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Pan

Jan Labus

Burmistrz Ozimka

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 9 grudnia 2004 r. do 2 marca

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

2003 r. i I półrocze 2004r.

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 niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie procedur

sprzedaży i oddawania w dzierżawę nieruchomości, wypłat ryczałtu pieniężnego

pracownikom za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz udzielania

zamówień publicznych co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia

19.09.2000r. oraz informacji uzupełniającej z dnia 02.11.2000r. nie powinno mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczy to m.in.:
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− podjęcia przez Burmistrza decyzji o nieodpłatnym przekazaniu paliwa i opału jednostkom

OSP (zarządzenie Burmistrza nr 8/05 z dnia 2.02.2005r.), dokonania wyceny przekazanego

paliwa i ujęcia w księgach rachunkowych wartości przekazanego opału na koncie 310 i

400,

− wprowadzeniu przez Burmistrza do stosowania zarządzeniem nr 7/05 z dnia 2.02.2005 r.

stawek ekwiwalentów dla strażaków za udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym i

szkoleniu,

− podjęcia przez Burmistrza decyzji dotyczącej przekazania majątku trwałego i obrotowego

Domu Kultury na rzecz Ośrodka Kultury i Sportu w Ozimku (zarządzenie Burmistrza z

dnia 31 stycznia 2005 r.).

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 11 marca 2005 r.

I. Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Gminy i Miasta

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości polegające m.in. na:

− ujmowaniu w ewidencji księgowej konta 101 – „Kasa” wpłat i wypłat gotówki z kasy

nie w dniu ich faktycznej realizacji w kasie i wykazywania w raporcie kasowym, lecz

w dniu zamknięcia raportu kasowego (protokół kontroli str. 12);

− nieprawidłowym dokonywaniu korekt w raportach kasowych i dowodach źródłowych

(protokół kontroli str. 13);

− braku podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania zakwalifikowania dowodów

księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych (protokół kontroli str. 12);

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do kont rozrachunkowych 224, 240 – 01 oraz

do konta 080 - inwestycje  (protokół kontroli str. 19, 164);

− wykazaniu w księgach rachunkowych jednostronnie salda Wn konta 240 – 01, tj. w

formie per-salda (protokół kontroli str. 20);

− prowadzeniu ewidencji księgowej na innych kontach, niż wskazane w ZPK bądź

niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont (protokół kontroli str.20, 22, 81 - 83);

− nieujęciu w księgach rachunkowych 2002r. i 2003r. wszystkich kosztów dotyczących

poszczególnych lat, co skutkowało wykazaniem zaniżonego faktycznego stanu

zobowiązań na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych, tj. o kwotę

7.153,43 zł na dzień 31.12.2002r. i 5.286,31 zł na dzień 31.12.2003r. oraz
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niezaliczenie do kosztów danego roku dokonanych korekt odpisów na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych (protokół kontroli str.24, 108);

− nieterminowym ujmowaniu w księgach rachunkowych zmian w stanie środków

trwałych (protokół kontroli str. 147, 158 – 161);

− nieprawidłowym ujęciu w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji opału

(protokół kontroli str. 164).

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego, Skarbnik

Gminy i Burmistrz.

2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na:

− niesporządzaniu sprawozdań jednostkowych Rb - Z o stanie zobowiązań i Rb - N o

stanie należności dla j.s.t. jako jednostki budżetowej i jako organu, GFOŚ i GW i

przez podległe jednostki budżetowe oraz nieegzekwowanie od kierowników jednostek

organizacyjnych sporządzania i przekazywania tych sprawozdań,

− niesporządzaniu jednostkowych sprawozdań Rb-28S przez Gminny Zakład Oświaty w

Ozimku i jednostki oświatowe (protokół kontroli str. 24-25, 79);

− wykazaniu w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28 S danych niezgodnych z ewidencją

księgową oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych (protokół

kontroli str.77-78, 81);

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy.

Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z ewidencją księgową

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Doręczanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w terminach

powodujących przesunięcie terminu płatności podatku ustalonego przepisami prawa

podatkowego,

(protokół kontroli str. 41 - 42).

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Podatkowo Windykacyjnego oraz

Burmistrz.

4. Brak uzasadnienia faktycznego w decyzjach dotyczących umorzeń zaległości

podatkowych,

(protokół kontroli str. 54 - 56).

Odpowiedzialność ponoszą osoby przygotowujące decyzje oraz Burmistrz.

5. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży oraz oddawania w dzierżawę

nieruchomości gminnych polegające m.in. na:
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− niezawieraniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży terminu do

złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami (protokół kontroli str. 58, 61, 63, 64 – 65, 66 - 67);

− podpisywaniu protokołów uzgodnień z nabywcami nieruchomości przed upływem

terminu przysługującego osobom posiadającym prawo pierwszeństwa na złożenie

wniosku o nabycie nieruchomości (protokół kontroli str. 62, 64, 66);

− bezprawnym dokonywaniu wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta poprzez aktualizowanie wyceny dokonanej

przez biegłego rzeczoznawcę (protokół kontroli str. 62 – 63, 64, 65,66);

− niesporządzeniu i niepodawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontrolo str. 68 - 69);

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Zastępca Burmistrza.

Nieprawidłowości w zakresie procedur sprzedaży i oddawania nieruchomości w

dzierżawę powtórzyły się pomimo stwierdzenia Burmistrza poprzedniej kadencji w

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych Nr Or.0717 – 94/2000 z dnia

19.09.2000r., iż zobowiązano osoby odpowiedzialne za sprzedaż nieruchomości do

przestrzegania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto w piśmie Nr

OR – 0717/94/2000 z dnia 02.11.2000r. Burmistrz w uzupełnieniu informacji o

wykonaniu wniosków pokontrolnych podał, że osoby odpowiedzialne za sprzedaż

nieruchomości zostały poddane szkoleniu, które zostanie powtórzone oraz że planowane

jest utworzenie stanowiska ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości. Kontrola

wykazała, iż nadal nie egzekwuje się przestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce

nieruchomościami, a podjęte przez Burmistrza działania okazały się nieskuteczne.

6. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych

polegające na  niewystawianiu lub nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych,

(protokół kontroli str. 69 - 75);

Odpowiedzialność ponoszą osoby przygotowujące tytuły wykonawcze oraz Burmistrz.

7. Nieprawidłowe naliczenie nagrody jubileuszowej pracownika, co spowodowało zaniżenie

wypłaty o kwotę 116,79 zł oraz dokonanie wypłaty nagrody z kilkumiesięczną zwłoką,

(protokół kontroli str. 89,90).

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. księgowości finansowej oraz były inspektor

ds. kadr i zarządzania.
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8. Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co

spowodowało zawyżenie wypłaconych nagród na łączną kwotę 654,84 zł,

(protokół kontroli str. 91).

Odpowiedzialność za powyższe ponosi inspektor ds. kadr i zarządzania i były Kierownik

Referatu Finansowo-Budżetowego oraz Skarbnik Gminy.

9. Nieprawidłowe naliczenie ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP za udział w działaniu

ratowniczym lub szkoleniu, skutkiem czego było zawyżenie wypłat o kwotę 1.821,27 zł,

(protokół kontroli str.99-100 ).

Odpowiedzialność ponosi były inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, były Kierownik

Referatu Finansowo-Budżetowego oaz Skarbnik Gminy i Burmistrz.

10. Ujęcie w planie finansowym i wydatkowanie ze środków urzędu j. s. t. kwoty 2.839 zł na

nagrody dla nauczycieli, zamiast zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską ze

środków przeznaczonych w planie finansowym szkoły,

(protokół kontroli str.102-103).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

11. Dokonywanie zwrotu kosztów tzw. impulsów telefonicznych na rzecz sołtysów i

przewodniczących rad osiedli na kwotę 919,97 zł w 2003r. i 557,17 zł w I półroczu 2004r.

na podstawie nie mających umocowania w obowiązujących przepisach prawa

postanowień Zarządu,

(protokół kontroli str.103-104).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy.

