
Opole, dnia 18 marca 2005 r.

ZK-401-47/04

Pan

Dieter  Przewdzing

Burmistrz Zdzieszowic

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  Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z

dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U Dz

2001r. nr 55,poz.577 z późn.zm.) przeprowadziła w dniach od 26 października 2004r. do dnia

06 stycznia 2005r w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za

2003r. 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 nieprawidłowości stwierdzonej podczas poprzedniej

kontroli gospodarki finansowej gminy w zakresie braku kontrasygnowania przez Skarbnika

gminy umów powodujących powstanie zobowiązań, co w świetle  informacji o wykonaniu

wniosków pokontrolnych z dnia 30 października 2000 r. nie powinno mieć miejsca.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi: uzupełnienia w  statucie

gminy wykazu jednostek organizacyjnych, określenia przez Radę Miejską formy

organizacyjno prawnej  funkcjonujących na terenie Gminy Publicznych Szkół podstawowych
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i Publicznego Gimnazjum, dokonania adnotacji o zwolnieniu z opłaty skarbowej na

wnioskach i załącznikach do wniosków o umorzenie podatku, objęcia ewidencją księgową

nabytych przez Gminę w 2002r. z mocy prawa nieruchomości (rowy), usunięcia

nieprawidłowości w zakresie uzupełnienia dokumentacji oraz zmiany klasyfikacji przedmiotu

robót budowlanych dotyczących  zadania pn.”konserwacja Potoku Anka”-IV etap.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Burmistrzowi w dniu 19 stycznia

2005 r. Wraz z podpisaniem protokołu Burmistrz wniósł uwagi do ustaleń zawartych w

protokole dotyczące ewidencji księgowej i sprawozdawczości, gospodarki paliwami oraz cen

za usługi komunalne. Wniesione uwagi zostały wykorzystane przy formułowaniu

ostatecznych wniosków w niniejszym wystąpieniu.

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

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

Urząd Miejski

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

Urzędzie Miasta i jednostkach podległych,

(protokół kontroli str. 12, 13).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz

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

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady

rachunkowości roku obrotowego, wchodzących w jego skład okresów

sprawozdawczych oraz zasad powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi

głównej (protokół kontroli str. 10); 

− niewłaściwym uregulowaniu w przepisach wewnętrznych sposobu prowadzenia

ewidencji analitycznej  do konta 101-kasa  (protokół  kontroli str.10 i 11);

− prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób niezapewniający możliwości ustalenia

aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego dla każdej jednostki organizacyjnej

gminy działającej w formie jednostki budżetowej oraz sporządzenia jednostkowych

sprawozdań budżetowych (protokół kontroli str. 30, 31, 90, 91);

− nieujęciu w księgach rachunkowych konta 310 – „materiały” wartości nie zużytego

paliwa, które  w  okresie  sprawozdawczym  obciążyły  koszty (protokół kontroli str.

134-135);

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Burmistrz.
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3. Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów

gminy w latach 2002-2003, polegające na wykazaniu zaniżonych skutków z tytułu

obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i

umorzeń – za 2002 r. o kwotę 2.089 zł, za I półrocze 2003 r. o kwotę 16.830,75 zł i za

2003 r. o kwotę 2.096 zł,

(protokół kontroli str. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74).

Odpowiedzialność ponoszą: referent, podinspektor Referatu Finansowego dokonujący

wyliczenia skutków, Kierownik Referatu Finansowego, Skarbnik oraz Burmistrz.

4. Niepodejmowanie przez organ podatkowy czynności mających na celu wyegzekwowanie

deklaracji podatkowych, złożenia niezbędnych wyjaśnień i skorygowania złożonych

deklaracji oraz niepodejmowanie bądź podejmowanie z opóźnieniem czynności mających

na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w sytuacji otrzymania danych z

ewidencji gruntów i budynków wskazujących na powstanie obowiązku podatkowego lub

zmianę wysokości podatku od nieruchomości,

(protokół kontroli str. 56-57, 60-61, 72-73, 75-78),

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Referatu Finansowego oraz Burmistrz.

