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Wystapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach
od 29 czerwca do 29 Lipca 2016 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej Miasta
Orzeszeza okres od 1 stycznia2}l2 r. do 29Iipca2016 r.
Ustalenia kontroli zawarte zostaLy w protokole kontroli podpisanym w dniu
16 sierpnia20l6 r., kt6regojeden egzemplarzpozostawionow kontrolowanejjednostce.
Ponizej przedstawiam stwierdzone nieprawidlowoSci, wskazuj4c wnioski zmierzalqce
do ich usunigcia i usprawnienia badanej dzialalnoSci oraz osoby odpowiedzialne za
nieprawidlowe wykonywanie czynnoScisluzbowych, stosownie do treSci art. 9 ustawy z dnia
7 pa1dziernika1992r. o regionalnych izbachobrachunkowych(Dz.U . z 201'6t. poz, 561).
W zakresiegospodarki mieniem:
W regulaminie przetargu ustnego nieograniczonego, zastosowanym w trzech
postgpowqniachprzeprowadzonych w 2014 r. zapisano, 2e w przetargu mogq uczestniczyt
,, osoby fizyczne i osoby prowne ", ograniczajqc tym samym dostgp do przetargu
podmiotom, h6re nie posiadajq osobowoici prawnej, a h6re mogfuby zostat nabywcami
nieruchomoflci,takiejak: spfilki osoboweczy spfilki kapitalowe w organizacii. Tym somym,
przetargu
faktycznie zastosowonoograniczenie w dostgpie do przetargu, co stanowi cechg
ograniczonego olcreilonego w qrt. 40 ust. 2a ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r.
o gospodarcenieruchomoSciami(Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z pdin. zm.).
Powyiszy regulamin przetargu zastosowonoprpl sprzedazynastgpujqcych nieruchomoici
gruntowych: dzialki nr 609/18 o pow. 1.030 m', dzialeknr 605/18 i 616/19 o lqczneipow.
b04 *t,'dziotki nr 608/18o pow. 1.039m2.
Regulaminprzetargu podpisany zostal przez p. Andrzeja Bujoko - b. ZastgpcgBurmistrza
Miasta.
Wniosek nr I
Wzmocni6 nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miasta Otzesze w zakresie
przygotowania i przeprowadzania postgpowari przetargowych, stosownie do
art. 40 ust. Za ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomoSciami
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(Dz. IJ.22015 r., poz. 1774zp62n. zm), maj4c na uwadze art. 68 oraz art. 69
ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
2013r.,Poa.885z PoLn.zm.).

W zakresie udzielania zamfwieri publicznychl
W zalcresieprzygotowania i przeprowadzenia w 20I 3 r. postgpowania o udzielenie
zam6wieniapubticznegop.n.: ,,Budowa targowiskn w Orzeszu" stwierdzono,2e:
- w specyfikacji istotnych warunkfw zamtwienia przedmiot zamdwienia opisano za
po*oiq iod6w CPV w sposdb odmienny ni| w ogloszeniu o zamdwieniu. Powyisze
naruszalo art. 30 ust. 7 w rwiqzlw z art. 36 ust. I pkt 3 i art. 4l pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia2004 r. Prawo zam|wieri publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p6in. zm.).
Stosownie do powolanych przepisdw zamawiajqcy dokonujqc opisu przedmiotu
zam1wieniastosujenazwy i kody olcreSlonewe WsphlnymSlowniku Zamdwieit. Obowiqzek
dokonania opisu przedmiotu zamfwienia w specyfikacii istotnych warunkdw zamfwienia
wynikal z tresci art. 36 ust. l pkt 3 ustawy Prqwo zamfwieri publicznych. Natomiast
wym6g zamieszczeniaopisu przedmiotu zamdwienia w ogloszeniu o zam6wieniu wynika
z tre1ci art. 4I pkt 4 ww. ustawy. W opisywanymprzypadlat zamawiaiqcy w ogloszeniu
o zamdwieniu nie zamieicil siedmiu kod6w CPV ujgtych w specyfikacji istotnych
warunk1w zam6wienia,co dotyczylo kod6w: 45232100-3- Robotypomocnicze w zakresie
Roboty w zalcresie lcsztaltowania terendw zielonych,
wodociqg1w, 451t 27I0-5
45231300-8 Roboe budowlane w zakresie budowy wodociqg6w i rurociqgdw do
RoboQ w zalcresie rLznych nawierzchni,
odprowadzania fciek6w,45233200-1
IiISSOOO-Z Roboty remontowe i renowacyjne,45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne,45332400-7- Roboty instalacyjnew zalffesieurzqdzerisanitarnych.
- w zalcresie warunla,t dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowei zamawiaiqcy
zaiqdal, aby wykonawcy wykazali, Ze posiadajq irodki finansowe lub wykahq zdolnoit
lcredytowqw h,vocie minimum 1.000.000zl. Jako dolatmentuna potwierdzenie spelnianio
ww. wqrunku zamu,viajqcy wymagal, aby wykonawcy przedlozyli informacig banlu lub
spfildzielczej kasy oszczgdnoflciowo-lrredytowej,w kt6rych wykonawca posiada rachunek.
