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Pan

Edward Flak

Burmistrz Olesna

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 07 października do 23 grudnia

2004 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 2003 r. i

I półrocze 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 powtórzenie się nieprawidłowości dotyczących ewidencjonowania zdarzeń

gospodarczych poza okresem sprawozdawczym, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków

pokontrolnych z dnia 11 września 2000 r. nie powinno mieć miejsca.

W trakcie kontroli usunięto stwierdzoną nieprawidłowość w zakresie sporządzania i podawania

do publicznej wiadomości wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono

zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego,

którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W  OPOLU

Tel. centr. 453 - 86 - 36,37
Tel/Fax — 453 - 73 - 68
E-mail:rio@rio.opole.pl
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ul. Oleska 19a
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I.  U s t a l e n i a  k o n t r o l i

W trakcie kontroli stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości:

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli 5% wydatków w jednostkach

organizacyjnych gminy,

(protokół kontroli str. 6-7).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

2. Niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych polegające

między innymi na:

− niesporządzeniu jednostkowych sprawozdań Urzędu Rb-27S z wykonania planu

dochodów budżetowych oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za

2003 r. i I półrocze 2004 r. (protokół kontroli str. 25, 77),

− wykazaniu w zbiorczych sprawozdaniach za 2003 r. Rb-27S z wykonania planu

dochodów budżetowych oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych danych

niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół kontroli str. 25-27,

77-79),

− wykazaniu w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S z wykonania planu wydatków

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonym za okres od początku

roku do dnia 31 grudnia 2003 w kolumnie „Zaangażowanie” nieprawidłowych danych

(protokół kontroli str. 15-17),

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP za 2003 r. skutków z tytułu ulg, odroczeń, umorzeń,

zwolnień w zaniżonej wielkości o kwotę 230.251 zł, co miało wpływ na wielkość

subwencji wyrównawczej przyznanej na 2005 r. (protokół kontroli str. 48-49).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Skarbnik Gminy oraz Sekretarz Gminy.

Wykazanie w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z

ewidencji księgowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Naruszenie zasad rachunkowości polegające na:

− nieprowadzeniu konta 998 – Zaangażowanie (protokół kontroli str. 16-17),

− nieprowadzeniu bądź nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta:

221, 901, 902 (protokół kontroli str. 14, 24, 57, 76, 77),

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w okresie

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

str. 13-14),
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− nierzetelnym prowadzeniu ewidencji księgowej polegające na nie ujęciu w ewidencji

księgowej wszystkich osiągniętych przez jednostkę dochodów i wydatków dotyczących

danego roku obrotowego (protokół kontroli str. 26-27, 77-79).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy.

Nieprawidłowości polegające na ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w okresie

sprawozdawczym innym niż zdarzenia te miały miejsce powtórzyły się pomimo stwierdzenia

Burmistrza w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych nr II-3021/8/2000 z dnia 11

września 2000 r., iż dla zapewnienia prawidłowej realizacji wniosku mającego na celu

wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości wprowadzone zostały stosowne

uregulowania wewnętrzne. Powyższe świadczy o braku skuteczności działania Burmistrza w

tym zakresie.

4. Niedopełnienie przez organ podatkowy obowiązku weryfikacji deklaracji podatkowych oraz

wezwania podatników do złożenia wykazów nieruchomości,

(protokół kontroli str. 29, 33, 35, 36).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych oraz Burmistrz.

5. Nieprawidłowe dokonywanie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości

polegające na:

− ustaleniu liczby hektarów przeliczeniowych stanowiących podstawę opodatkowania

podatkiem rolnym niezgodnie z ewidencją gruntów i budynków (protokół kontroli str.

29-30),

− opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji

gruntów i budynków jako użytki rolne, na skutek czego podatek zawyżono w 2003r. o

kwotę 1.163,44 zł, w 2004r. o kwotę 1.368,18 zł (protokół kontroli str. 36-37),

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy ds. poboru podatków i opłat lokalnych oraz

Burmistrz.

6. Nieprawidłowe rozliczanie inkasenta z pobranej opłaty targowej, tj. w formie czynszu za

dzierżawę targowiska oraz nieprawidłowe ewidencjonowanie dochodów z tego tytułu.

Regulowanie wynagrodzenia za inkaso bezpośrednio z opłat zebranych przez inkasenta, co

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

(protokół kontroli str. 45-47).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.
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7. Naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości polegające na:

− braku ceny nieruchomości w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży a w

ogłoszeniach o przetargu i protokołach z przeprowadzonych przetargów wszystkich

wymaganych przepisami danych (protokół kontroli str. 73),

− nieogłoszeniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu w Urzędzie wykazów

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 59, 70),

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

8. Dokonywanie wydatków budżetowych przekraczających o 185.397 zł kwoty określone w

planie finansowym, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

(protokół kontroli str. 80-83).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, były Z-ca Burmistrza oraz Skarbnik.

9. Bezpodstawne przyznanie i wypłacenie Burmistrzowi nagród z funduszu płac w łącznej

kwocie 4.957,00 zł brutto,

(protokół kontroli str. 86-87).

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Rady Miejskiej.

10. Nieprawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Burmistrzowi i pracownikowi Urzędu, co spowodowało zawyżenie wypłaconych

wynagrodzeń o kwotę 163,25 zł

(protokół kontroli str. 86).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. płac oraz Skarbnik.

11. Nadpłata ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych w kwocie

52,60 zł, w wyniku złożenia przez Burmistrza niezgodnego ze stanem faktycznym

oświadczenia, iż nie korzystał z urlopu,

(protokół kontroli str. 89-90).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

12. Rozliczanie kosztów podróży służbowych zagranicznych pomimo niewykazywania w

poleceniach wyjazdu służbowego godzin przekroczenia granicy i powrotu do kraju,

(protokół kontroli str. 90).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, kasjer oraz Skarbnik Gminy.
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13. Nieprzekazanie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wyniku

postępowania oraz nieprzekazanie kopii oferty najkorzystniejszej i informacji cenowych z

postępowania ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,

(protokół kontroli str. 97, 109, 119).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zamówień publicznych oraz Burmistrz.

14. Nieprawidłowe sformułowanie zapytania o cenę poprzez wskazanie ceny jako wartości

procentowej,

(protokół kontroli str. 111-112, 121-122).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zamówień publicznych oraz Burmistrz.

15. Zaciąganie przez Burmistrza zobowiązań pieniężnych przekraczających łącznie o 689.939 zł

kwotę wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym oraz przekraczających

kwotę wynikającą z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia zobowiązań,

(protokół kontroli str. 112-114, 116-117, 122-123).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

16. Zastosowanie niewłaściwych stawek umorzeniowych dla środków trwałych-budynków

mieszkalnych,

(protokół kontroli str. 126).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.

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:

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

najmniej 5% wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, stosownie do
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wymogów określonych w art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

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

2. Wzmocnić nadzór 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.). Skorygować ujęte w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S dane dotyczące skutków

udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień w podatkach. Skorygowane sprawozdania

przesłać do tut. Izby.

3. Podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych

nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzegać zasad

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

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

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).

4. Dokonywać bieżącej weryfikacji deklaracji podatkowych stosownie do przepisów art. 272

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn.

zm.) oraz egzekwować od podatników będących osobami fizycznymi obowiązek złożenia

wykazów nieruchomości, stosownie do przepisów art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 9 poz. 84 z

późn. zm.).

5. Skorygować błędnie naliczony wymiar podatku rolnego i podatku od nieruchomości za

2003r. i za 2004r. Podatki wymierzać zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o

podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz z ustawą z

dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

6. Doprowadzić zapisy umowy z dzierżawcą targowiska do zgodności z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Egzekwować od inkasenta opłatę targową w

pełnej wysokości stosownie do postanowień cyt. ustawy. Wydatki Urzędu dotyczące

wynagrodzenia dla inkasenta pokrywać bezpośrednio z budżetu, a zrealizowane przez Urząd

dochody odprowadzać na rachunek dochodów budżetu zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych.
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7. Wyeliminować nieprawidłowości związane ze sprzedażą nieruchomości. Działanie w tym

zakresie prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) i

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn.

zm.).

8. Podjąć skuteczne działania organizacyjne, a w szczególności uporządkować sprawy

kadrowe w Wydziale Finansowym, celem wyeliminowania nieprawidłowości polegających

na dokonywaniu wydatków budżetowych przekraczających kwoty określone w planie

finansowym oraz na zaciąganiu zobowiązań pieniężnych ponad kwoty wydatków

określonych w tym planie i przekraczających kwoty wynikające z upoważnienia Rady

Miejskiej.  Przestrzegać zakresu upoważnienia określonego w art. 92 pkt 3 i w art. 132 cyt.

ustawy o finansach publicznych oraz wymienionego upoważnienia Rady.

9. Dokonać rozliczenia bezpodstawnie wypłaconej Burmistrzowi nagrody w kwocie 4 957,00

zł oraz nadpłaty ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych w

kwocie 52,60 zł. Rozliczyć kwotę 163,25 zł wynikającą z wypłacenia Burmistrzowi i

pracownikowi Urzędu zawyżonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r.

10. Wyeliminować nieprawidłowe rozliczanie kosztów podróży służbowych odbytych poza

granicami kraju, tj. z naruszeniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. 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. z dnia 30 grudnia 2002 r. Nr 236 poz. 1991.).

11. Egzekwować od pracownika odpowiedzialnego za zamówienie publiczne przestrzegania

wymogu zawiadamiania Prezesa Urzędu o wyborze oferty w postępowaniu powyżej

równowartości 60 000 euro, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

12. W postępowaniach o zamówienia publiczne cenę ustalać jako wartość wyrażoną w

jednostkach pieniężnych, stosownie do postanowień ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach

(Dz.U. nr 97, poz. 1050 zpóźn. zm.).
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13. Ustalić stawkę umorzeniową dla budynków mieszkalnych w wysokości zgodnie z

Załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).

14. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do Skarbnika Gminy za dopuszczenie do

naruszenia podstawowych zasad rachunkowości i gospodarki finansowej, co wynika z

ustaleń zawartych w cz. I pkt 3, 6, 8 wystąpienia oraz za dopuszczenie do ponownego

wystąpienia tych samych nieprawidłowości.

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.

Poinformowani 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 Miasta

Prezes

Janusz Gałkiewicz

/----/