12. Bezpodstawne ustalenie i zatwierdzenie do stosowania regulaminu w sprawie

przyznawania nagród Burmistrza dla uczniów ze specjalnego funduszu nagród oraz

wypłata w 2003r. nagród w kwocie 7.200 zł i w I półroczu 2004r. w kwocie 8.400 zł,

(protokół kontroli str.104-105).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

13. Niezmniejszanie kwoty miesięcznego ryczałtu pieniężnego pracowników za używanie

prywatnego samochodu do celów służbowych o nieobecności pracownika w miejscu

pracy, co skutkowało zawyżeniem wypłaconych ryczałtów o kwotę 42,05 zł,

(protokół kontroli str.105-106).

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy składający oświadczenia o używaniu pojazdu do

celów służbowych oraz były inspektor ds. kadr i zarządzania.
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Powyższe nieprawidłowości powtórzyły się pomimo stwierdzenia Burmistrza poprzedniej

kadencji w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych Nr Or.0717 – 94/2000 z

dnia 19.09.2000r., iż zobowiązano pracowników kontrolujących rozliczanie do

sprawdzania rozliczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

oraz, że zobowiązano Zastępcę Burmistrza i Skarbnika do zorganizowania i

przeprowadzania systematycznych kontroli wewnętrznych mających na celu

wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy. Powyższe świadczy o

braku skuteczności działań Burmistrza w tym zakresie.

14. Udzielanie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

prowadzącym działalność pożytku publicznego z naruszeniem obowiązujących

przepisów, polegające na:

− niezapewnieniu jawności postępowania o udzielenie dotacji przez niepodanie do

publicznej wiadomości informacji o zakresie zadań, które mogą być zlecone

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz o zadaniach i

kwotach dotacji ustalonych w budżecie gminy,

− przyjmowaniu ofert nie spełaniających wymogów uchwały Rady Miejskiej w sprawie

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora

finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania

zleconego zadania,

− niedokonywaniu w umowach zapisów o trybie kontroli wykonania zleconego zadania,

a w umowie zawartej ze Stowarzyszeniem „Integracja” - zasad zwrotu

niewykorzystanej dotacji,

(protokół kontroli str. 112).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

15. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające m.in. na:

− niewłaściwym sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia

o przetargu, zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenia o wyniku

przetargu (protokół kontroli str. 114,115, 118, 122, 124, 125, 136, 137),

− niepowiadomieniu pisemnie ubiegających się o zamówienie o odrzuceniu ich ofert

(protokół kontroli str. 116),

− nieodrzuceniu ofert sprzecznych z specyfikacją istotnych warunków zamówienia

(protokół kontroli str. 139,140),
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− niewykluczeniu z postępowania oferenta, który nie złożył oświadczenia czy pozostaje

w stosunku zależności lub dominacji z innym uczestnikami postępowania (protokół

kontroli str. 140, 141),

− nieprzekazaniu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji cenowej z

postępowania oraz kopii oferty najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 118, 125, 141),

− zawarciu umowy o udzielenie zamówienia z naruszeniem terminu do jej zawarcia

(protokół kontroli str. 119),

− ujawnieniu w wyjaśnieniu dotyczącym specyfikacji źródła zapytania (protokół kontroli

str. 122),

− zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym w przetargu

oferentem pomimo, iż nie wniósł on wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy (protokół kontroli str. 141 - 144),

− udzielaniu zamówień na prace związane z oświetleniem ulicznym z pominięciem

procedur przetargowych, w sytuacji gdy łączna wartość zamówienia przekracza

równowartość kwoty 6.000 euro (protokół kontroli str. 149-153),

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz i Zastępca Burmistrza.