Ogroniczenie toggu podmiottw, ktdre mogq wystmnit ww. informacig wylqcznie do
instytucji, w ktfirej wykonawca posiada rachunek bylo niezgodne z S I ust. I ph I0
rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprowie rodzai6w
doEument6w,jakich mone zqdat zamawiajqcy od wykonawcy, oroz for*, w jakich te
dolnmenty mogq byt sWadane(Dz.U. z 2013 r. poz. 231)'
- zomawiajqcy zaniechal we^/yonia do uzupelnienia dokumentdw dotyczqcychpodmiot6w
nalezqcych do tej samej grupy kopitalowej wykonowcy, h6rego oferta oznaczonazostala
nr l, czym naruszono art. 26 ust. 3 ustawy Prswo zamdwieri publicznych. I(ykonawca,
kt6ry dzialal w formie sphtki komandytowej w o|wiadczeniu o przynaleznoSci do grupy
kapitalowej nie ujqt sp6tki z ograniczonq odpowiedzialnoiciq, kt6ra byla
kimptementariuszem sp6tki komandytowej, Jak wynika z odpisu KR,S wykonawcy,
komplementariusz ten jest wsp6tnikiem upowahnionym do reprezentowania wykonawcy.
Jak z kolei wynika z odpisu KR,Sspfitki z o.o., tj. komplementariuszasp6tki komandytowei,
wsp6lnikami tej spfitki sq trzy osobyfizyczne, ktdre jednoczeinie sq lcomandytariuszami
spdtki komandytowej. Pomimo powyzszego, zamawiajqcy nie zwr1cil sig do wykona,vcy
; uzupelnianie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zam|wieri publicznych

o uzupelnienieoSwiadczeniao przynaleznofici do grupy kapitalowei w powyzszymzalcresie,
tj. dolatmentu, w oparciu o kt6ry zamawiajqcy winien zweryfi,kowat przeslankg
wykluczenia wykonqwcy z postgpowania, o h6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zomfwieri publicznych. Stosownie do tref ci ort. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w(Dz.U. Nr 50, poz. 331 z p6in. zm.),przez
grupg kapitalowq rozumie sig wszystkich przedsigbiorc6w, kt6rzy sq kontrolowani
w spos6b bezpofirednilub poSredni przez jednego przedsigbiorcg, w tym rdwniei tego
przedsigbiorcA. Przejgcie kontroli wg tej ustawy to: wszelkie formy bezpofredniego lub
po1redniego uzyskania przez przedsigbiorcg uprawnieri, kt6re osobno albo lqcznie, przy
uwzglgdnieniu wszystkich okolicznofci prawnych lub faktycznych, umoiliwiajq wywieranie
decydujqcego wptywu na innego przedsigbiorcg lub przedsigbiorc1w; uprawnienia takie
tworzq w szczeg6lnoici :
- dysponowanie bezpoirednio tub poirednio wigkszoiciq glosdw na zgromadzeniu
wsp6lnik6w albo na walnym zgromadzeniot,takzejako zastawnik albo u2ytkownik, bqdi
w zarzqdzie innego przedsigbiorcy (przedsigbiorcy zaleinego), takie no podstawie
porozumieriz innymi osobami,
-uprawnienie do powolywania lub odwolywania wigkszoici czlonkdw zarzqdu lub rady
naizorczej innego przedsigbiorcy (przedsigbiorcy zaleznego), takie na podstawie
porozumieitz innymi osobami,
zarzqdu innego przedsigbiorcy (przedsigbiorcyzale2nego),
- dysponowinte bezpoirednio lub pofirednio wigkszoSciqglosow w spdtce osobowei
zatiziei albo na walnym zgromadzeniu spotdzielni zalehnei, takze na podstm,uie
z innymi osobami,
porozumieri
-prcMo do calego albo do czgici mienia innegoprzedsigbiorcy (przedsigbiorcyzaleinego),
- umowa prt"*tdriqca zarzqdzanie innym przedsigbiorcq (przedsigbiorcq zaleznym) lub
przekazywaniezyskuprzez takiegoprzedsigbiorcg.
Speffikacja istotnych warunkdw zam6wienia sporzqdzono zostala z datq 9 wrzefnia
iOtS r., przez Kierownika Referatu Zamfwieri Pubticznych oroz I'{aczelnika Wydzialu
Ronuoju Miasta. Postgpowanie przeprowadzila komisia przetargowa powolana na
podstiwie zarzqdzeniaNr 83/2012 Burmistrza Miasta Orzeszez dnia 2 lipca 2012 r.
Specyfikacjgzatwierdzil p. Andrzej Bujok - ZastgpcaBurmistrza Miasta Orzesze.
