gminy;

− obniżeniu w II przetargu ustnym nieograniczonym ceny nieruchomości poniżej

wielkości określonej postanowieniami uchwały Rady Gminy w sprawie określenia
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zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy

Izbicko oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

(protokół kontroli str. 59-60);

Odpowiedzialność ponosi  Wójt Gminy;

− niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę bądź najem (protokół kontroli str. 72);

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, Wójt

Gminy.

8. Przeznaczenie dochodów w wysokości 9.117 zł bezpośrednio na wydatki jednostki

poprzez nienaliczenie czynszu za okres 15.04-15.10.2004 r. za wynajem komunalnego

lokalu użytkowego w Boryczy i udzielenie zgody na przeznaczenie wymienionej kwoty,

stanowiącej równowartość niepobranego czynszu, na remont tej nieruchomości

zrealizowany przez najemcę.  Niewystawienie faktur za zrealizowaną usługę najmu ww.

lokalu użytkowego, co stanowi naruszenie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym uchylonej z dniem 1.05.2004 r.

oraz art. 106 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54,

poz. 535 z późn. zm.),

(protokół kontroli str. 67-69).

Przeznaczenie dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone

w tej jednostce wypełnia przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

9. Zaniechanie określenia w umowie o udzielenie dotacji dla Gminnego Zrzeszenia

„Ludowe Zespoły Sportowe” w Izbicku kwoty dotacji, formy płatności, trybu kontroli

wykonania zadania i sposobu jej rozliczenia. Niezastosowanie uregulowań  zawartych w

uchwale nr XVII/92/2000 Rady Gminy z dnia 24.01.2000 r. poprzez udzielenie ww.

dotacji  pomimo niezłożenia wniosku przez oferenta,

(protokół kontroli str. 84-85).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

10. Niedokonanie końcowego rozliczenia zrealizowanej wspólnie z Gminą Tarnów Opolski

inwestycji pn.”budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kosorowice”,

(protokół kontroli str. 95-100).

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Wójt Gminy oraz Skarbnik.

Wymieniona nieprawidłowość została stwierdzona pomimo informacji Wójta poprzedniej

kadencji zawartej w piśmie nr OR-0911/9/2001 z dnia 30.11.2001 r. o wykonaniu
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wniosków pokontrolnych dotyczących poprzedniej kontroli kompleksowej, iż „trwają w

dalszym ciągu rozmowy i mam nadzieję, że do końca roku 2001 nastąpi definitywne

rozstrzygnięcie zaistniałego sporu i końcowe rozliczenie należnych udziałów obu gmin”.

Mając na uwadze fakt, iż od zakończenia realizacji ww. inwestycji upłynęły już 4 lata

należy stwierdzić, że działania w tym zakresie podejmowane przez kolejnych Wójtów nie

przyniosły żadnych rezultatów.

II.   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 realizacje następujących wniosków:

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

finansową co najmniej 5% wydatków w jednostkach podległych stosownie do wymogów

art. 127 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity

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

2. Podjąć skuteczne działania, które spowodują wyeliminowanie nieprawidłowości w

zakresie rachunkowości. Dostosować dokumentację opisująca przyjęte przez jednostkę

zasady rachunkowości, w tym Zakładowy Plan Kont do obowiązujących przepisów

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

poz 694 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów

publicznych (Dz.U nr 153, poz 1752). Bezwzględnie przestrzegać uregulowań zawartych

w art. 22 ust. 3 oraz art. 25 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie korygowania

błędnych zapisów w dowodach księgowych i ewidencji oraz w art. 24 ust. 3 dotyczącym

terminowości prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Decyzje w sprawie odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych i odsetek wydawać

zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity

Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), zawierając w nich uzasadnienia faktyczne i prawne.
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4. Egzekwować terminowe rozliczanie się inkasentów z pobranego inkasa. W przypadku

nieterminowych wpłat inkasa naliczać i pobierać należne odsetki zgodnie z art.53 § 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr

8, poz. 60).

5. Egzekwować pobór opłaty targowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn.zm.)

oraz z postanowieniami Rady Gminy. Dowody księgowe dotyczące pobranej opłaty

targowej sporządzać zgodnie z wymogami art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w sposób

umożliwiający sprawdzalność prawidłowości pobranej opłaty.

6. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu wydawać na okres nie dłuższy niż 2 dni

zgodnie z art. 18 ust.2 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.).

7. Wdrożyć rozwiązania gwarantujące, iż przy zbywaniu nieruchomości gminnych

przestrzegane będą przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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) jak i postanowienia uchwał Rady Gminy w tym zakresie.

8. Niezwłocznie zaprzestać przeznaczania dochodów z tytułu najmu lokalu użytkowego w

Boryczy bezpośrednio na wydatki związane z remontem przedmiotowego lokalu. Za

wynajem lokali użytkowych wystawiać faktury zgodnie z art.106 ust.1 ustawy z dnia 11

marca 2004r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) za cały

okres trwania najmu. Dochody z tyt. czynszu za wynajem lokali odprowadzać na

rachunek dochodów budżetu, a wydatki na remont nieruchomości komunalnych

realizować bezpośrednio z budżetu gminy.

9. Zapewnić przestrzeganie wymogu określenia w zawieranych umowach o udzielenie

dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wszystkich

informacji, stosownie do art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

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

dotacji przestrzegać zasad wynikających z cyt. ustawy o finansach publicznych, ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. nr

96, poz. 873 z późn. zm.) oraz określonych w uchwałach Rady Gminy regulujących tryb
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postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

10. Podjąć skuteczne działania, w razie konieczności również prawne, prowadzące do

końcowego rozliczenia nakładów na realizację inwestycji pn.”budowa oczyszczalni

ścieków w m. Kosorowice”, biorąc pod uwagę fakt, iż toczy się postępowanie w celu

likwidacji Związku IZTAR oraz, że oczyszczalnia została przyjęta na stan majątku gminy

Tarnów Opolski.

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

/-/