Naruszenie zasady lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz

stosowaniu postanowień specyfikacji przy dokonywaniu oceny złożonych ofert

powtórzyły się pomimo stwierdzenia Burmistrza poprzedniej kadencji w informacji o

wykonaniu wniosków pokontrolnych Nr Or.0717 – 94/2000 z dnia 19.09.2000r., iż

wprowadzono nadzór nad działalnością związaną z udzielaniem zamówień publicznych i

zobowiązano kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do sprawdzania

dokumentacji przetargowej i informowania o stwierdzonych w tym względzie

nieprawidłowościach. . Ponadto w piśmie Nr OR – 0717/94/2000 z dnia 02.11.2000r.

Burmistrz poprzedniej kadencji w uzupełnieniu informacji o wykonaniu wniosków

pokontrolnych podał, że planowane jest utworzenie stanowiska ds. zamówień

publicznych.

Powyższe świadczy o braku skuteczności działań Burmistrza w tym zakresie.
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16. Niepodjęcie działań w celu wyegzekwowania kwoty 6.000 zł stanowiącej wadium, które

powinien utracić wybrany w przetargu wykonawca, na skutek niewniesienia przez niego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

(protokół kontroli str. 141-144).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

Zaniechanie pobrania należności jednostki samorządu terytorialnego stanowi naruszenie

dyscypliny finansów publicznych.

17. Naruszenie wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej poprzez wniesienie przez Burmistrza

mienia gminnego o wartości 129.000 zł do Spółki ENMA Sp. z o.o. w Ozimku,

(protokół kontroli str. 166 – 167).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

Ośrodek Kultury i Sportu w Ozimku

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

− metod wyceny aktywów i pasywów,

− roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

− zasad odpisywania w koszty wartości składników aktywów w momencie ich zakupu

− zasad prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników majątkowych,

(protokół kontroli str. 187),

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

2. Nieprawidłowe ewidencjonowanie amortyzacji i umorzenia, co było przyczyną ustalenia

wyniku finansowego za 2003 r. w nieprawidłowych wielkościach oraz nieprawidłowego

ustalenia stanu funduszu instytucji kultury,

(protokół kontroli str. 190 - 191).

Odpowiedzialność ponosi p.o. Główny Księgowy Ośrodka Kultury i Sportu

3. Nieprawidłowe sporządzanie planów finansowych jednostki polegające na wykazywaniu

w nich planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej zamiast planowanych

kosztów oraz nieuwzględnieniu w planach kosztów amortyzacji,

(protokół kontroli str. 191 - 192)

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz p.o. Główny Księgowy

4. Brak określenia przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu wyboru wariantu sporządzenia

rachunku zysków i strat, niesporządzenie tego rachunku za 2003r. oraz informacji

dodatkowej jako elementów sprawozdania finansowego
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(protokół kontroli str. 194 - 195)

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i p.o. Główny Księgowy

5. Zaniżenie stanu należności wymagalnych o kwotę 161,55 zł w sprawozdaniu Rb – N o

stanie należności za 2003r. oraz o kwotę 2.696,09 zł w sprawozdaniu za I półrocze

2004 r.,

(protokół kontroli str. 197 - 199).

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i p.o. Główny Księgowy

6. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji należności według stanu na dzień

31.12.2003r. na łączną kwotę 22.461,55 zł co stanowi naruszenie dyscypliny finansów

publicznych,

(protokół kontroli str. 204)

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

7. Wypłacenie premii pracownikom jednostki bez jednoczesnego wykonania wynikającego z

ustaw szczególnych obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, co

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

(protokół kontroli str. 215)

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główna Księgowa

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 i Miasta

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie

rachunkowości. Dokonywać korekt błędnych zapisów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Zaprowadzić brakującą ewidencję

analityczną do kont rozrachunkowych i konta inwestycji. Bezwzględnie stosować zasady

rachunkowości określone  ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst

jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości, a w szczególności

spowodować sporządzanie sprawozdań jednostkowych przez urząd i podległe jednostki

organizacyjne. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań określonych w

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz.U. nr 24, poz. 279 z późn. zm.).

3. Wprowadzić stosowne rozwiązania organizacyjne umożliwiające wystawianie i

doręczanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w terminach

niepowodujących przesunięcia terminu płatności podatków.