W zakresie przygotowania i przeprowadzenia w 2013 r. postgpowania o udzielenie
zam1wienia pub/icznego p.n} ,, bdbi6, i zogospodarowanie odpaddw komunalnych
odebranych ; turenu Gminy Orzesze z nieruchomoici mieszkaric6w postgpowanie
2e:
RZP.271.l.20I4" stwierdzono,
- w zalcresie warunla,t dotyczqcego sytuacji ekonomicznei i finansowei zamm,viaiqcy
zazqdal, aby wykonowcy wykozali ,t posiadajq Srodki finansowe lub wykahq zdolno{t
lcredytowqw la,vocieminimum 500.000zt. Jako dokumentu na potwierdzenie spelniania
ww. warunku zamawiajqcy wymagal, aby wykonawcy przedlozyli informocig banku lub
spoldzielczej kasy otritgiroiciow-o-lcredytowej, w ktfirycl,t wykonawca posiada rochunek
instytucio, w kthrei
pomfmo
faitu, zL wym6-g,aby ww. dola,tmentysporzqdzila wylqcznie
-wykonawca
posiada rachune:k,byl niezgodny z $ I ust. I pkt 10 rozporzqdzenia Prezesa
iady Minisir1w z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaifw dokumentdw,iakich moie
iqdat zamawiajqcy od wykonaicy, oraz.for*, w jakich te dolarmentymogq byt sWadane
(Dz.U.z 2013 r. poz. 231),

- w pkt VI.S speffikacji istotnych warunk6w zamdwienia zamawiaiqcy zapisal, 2e
,,w niniejszympostgpowaniu o udzieleniezam|wienia publicznego wykonowco, w mieisce
wykonania rob6t
poiwiadczem
-budowlanych( ) moie przedkladat dokumentypotwierdzajqce nale2yte
ustugi. Tym
stanowily
zom6wienia
przedmiot
niniejszego
...", pomimo ie
samymzamawiojqcy dopuicil mohliwofit przedloienia w ofercie dokumentu nienuiqzanego
z przedmiotem zam6wienia, co bylo niezgodne z art. 25 ust. I ustawy Prawo zamfwieri
publicznych.
Specyfikacjgistotnych warunktw zamdwieniaz dnia 5 lutego 2014 r. sporzqdzila komisia
przetargowa.
Wniosek nr 2
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miasta Orzesze w zakresie
przygotowania i przeprowadzania postgpowari o udzielenie zarnlwieit
publicznych,stosowniedo art. 25 ust. l, att. 26 ust. 3, art.30 ust. 7, att.36 ust. 1
pkt 3 i art. 4l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zan6wien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz, 2164 z p62n. zm.) oraz tozpotzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzal6w dokument6w,
jakich moae Z1dac zamawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zan6wienia (Dz.IJ. 22016 r., poz. 1126), mEqc na uwadze art.68 i art. 69 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnia2}}9 r. o finansachpublicznych (Dz. U.22013 t.,
poz.885z PoLn.zm.).

W zakresieksiggowoSci:
W latoch 2012 - 2015zaniechanobiezqcegoujmowania w ksiggachrachunkowych Urzgdu
Miasta Orzeszew ewidencji irodkdw trwalych na koncie 0Il ,,Srodki trwale" operacii
gospodorczychzwiqzanych z nobyciem i zbyciem nieruchomoSci.
Naruszono tym art. 20 ust. I oraz art. 24 ust. I ustawy z dnia 29 wrzefnia 1994 r.
o rachunkowoSci(Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz, 1223 z p6tn. zm. a nastgpnie Dz. U.
z 2013 r. poz. 330 z p6in. zm.). Zgodnie z przytoczonymi przepisami, do lcsiqg
rachunkowych okresu sprawozdawczego nale?y wprowadzit, w postaci zapisu, kazde
zdarzenie, hdre nastqpilo w tym olcresiesprawozdawczym,natomiast lcsiggi rachunkowe
winny byt prowadzone biezqco.
Powyisze dotyczylo:
- nieruchomoici zbytych na podstawie umowy sprzedazy sporzqdzonej w formie ahu
notarialnego Rep. A nr 4925/2014 z dnia 30 wrzeinia 2014 r. Operacig dotyczqcq
sprzedaiy ww. nieruchomoflci ujgto w ewidencji irodk6w trwalych w listopadzie 2014 r. no
podstawie sporzqdzonych dnia 6listopada 2014 r. dowodfw LT o numerach:
LTS/0006/I I/14, LTS/00002/t I/t 4, LTS/00003/I 1/14, LTS/00004/11/14,
- nieruchomoici zbytej no podstawie umowy zamiany sporzqdzonej w formie aktu
notarialnego Rep. A nr 1892/2015 z dnia 21 paidziernika 2015 r. Operacjg doQczqcq
tih,vidacji dziotki w wyniku zamiany nieruchomoici ujgto w ewidencii Srodkow trwalych
w grudniu 2015 r. nopodstawie dowodu LTZ/00012z dnia 7 grudnia 2015 r.,
iieruchomoSci zbytych na podstawie umowy sprzedaiy sporzqdzonej w formie ahu
notarialnego Rep. A nr 5859/2012z dnia 20 czerwca 2012 r. Operacje sprzedaiy uigto
w ewidencji irodkow trwalych we wrzefiniu 2012 r. na podstawie dowod6w LT

z datq6 wrzesnia
zatwierdzonych
00003/09/12
00002/09/12,
00001/09/12,
o numerach:
2012r.
