
Opole, 17 maja  2005 r.

ZK-401 - 52/04

Pan

Piotr Miczka

Wójt Gminy Walce

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 grudnia 2004 r. do 4

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

za 2003 r. i I półrocze 2004 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2002 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 ponowne wystąpienie nieprawidłowości stwierdzonej podczas poprzedniej

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy tj. braku kontrasygnaty Skarbnika

Gminy, na umowach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, co w świetle

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 7 maja 2001 r. nie powinno mieć

miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to między innymi:

− rozliczenia nieprawidłowo ustalonego i wypłaconego wynagrodzenia radcy prawnego w

łącznej wysokości 2.029,95zł,
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− korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

− wypłacenia z budżetu gminy kwoty w wysokości 105, 20 zł z tytułu wyrównania błędnie

rozliczonego wyjazdu służbowego poza granice kraju,

− rozliczenia z budżetem gminy nieprawidłowo ustalonej kwoty w wysokości 113,75 zł

tytułu realizacji umowy zlecenia,

− rozliczenia z budżetem gminy kwoty w wysokości 110,26 zł z tytułu zwrotu

niewykorzystanej dotacji za 2003 rok.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 18 marca 2005 r.

I.  Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Gminy

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające m.in. na:

− księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont

(protokół kontroli str. 18),

− dokonywaniu korekt błędnych zapisów w dowodach księgowych w sposób

nieprawidłowy (protokół kontroli str. 10),

− niewłaściwym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 011 – „środki trwałe”

oraz  901 – „dochody budżetowe”(protokół kontroli str. 56),

− nieprawidłowym zaewidencjonowaniu kosztów inwestycji na koncie 080 –

„inwestycje”, co spowodowało ustalenie błędnych wartości zrealizowanych zadań

inwestycyjnych (protokół kontroli str. 105, 109),

− nieprawidłowym dokonywaniu w księgach rachunkowych zapisów operacji

gospodarczych (protokół kontroli str. 71),

Odpowiedzialność ponosi inspektor referatu finansowego, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy.

2. Dokonanie korekty w zakresie klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji w

sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2003 rok bez

uprzedniego skorygowania zapisów w ewidencji księgowej, co było przyczyną wykazania

w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z tej ewidencji,

(protokół kontroli str. 57).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.
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3. Nieterminowe doręczenie podatnikom sołectwa Dobieszowice 71 decyzji ustalających

wysokość zobowiązania podatkowego powodujące przesunięcie ustawowego terminu

płatności pierwszej raty podatków,

(protokół kontroli str. 64).

Odpowiedzialność ponosi doręczyciel decyzji wymiarowych dla sołectwa Dobieszowice

oraz Wójt Gminy.

4. Zawieranie umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez wymaganej

przepisami prawa kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

(protokół kontroli str. 91).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły ponownie pomimo stwierdzenia Wójta

Gminy w informacji z dnia 7 maja 2001r., że począwszy od 2000 r. na umowach

powodujących powstanie zobowiązania finansowego Skarbnik składa kontrasygnatę.

Powyższe świadczy o tym, iż podjęte przez Wójta działania celem wyeliminowania

nieprawidłowości okazały się nieskuteczne.

5. Zaniechanie określenia w umowach o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do

sektora finansów publicznych zasad zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji,

(protokół kontroli str. 95 -96).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

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

− niezamieszczeniu niektórych wymaganych ustawą informacji w protokole z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,(protokół kontroli str. 42, 51),

− niezawiadomieniu wybranego oferenta o miejscu terminie podpisania umowy (protokół

kontroli str. 42),

− zawarciu umowy na okres dłuższy niż 3 lata bez zgody Prezesa Urzędu Zamówień

Publicznych oraz na okres dłuższy niż wynikający z decyzji Prezesa Urzędu Zamówień

Publicznych (protokół kontroli str. 42 – 43, 51 – 52),

− nieprzestrzeganie pisemności postępowania w przypadku porozumiewania się

pomiędzy zamawiającym a oferentem  (protokół kontroli str. 50),

− ustaleniu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w nieprawidłowej

wysokości (protokół kontroli str. 108, 112),

Odpowiedzialność ponosi przewodniczący komisji przetargowej oraz Wójt Gminy.
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7. Naruszenie przez Wójta Gminy wyłącznej kompetencji Rady Gminy do podejmowania

decyzji o przejęciu zadań z zakresu administracji rządowej bądź innych jednostek

samorządu terytorialnego na mocy porozumień,

(protokół kontroli str. 124 – 125).

Odpowiedzialność ponosi Wójt 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. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szczególności skorygować błędnie

ustalone wartości zadań inwestycyjnych. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 28 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. nr

76, poz. 894 z późniejszymi zmianami). Prawidłowo klasyfikować otrzymane dotacje

budżetowe, przestrzegać zasad klasyfikacji rozdziałów i paragrafów dochodów

określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (Dz.U. nr 209, poz. 2132

z późn. zm.).

2. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na

doręczaniu decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w terminach

powodujących przesunięcie ustawowego terminu płatności podatków.

3. Zaprzestać powtarzającej się praktyki zawierania umów powodujących powstanie

zobowiązań pieniężnych bez dokonania kontrasygnaty Skarbnika Gminy tj. z naruszeniem

przepisów art. 46 ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez wdrożenie skutecznych

rozwiązań organizacyjnych w zakresie obiegu dokumentów.
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4. Zapewnić przestrzeganie wymogu określania w zawieranych umowach o udzielenie

dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zasad zwrotu

niewykorzystanych kwot dotacji, stosownie do art. 71 ust. 2 cyt. ustawy z dnia

26.11.1998r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z

późn. zm.).

5. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z

udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzić z należytą starannością, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 119, poz. 177).

6. Wyeliminować praktykę przejmowania zadań z zakresu administracji rządowej lub innych

jednostek samorządu terytorialnego bez decyzji organu stanowiącego. Zalegalizować

wykonanie tych zadań przez podjęcie stosownych uchwał przez Radę Gminy w Walcach.

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

/-/
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