4. Wyeliminować praktykę umarzania zaległości podatkowych na podstawie decyzji

niezawierających uzasadnienia faktycznego. Stosować w tym zakresie przepisy art.210 §

1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z

późn. zm.)

5. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w

zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, a w szczególności zaniechać praktyki

aktualizowania operatów szacunkowych przez nieuprawnionych pracowników Urzędu

Gminy i Miasta.

Przestrzegać zasad wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

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

6. Wdrożyć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na

niewystawianiu lub nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych. Działania

windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu

Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn.

zm.).

7. Wypłacić pracownikowi kwotę 116,79 zł wynikającą z zaniżenia naliczenia nagrody

jubileuszowej. Nagrody jubileuszowe naliczać i wypłacać zgodnie z przepisami § 12

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i

wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach

gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 33, poz.264 z

późn. zm./.
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8. Dokonać rozliczenia nadpłaconych kwot pracownikom z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2003r.  w łącznej wysokości 654,84 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 ).

9. Dokonać rozliczenia nieprawidłowo wydatkowanych środków z budżetu na kwotę

1.821,27 zł tytułem nadpłaconych ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP.

10. Zaprzestać wydatkowania ze środków urzędu j. s. t. kwot na nagrody dla nauczycieli,

przestrzegać w tym zakresie uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/163/2000 z dnia

18.09.2000 r.

11. Zaprzestać dokonywania zwrotu kosztów tzw. impulsów telefonicznych na rzecz sołtysów

i przewodniczących rad osiedli.

12. Zaprzestać dokonywania wypłat nagród pieniężnych dla uczniów. Uchylić regulamin

przyznawania nagród Burmistrza dla uczniów, wprowadzony zarządzeniem nr 42/04 z

dnia 7.06.2004r.

13. Rozliczyć nieprawidłowo ustalone i wypłacone kwoty z tytułu ryczałtu pieniężnego

pracowników za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

14. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym

do sektora finansów publicznych. W przedmiotowym zakresie stosować przepisy ustawy z

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

96, poz. 873 z późn. zm.), a jeżeli dotyczą one innych zadań niż określone w tej ustawie,

stosować zasady wynikające z art. 118 ust.2 pkt 1 i 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.

15. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Dokonać oceny sytuacji na tym

odcinku oraz wyciągnąć stosowne wnioski organizacyjne. Przy udzielaniu zamówień

publicznych bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

16. Udziały do spółek wnosić zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8

marca 1990r.o samorządzie gminnym/ t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm./,

tj. wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej lub na podstawie uchwały Rady w sprawie

określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza.
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17. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do winnych dopuszczenia do ponownego

wystąpienia tych samych nieprawidłowości.

Ośrodek Kultury i Sportu w Ozimku

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

rachunkowości do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości.

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie ewidencji amortyzacji i umorzenia. Stan

funduszu instytucji kultury ustalić w prawidłowej wysokości uwzględniając ustawowe

zwiększenia i zmniejszenia określone w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,

poz. 123 z późn. zm.).

3. Plany finansowe instytucji kultury na dany rok obrotowy sporządzać według zasad

określonych w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości. Dokonać wyboru

wariantu sporządzania rachunku zysków i strat zgodnie z przepisem art. 47 ust. 4 pkt 1

ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za dany

rok obrotowy sporządzać według zasad określonych w art. 45 ust. 2 ustawy o

rachunkowości. Sprawozdania Rb – N o stanie należności sporządzać rzetelnie i

prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym stosownie do § 5

ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów i

zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz

poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148, poz.

1653).

5. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania na ostatni dzień roku obrotowego

inwentaryzacji należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald tych

należności zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o

rachunkowości oraz obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną.



13

6. Podjąć działania celem niedopuszczenia do odprowadzenia składek na ubezpieczenia

społeczne od wypłaconych wynagrodzeń z naruszeniem terminów określonych w art. 47

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. 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 Miejska

Prezes

Janusz Gałkiewicz
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