- nieruchomoSci nabytej no mocy umowy sprzedazy sporzqdzonei w formie aktu
notarialnego Rep. A nr 1667/2015z dnia 22 wrze{nia 2015 r, Operacig zdigto z ewidencii
Srodk6w trwalych w listopadzie 2015 r. na podstawie sporzqdzonego dnia 20 listopada
2015 r. dowodu OT.
Ponodto stwierdzono,2e ww. dowody LT zatwierdzonez datq 6 wrzefnia 2012 r. nie
zawieroty daty ich sporzqdzenia. W my{l art. 2I ust. I pkt 4 ww. ustawy o rachunkowoici,
dowdd tcsiggowy powinien zqwierat datg dokononia operacji, a gdy dowod zostal
sporzqdzonypod innq datq - takZe datg sporzqdzenia dowodu. Zgodnie z ,,Instrukciq
sporzqdzania, obiegu i kontroli dowod6w lcsiggowych" wprowodzonq zarzqdzeniem
Nr I/09 Burmistrza Miosta Orzeszez dnia 2 sQcznia 2009 r. w sprawie: wprowctdzenia
instrukcji sporzqdzania, obiegu i kontroli dolamentfw lcsiggowychw Urzgdzie Mieiskim
w Orzeszu,dowod ,,LT" powinien zawierat m.in.: datg wystawieniadowodu.
Przyczynq niebieiqcego ujgcia w lrsiggach ww. operacji byto sporzqdzanie dowoddw OT
i PT z op6inieniem. Zgodnie z ww. ,,Instrukcjq sporzqdzania,obiegu i kontroli dowod6w
lcsiggowych", dokumenty OT i LT sporzqdza wlaiciwa kom1rka organizacyjna i oryginat
przikazuje do komdrki finansowej nienylocznie po zaistnieniu operacji gospodarczei
majqcej wptw na stan majqtku gminy Orzesze,celem ujgcia go w ewidencii ksiggowei.
Zadania w zalrresie sporzqdzania dowodfw OT/LT dotyczqcych transakcii nabywania
i zbywania nieruchomosci nalezaly do pracownikfw Wydzialu Budownictwa, Geodezii
t dospodarki Nieruchomo1ciami. Nadzdr w Qm zakresie sprm,vowal Naczelnik tego
Wydzialu.
Wniosek nr 3
Wzmocnid nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miasta Orzesze w zalresie
prawidlowe go i terminowego sporz1dzaniadokument6w ksi ggowych dotyczqcych
zbywania i nabywania nieruchomoSci celem biezqcego ujgcia w ewidencji
ksiggowej operacji gospodarczych w tym zakresie, stosownie do wymog6w
urt. ZO ust. I i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci
(Dz.tJ. z 2016 r. poz. 1047) oraz postanowieh zarz1dzeniaNr 1/09 Burmistrza
Miasta Orzeszez dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji
sporzqdzania,obiegu i kontroli dokument6w ksiggowych w lJrzgdzie Miejskim
w Orzeszrt ze zmianami, malqc na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
zpoZn.zm.).

W zakresie subwencji:
W latach 2012 - 2016 (do dnia 29 tipca) nieprawidlowo ujmowano subwencjgoiwiatowq
w ewidencji ksiggowej Urzgdu Miejskiego Orzesze.Operacie dotyclQceprzypisu subwencii
ewidencjono*oro na stronie Wn konta 221 ,,Naleinoici z tytulu dochod6w budzetowych"
w koreipondencji ze stronq Ma konta 720 ,,Przychody, Qtulu dochodow budzetowych",
natomiast wptyw subwencji ujmowano no stronie Wn konta 130 ,,Rachunek biehqcy
jednostki"
w korespondenciize stronq Ma konta 221.
-Brto
tu niezgodne-zopisemfunkcjonowaniakont 221, 130 zawartychw zalqcznilu nr 3 do
,irporrqdzenia Ministra Finanshw z dnia 5lipca 2010 r. w sprawie szczegdlnychzasad

rachunkowoici oraz plandw kont dla budzetupaitsfwa, budzetfw jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek budaetowych, samorzqdowych zaldad6w budietowych,
pafistwowych funduszy celowych oraz pafistwowych iednostek budzetowych majqcych
siedzibgpoza granicami RzeczypospolitejPolskiei (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z pdtn. zm,
oroz Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z pdin. zm.).
Zgodnie z zasadamifunkcjonowania tych kont, olcreflonymi w zalqcznikach nr 2 i nr 3
do ww. rozporzqdzenia, wpfu subwencji oiwiatowei powinien byt uigty w ksiggach
rachunkowych budzetu gminy (organu) no kontach Wn I 33 ,,Rachunek budzetu"
w korespondencji z kontem Ma 901 ,,Dochody budzetu", natomiast w lcsiggach
rachunkowychjednostki (Urzgdu) na kontach: Wn 800 ,,Fundusz iednostki", Ma 720
,,Przychody z etulu dochoddw budzetowych". Jednocze1nie,w myil $ 7 przywolywanego
wyiej rozporzqdzenia Ministra Finansdw, do przychoddw urzgdu iednostki samorzqdu
terytorialnego zalicza sig dochody budzetujednostki samorzqdu terytorialnego nieuigte
w p Ianach finans owych innych samorzqdowych i ednost ek budzetowych.