5. Nieprzeprowadzanie postępowania podatkowego w należyty sposób przy wydawaniu

decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej, tj. niepodejmowanie niezbędnych działań w

celu wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrania i wyjaśnienia w sposób wyczerpujący całego

materiału dowodowego,

(protokół kontroli str. 64 – 65),

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Referacie Finansowym oraz Burmistrz.

6. Zawieranie umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych bez dokonania w

dniu ich zawarcia kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy.

Powyższe wystąpiło pomimo informacji Burmistrza zawartej w piśmie FN-0915/1/2000 z

dnia 30 października 2003 r., iż zobowiązano Skarbnika Gminy do ścisłego przestrzegania

przepisu art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, co świadczy o braku skuteczności

działań Burmistrza w tym zakresie,

(protokół kontroli str. 109,114,122).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

7. Niedostosowanie uregulowań wewnętrznych określających organizację, skład, tryb pracy

oraz zakres obowiązków członków Komisji przetargowej do wymogów ustawy Prawo

zamówień publicznych,
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(protokół kontroli str. 111-112).

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach

1. Ustalanie cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez ZGKiM w Zdzieszowicach

bez upoważnienia Rady Miejskiej,

(protokół kontroli str. 146 - 147).

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Dyrektor ZGKiM.

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające  na:

− niepodaniu w ogłoszeniu o przetargu terminu związania ofertą,  (protokół kontroli str.

166),

− nieskładaniu przez osoby występujące w imieniu zamawiającego w postępowaniu o

udzielenie zamówienia oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności wymaganych

art. 20 ust. 2 cyt. u. o z. p., (protokół kontroli str. 161, 163),

− niezamieszczeniu w dokumentacji podstawowych czynności postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego cen poszczególnych ofert,  (protokół kontroli str.

162),

− niepodaniu w ogłoszeniu o wyniku postępowania miejsca i terminu zawarcia umowy z

wybranym oferentem,  (protokół kontroli str. 162),

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi  Dyrektor ZGKiM.

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 Miasta

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

finansową co najmniej 5% wydatków w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach podległych,
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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 działania, które spowodują skuteczne wyeliminowanie nieprawidłowości w

zakresie rachunkowości. Dostosować dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę

zasady rachunkowości do obowiązujących przepisów oraz zaprowadzić ewidencję

umożliwiającą sporządzenie jednostkowych sprawozdań budżetowych. Bezwzględnie

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

jednolity z 2002r. Dz.U.nr76 poz.694 z późn. zm) i rozporządzeniem 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 z późn. zm).

3. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości, a w szczególności

spowodować sporządzanie jednostkowych sprawozdań przez jednostki organizacyjne

gminy oraz wykazywanie prawidłowych danych w sprawozdaniach Rb-PDP z

wykonania podstawowych dochodów podatkowych.

Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań określonych w rozporządzeniu Ministra

Finansów  dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 24

poz. 279 z późn. zm. Skorygowane sprawozdania przesłać do tut. RIO.

4. Podjąć skuteczne działania organizacyjne celem wyeliminowania nieprawidłowości

wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja

podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie braku podejmowania

czynności sprawdzających przez organ podatkowy oraz dotyczących nienależytego

przeprowadzenia postępowania podatkowego przy wydawaniu decyzji o umorzeniu

zaległości podatkowej.

5. Zaprzestać praktyki zawierania umów skutkujących powstaniem zobowiązań

finansowych bez uprzedniego dokonania kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy, tj.

z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie

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

6. Opracować na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. nr

19, poz. 177 z późn. zm.) regulamin określający organizację, skład, tryb pracy oraz

zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej.
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach

1. Ustalić ceny i opłaty za usługi świadczone przez ZGKiM zgodnie z wymogami art. 4

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz.43 z

późn. zm.).

2. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzić zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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

/---/


