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Pan

Ryszard Karaczewski

Burmistrz  Praszki

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 11 stycznia  do 17 marca

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

oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2002 i 2003.

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 dotyczących windykacji zaległości podatkowych

oraz zamówień publicznych, które stwierdzono w trakcie poprzedniej kontroli kompleksowej, co

w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 28 stycznia 2002 r. nie

powinno mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie kontroli usunięto niektóre stwierdzone nieprawidłowości

m.in. w zakresie wymiaru podatków, ewidencji udziałów posiadanych przez Gminę w spółkach

prawa handlowego, a także dokonano korekty sprawozdania Rb-PDP za 2004 r. z wykonania

podstawowych dochodów podatkowych.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 31 marca 2005 r.
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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. 10-12)

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

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

polegające m.in. na:

− prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób niesprawdzalny poprzez brak lub

niewłaściwą identyfikację dowodów stanowiących podstawę zapisów w księgach

(protokół kontroli str. 12, 78),

− nieprzyjmowaniu gotówki do kasy pod datą jej rzeczywistego przychodu (protokół

kontroli  str. 15).

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do konta

130 w zakresie dochodów oraz do konta 221 według poszczególnych podmiotów

korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 46,

64),

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont

(protokół kontroli str. 46, 75, 79).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, były Skarbnik Gminy oraz Skarbnik.

3. Niepobranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu

zagospodarowania przestrzennego gminy, w sytuacji gdy właściciel sprzedał nieruchomość,

(protokół kontroli str. 66).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

4. Nieprawidłowe prowadzenie czynności windykacyjnych polegające na nieterminowym

wystawianiu tytułów wykonawczych,

(protokół kontroli str. 68, 69).

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. księgowości podatkowej, podinspektor ds.

windykacji należności, Skarbnik oraz Burmistrz.

Nieprawidłowości w tym zakresie powtórzyły się pomimo stwierdzenia Burmistrza w

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartych w piśmie nr 0911/2/01 z dnia

28 stycznia 2001 r., iż zobowiązano Skarbnika do zwiększenia nadzoru  nad prowadzeniem

czynności windykacyjnych, a w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy o
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postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez pracowników księgowości podatkowej,

co świadczy, iż działania Burmistrza są nieskuteczne.

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków gminy Praszka

dotyczących zasobów gminnych powierzonych w zarząd Spółce GOSKOM z pominięciem

budżetu,

(protokół kontroli str. 94 – 95).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Zastępca Burmistrza, były Skarbnik oraz Skarbnik.

6. Niezgodne z umową rozliczenie się z wykonawcą usług związanych z oczyszczaniem

miasta i utrzymaniem zieleni, w wyniku dokonania rozliczenia części wykonanych prac bez

uprzedniego przeprowadzenia obmiarów ich wykonania,

(protokół kontroli str. 97, 99 – 100).

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i

leśnictwa.

7. Niezamieszczenie w informacji o stanie mienia komunalnego danych dotyczących

posiadanych przez gminę udziałów w spółkach prawa handlowego oraz niesporządzenie

planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,

(protokół kontroli str. 134).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

8. Bezpodstawne przekazanie w dniu 28 grudnia 2001 r. kwoty 60.000 zł do Sp. z o.o.

„Oczyszczalnia Ścieków Praszka” na podwyższenie kapitału pomimo braku uchwały

Zgromadzenia Wspólników o jego podwyższeniu, co nosi znamiona finansowania spółki,

(protokół kontroli str. 136 – 139).

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Burmistrz i Zastępca Burmistrza.

9. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające m.in. na:

− udzieleniu zamówień publicznych na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni w okresie

od 01.02.2004 r. do 16.11.2004 r. bez stosowania przepisów dotyczących zamówień

publicznych (protokół kontroli str. 98 – 99),

− zawarciu umowy na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, pomimo że wykonawca

nie wniósł w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

(protokół kontroli str. 103 – 104),

− podziale zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy o

zamówieniach publicznych (protokół kontroli str. 164),
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− braku wszystkich wymaganych danych w protokole postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 111),

− braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pełny okres realizacji inwestycji

oraz nieprawidłowe ustalenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

(protokół kontroli str. 103, 112-113, 125),

− nieprawidłowe określenie wysokości wynagrodzenia poprzez wskazanie ceny jako

wartości procentowej (protokół kontroli str. 92, 126),

− dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty

niespełniającej wymogu w zakresie ceny określonego przez zamawiającego (protokół

kontroli str. 127-128),

Powyższe nastąpiło pomimo stwierdzenia Burmistrza w informacji o wykonaniu wniosków

pokontrolnych zawartej w piśmie nr Or 0911/2/01 z dnia 28 stycznia 2002 r., iż

zobowiązano Zastępcę Burmistrza do wzmocnienia nadzoru i przeprowadzenia kontroli nad

udzieleniem zamówień publicznych. Jak widać działania te nie przyniosły pożądanych

efektów.

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz.

Naruszenie zasady postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego stanowi

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłata dodatku mieszkaniowego w kwocie zawyżonej o 209,28 zł,

( protokół kontroli str. 174-175).

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. dodatków mieszkaniowych.

I I .  Wn 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 ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.

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

2. 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.) 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).

3. Podjąć działania mające na celu naliczenie i wyegzekwowanie opłaty z tytułu wzrostu

wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w

związku ze sprzedażą nieruchomości objętej zmianą planu, stosownie do przepisu art. 36 ust.

4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr

80, poz. 717 z późn. zm.).

4. Wdrożyć działania skutecznie eliminujące nieprawidłowości polegające na nieterminowym

wystawianiu tytułów wykonawczych. 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 późn. zm.).

5. Doprowadzić zapisy umowy z zarządcą nieruchomości komunalnych do zgodności z

przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Gospodarkę

finansową w zakresie dochodów i wydatków gminy dotyczących zasobów powierzonych w

zarząd innym podmiotom gospodarczym prowadzić na podstawie budżetu. Wprowadzić do

budżetu gminy na 2005 r. kwoty dochodów i wydatków dotyczących gospodarki

nieruchomościami komunalnymi oddanymi w zarząd.

6. Wzmocnić nadzór nad rozliczaniem wykonawcy usług związanych z oczyszczaniem miasta i

utrzymaniem zieleni, rozliczenia dokumentować w sposób zgodny z umową.

7. Informację o stanie mienia komunalnego sporządzać zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych, 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 późn. zm.).



6

8. Przestrzegać zasad wnoszenia udziałów do spółek prawa handlowego wynikających z

przepisów kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz

obowiązku zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności w zakresie

zarządu mieniem komunalnym, zgodnie z postanowieniami ustawy dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

9. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości

związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Dokonać oceny sytuacji na tym odcinku

oraz wyciągnąć stosowne wnioski organizacyjne. 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 późn. zm).

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

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Rozliczyć nadpłacone kwoty dodatku mieszkaniowego.

    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

/-/