W planie kont dla jednostki Urzqd Miejskt zawartymw zarzqdzeniu Nr 165/10 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 3 I grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia dolatmentacii
przylgtych zasad rachunkowoSci(ze zm.) zapisano, 2e nA koncie 221 uimuie sig r6wniei
nalehnofci z tytulu dotacji z budzetu paristwa orqz subwencji, kt6re sq przypisywane
w momenciewplywu na rachunek bankowy.
Zadania w zqkresieprowadzenia ewidencji ksiggowej urzgdu oraz sporzqdzenieproiektdw
planu
kont dla jednostki - lJrzqd Miejski Orzesze naleialy do obowiqzk6w Kierownika
-Referatu
Finansowego ds. Budzetowych. Ir{adz6rw tym zalcresie sprawowala p. Iwona
Burszka Skarbnik Miasta Orzesze.
Wniosek nr 4
Dostosowaf zapisy zakladowego planu kont w zakresie ujmowania wplywu
subwencji do wymog6w rozporzqdzeniaMinistra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budhetu
parisiwa, budzetOw3eAnostek samorzqduterytorialnego, jednostek budzetowyih,
s arnorz4dowych zaldad6w budzetowych, paristwowych funduszy celolvych oraz
paristwolvych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami
RzeczypospolitejPolskiej (Dz. lJ, z 2013 r. poz.289 z p62n. zm.), maiqc na
uwadze art. l0 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci(Dz. U.
22016 r. poz. 1047).

W zakresiepodatk6w:
Do dnia kontroli nieprawidlowo przeprowadzono czynnoScisprawdzaiqce wobec dw6ch
czym naruszono art. 272 pkt I lit. o, ph 3 oraz art. 274a $ /, $ 2 ustawy
podatnik|w,
-z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z p6in. zm.,
Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z p6in. zm.).
PowyzszedoQczylo:
- po,datniko lqcznego zobowiqzania pieniginego o numerze karty kontowei I8/24, kthrego
do dnia kontroli nie wen/vono do zlohenia aktualnej informacji o nieruchomoiciach
i obiektach budowlanych. W trakcie kontroli nie przedlohono kontrolujqcym informacii
w sprawie podatku od nieruchomoici zlo1onejprzez ww. podatniko, przedlozono wylqcznie
informacje w sprowie podatlnt rolnego. 14/ewidencii podatkowej, w karcie nieruchomoici
zalozonej dta ww. podatnika wykazano: budynek mieszkalny oraz budynek pozostaly

(garaz). W decyzjach podatkowych za lata 2012 - 2016 opodatkowanopodatkiem od
nieruchomoflcidwa budynki: jeden o charakterzemieszkalnym,drugi (garaz)jako budynek
pozostaly. Ir{qpodstawie elektronicznego wypisu z kartoteki budynkdw na dzieri 19 lipca
2016 r. stwierdzono: nieruchomoft bgdqcaw posiadaniu ww. podatnikq zabudowonobyla
pigcioma budynkami, tj.: budynkiem mieszkalnym, trzema budynkami o funkcii
produkcyjnej, uslugowej i gospodarczejoraz budynkiemofunkcji transport i lqcznoflt.
W trakcie kontroli wyjasniono, 2e podatnik o numerze karty kontowej 18/24 figuruje
w ewidencji podatkowej od I stycznia 1996 t, w tym okresie zostala zlohona informacia
o nieruchomoSciach,na podstawie kthrej wprowctdzonodane do elektronicznegosystemu
podatkowego,podatnik tenposiada gospodarstworolne zabudowanepigcioma budynkami.
Dopiero w trakcie czynnoscikontrolnych, tj.w dniu 20 lipca 2016 r., organ podatkowy
pismem nr FNW.3I20.3.160.2016 wenval ww. podatnika do zloienia informacii
o nieruchomoflciachi obiehach budowlanychcelemprawidlowego naliczeniapodatlru od
nieruchomofci.
W dniu 22 lipca 2016 r. podatnik zlozyt korehg informacji o nieruchomoflciachi obiehach
budowlanych, w kt6rej wykazal pigt budynkdw oraz przedlozyl oiwiadczenie, 2e budynki
gospodarcze sluzq wylqcznie dzialalnoici rolniczei, w nviqzlat z czym sq nvolnione
z podatku od nieruchomoScino mocy art. 7 ust. I pkt 4 ustawyz dnia 12 stycznia l99I r.
o podatkach i oplatach lokalrrych.(D, U. z 2010 r. I,{r 95, poz.613 z p6in.affi., o
nastgpnieDz. U. z 2014 r. poz, 849 z poin. zm.).W my1l art. 7 ust. I pkt 4lit. b ww.
ustawy, nryalnia sig od podatku od nieruchomoflci: budynki gospodarczelub ich czgici:
polo1one no gruntach gospodarstw rolnych, sluhqcewylqcznie dziatalnoici rolniczej.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 oraz ust. l0 ww. ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, osoby
fiiyczne sq obowiqzane zlo7yt wlasciwemu orgonowi podatkowemu informacig
o nieruchomoSciach i obiektach budowlanych, sporzqdzonq na formularzu wedlug
ustalonego wzorLt, w terminie 14 dni od dnia wystqpienia okolicznofci uzasadniajqcych
albo wygasnigcie obowiqzlnt podatkowego w zalcresie podatlat od
powstanie
-nieruchomo1ci
tub od dnia zaistnienia zdarzenia. Obowiqzek sWadania informocji
o nieruchomoiciach i obiehach budowlanych oroz deklaracji na podatek od
nieruchomoici doeczy rdwniei podatnikfw korzystajqcychze nuolniefi na mocyprzepisdw
niniejszej ustawy.
- podatnika o numerze karty kontowej 1/72 bgdqcegoosobqprawnq, kt6ry nieprawidlowo
wykazal, w zlo1onej w dniu 29 marca 2016 r. do Urzgdu Miejskiego w Orzeszudeklaracii
w sprawie podath,t od nieruchomoSci zo 2016 r., jako nvolnionego z podatku od
nieruchomoici, na podstawie uchwotyRady Miejskiej OrzeszeNr XV/(27/l l, powierzchnig
budynku 116 m2, zamiast powierzchni budynku 142 m2. W myfll zapis6w ww. uchwaly
Nr XV/127/11 Rady Miejskiej Orzeszez dnia t7 listopada 20lI r. w sprawie nvolnieri
w podatku od nieruchomoici, nvalnio sig z podatku od nieruchomo{ci m.in.: budynki lub
ich czgsci,grunty oraz budowle zajgte na potrzeby ochrony przeciwpozarowei.
Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 10 grudnia 2015 r., zawartei na olcres od
I-stycznta )OtO r. do 31 grudnia 2018 r., Miasto Orzeszeoddalo w bezplatneuZywanie
mienie komunalne, tj. budynek OSP i budynek gospodarczy, zlokalizowane no
nieruchomoici, w sffiad h6rei wchodzity dziatka nr 411772 o pow. 532 *t i dzialka
nr 468/29 o pow. 54 m2,potoione w Orzeszu.Stosownie do S 4 ust. 4 ww. umowy, biorqcy
do u2ywonia mdgt oddaZ w bezplatne uryczenie pomieszczenia lub czgst obiehu osobie
organizacyjnq gminy oraz jednostce OSP za pisemnq zgodq
trzeciej bgdqcejjednostkq
-W
nviqzku z powy|szym, podatnik na mocy aneksu z dnia 23 grudnia
uiyczajqcego.
ZOIS i.', poapisanego do umowy uzyczeniaz dnia I sierpnia 2007 r. zawartei z OSP,
przekazai OSp w uzyczenie,na olcresod I stycznia 2016 r. do 3l sierpnia 2018 r., do

bezplatnego uzywania budynek OSP oroz budynek gospodarczy zlokalizowone no ww.
nieruchomoici.
podatnik ten do dnia kontroli nie zlo?yl korekty deklaracji, jak r6wnie2 nie wenvano
za 2016 r.
podatnika
^Zgodnie do zlozenio korekty deklaracji no podatek od nieruchomofici
z art. 6 ust. 9 pkt I, ust. l0 ww. ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, osoby
plo*r, sq obowiqzane skladat, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu
wlaiciwemu ze wzglgdu na miejscepolohenia przedmiotdw opodatkowania, deklarocje no
podatek od nieruchomoici na dany rok podatkowy, sporzqdzone no formularzu wedlug
ustalonegowzoru, a jezeli obowiqzekpodatkowy powstal po tym dniu w terminie I4 dni
od dnia zaistnienia okolicznoflci uzasadniajqcychpowstanie tego obowiqzla't.Obowiqzek
sHadania informacji o nieruchomoflciachi obiehoch budowlanych oroz deklaracii na
podatek od'nieruchomo1ci, dotyczy rfwniei podatnikfw korzystaiqcych ze nwolnieft na
mocyprzepis6w ninieiszei ustawy.
Skuikiem-powyzszegonieprawidlowo obliczono i wykazano w sprowozdaniach Rb-275
z wykonoito planu-dochodow budzetowychjednostki samorzqdu terytorialnego, za oldres
od-poczqtku roku do 30 czerwca 2016 r., slanki udzielonych podatnikowi rwolnieit
w podatiu od nieruchomo1ci.Ponadto, w konsela,uencjiww. nieprawidlowoici, blgdnie
,ykororo r1wniei w sprawozdaniach budzetowych Rb-275 slutki obnihenia gdrnych
stawekpodatku od nieruchomofci obliczoneza ww. okres sprowozdawczy.
powyzize bylo wymogane zasadami sporzqdzenia sprawozdan olcreslonymi w $ 3 ust. I
ph'10 oroz $ 8 uti. 3 Instrukcji sporzqdzania sprawozdait budzetowych w zakresie
budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego stanowiqcei zalqcznik Nr 39 do
rozporzqdzenia Ministra Finansfw z dnia I 6 stycznia 20I 4 r. w sprawie
tpio*oidowczo1ci budzetowej (Dz. U. poz. Il9 z pdin. zm.).W my{l $ 9 ust. I i ust. 2
ww. rozporzqdzenia, kierownicy jednostek sq obowiqzani sporzqdzat sprawozdania
rzetelnie' i prawidlowo pod wzglgdem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty
wykozane w sprawozdaniach powinny byt zgodne z danymi wynikaiqcymi z ewidencii
lcsiggowej.
Wliakcib kontroli wyjafniono, Ze organ podotkowy posiadal informacig o uzyczeniutylko
budynku, kt6ry to butdynekzostal wskazany w deklaracii zlozonei przez OSP za 2016 r.
Dopiero w trakcie czynnoflci kontrolnych, tj. w dniu 20 lipca 2016 r. podatnik zloiyl
koiehg deklaracji wraz z zaktualizowanymi danymi o nieruchomofciach i przedtoiyl aneks
do umowy uzyczeniaz dnia I sierpnia 2007 spisanyw dniu 23 grudnia 2015 r. W zlozonei
ww. koriktt, podatnik wykazal do opodatkowania budynek niemieszkalny o powierzchni
uzytkowej 26 m2.Do korekty dektaracji podatnik dotqczyt ofwiadczenie, 2e przedmiotowy
budynekjest zajgty na potrzeby ochrony przeciwpoharowej i korzysta ze nryolnienia na
z dnia 17 listopada 20Il r.
podstawie
-slqttek uchwatyRady Miejskiej OrzeszeNrWI27/lI
udzielonego nuolnienia za olqes od I stycznio 2016 r. do 3 I lipca 2016 r.
wynikajqcy ze zlozonei w dniu 20 lipca 2016 r. korekty deklaracii wynosil 89,79 zlSprawoidania budzetowe Rb-275 za olcres od poczqtlat rolan do 3 I marca 2016 r.
podpisati: p. Miroslaw Blaski - Burmisffz Miasta Orzeszei p. Iwona Burszka Skorbnik
Miasta, natomiast za olcresod poczqtlat rolru do 30 czerwco 2016 r. podpisali: p. Sylwia
Krawczyk - Zastgpca Burmistrza Miasta Orzeszei p. Iwona Burszka Skarbnik Miasta
Orzesze.
Zadania w zalcresiewykonywania calolcsztaltuproc nviqzanych z dokonywaniem wymiaru
i osdb
podatk1w
^prawnych,lokalnych, w tym m.in.: podatku od nieruchomoSciod osdb -/ityctnych
nalezaly do procownikdw Referatu Finansowego ds. wymiarfw, oplat
i podatk6w lokalnych. I,{adz6r w Qm zakresiepelnil Kierownikww. Referatu.

Wniosek nr 5
Wzmocnid nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miejskiego Orzesze w zakresie
przekazywania um6w do Referatu Finansowego w celu prawidlowego
dokonywania czynnoSci sprawdzaj4cych informacje, deklaracje podatkowe oraz
w zakresie czynnoSci maj4cych na celu sprawdzanie terminowoSci skladania
informacji, deklaracji, wzywania podatnik6w do zlohenia informacji, deklaracji
stosownie do art. 272 pkt 1 lit. a i pkt 3, art. 274a $ l, $ 2 ustawy z dnia
29 sierpnia1997r. Ordynacjapodatkowa(Dz.U.22015 r. poz.613 zpo2n. zm.),
wymog6w ustawy z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r., poz, 716), a talue prawidlowego ustalania jak r6wniez
wykazywania skutk6w udzielonych zwolnieri oraz skutk6w obnizenia g6rnych
stawek podatku od nieruchomoSci obliczonych za okres sprawozdawczy
w sprawozdaniachRb-27S z wykonania planu dochod6w budzetowych jednostki
sarnorzqduterytorialnego, majqc na uwadze $ 9 ust. I i ust. 2 rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoSci
budzetowej(Dr.tJ. z 2016 r. poz. 1015 z p62n. zm.), $ 3 ust. I pkt 9, pkt 10,
pkt 12, $ 8 ust. 3 Instrukcji sporuEdzaniasprawozdan budzetowych w zakresie
budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego, stanowi4cej zalqcznik nr 39 do
ww. rozporzqdzenia,majqc na uwadze wymogi ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkachi oplatachlokalnych(Dz.U.22016 r., poz.716), art. 68 oraz art.69
ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
22013r. poz.BB5z p62n.zm.).

W zakresiegospodarki pieniginej:
W latach 2015 - do stycznia 2016 r. w ewidencji ksiggowej konta I 01 - ,,Kosa"
nieprawidlowo wskazano numer dowodu lcsiggowego stonowiqcego podstawg zapisu
w ksiggach. Naruszono tym art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrzefnia 1994 r.
o rachunkowoflci (Dr. U. z 2013 r. poz. 330 z p6in. zm.). Zgodnie z przytoczonymi
przepisami ww. ustawy, zapis lcsiggowy powinien zowierat m.in. olveilenie rodzaiu
i numer identyfikacyjny dowodu lcsiggowegostanowiqcegopodstawg zapisu oraziego datg,
jezeli r6zni sig ona od daty dokonania operacji. Ponadto, zgodnie z qrt. 23 ust. 2 pkt 3 ww.
ustawy, zapis lcsiggowypowinien r6wnie2 zawierat m.in. zrozumiaty tekst, slcrot lub kod
opisu operacji z tym, ze nalezyposiadat pisemne obiasnienia tresci slcr6tdwlub koddw.
W mySl art. 24 ust. 4 ph I ustawy o rachunkowoflci, lcsiggi racltunkowe uznaje sig za
sprawdzalne,jezeli umozliwiajq stwierdzenie poprownofci dokonanych w nich zapis6w,
stan6w (sald) oraz dzialania stosowanychprocedur obliczeniowych, a w szczegflno$ci
udola,mentowaniezapis6w po^,t)ala na identyfikacjg dowod6w i sposobu ich zapisania
w ksiggach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych. Ponadto,
- Urzqd Mieiski
stosownie do postanowieri obowiqzujqcego planu kont dla jednostki
Orzesze, wprowadzonego zarzqdzeniem Burmistrzo Miasta Orzesze Nr 165/10 z dnia
3I grudnia 2010 r., wraz ze zmianomi, konto I0t sluzy do ewidencii got6wki znaidujqcych
sig w kasie. Na stronie Wn konta 101 ujmuje sig wptryy gotfwki oroz nadwyzki kasowe w korespondencjiz kontami zespolu ,,2 " orqz kontem I4I, a na stronie Ma rozchody
gotdwki i niedobory kasowe w korespondencjiz kontami zespolu ,,2"oraz kontem 141.
bo ewidencji operacji (obrot6w) got6wkowych sluiy raport kasowy ujmuiqcy przychody
i rozchody danego dnia. Powyzszedotyczylo operacii uigtych w:
- w ewidencji tcsiggowej(analityce) do konta 101 - 05 ,,Kasa podatki" za styczeri2016 r.,
gdzie pod datq zapisu w dniu 26 stycznia 2016 r. wskazanow pozycii ,,RK It{otaOperacje

kasowe Ir{aleznoi|glowna" jako numer dowodu irddlow€go ,,RK 0000000004", natomiost
powyzszo operacja faktycznie zostata ujgta jest w raporcie knsowym nr 15 za olcres 26
stycznia 2016 r. (Kasier POD - oddzial 2) w poz, 3,
- w ewidencji lcsi,ggowej
(analityce) do konta 101 - 05 ,,Kasapodatki" za grudzieri 2015 r.,
gdziepoddatqzapisuw dniu I grudnia20l5 r.wskazanowpozyciach,,RKNotaoperacie
kororu nvroty ialeznoflt Sl. " , jako numer dowodu ir6dlowego ,,RK 0000000229" ,
natomiastpowyzszaoperacjafaktyczniezostala ujgtaw roporcie kasowymnr 233 za olcres
1 stycznia2015 r. (Kasier POD - oddziat 2) w poz. II,
- w ewidencji lrsiggowej (analityce) do konta I 0I -04 ,,Kaso odpady komunalne" zo
grudzieri ZO|S r., gdzie pod datq zapisu w dniu 2 grudnia 2015 r. w pozycii ,,Zwrot kasa
odpady komltnalne", wskazonojako numer dowodu ir6dlowego zopis ,,239", natomiast
powyisza operacjafaktycznie zostala ujgtaw roporcie kasowym nr 236 w poz. 28, za olcres
2 grudnia 2015 r. (Kasier DKI).
Uitalono, 2e od dnia 7 stycznia 2016 r. numer dowodu irhdtowego wskazanyw zapisach
lrsiggowychna koncie I0I-04 jest prawidlowy i przedstawiafaktyczny, wlafciwy, numer
raportu kasowego.
- w ewidencji lcsiggowej(analityce) do konta 101-08,,Kaso dochody z mienia" za stycze{t
2016 r., gdiie pod datq zapisu w dniu I9 stycznia 2016 r., w pozycji ,,(IWG/K-0001GLO
Ig-01", iskaiano jako numer dowodu ir6dlowego zapis ,,ksiggowaniednio", natomiast
powyzsza operacjafaktycznie zostala ujgta w roporcie kosowym nr I w poz. I, za okres 19
stycznia 2016 r. (Kasier OPL).
W trakcie kontroli wyjaf niono, 2e operacje kasowe dotyczqce konta I 01-05 ,,Koso
podatki" ewidencjonowone byty zo pofirednictwem systemu Nota podatki, poprzez
pobieranie danych z odrgbnych modul|w podatkowych. I'{umer dowodu irhdlowego
-nadawany
z ustawieniami noty,jest to numer raportu kasowegowewngtrznego,
byt zgodnie
-odrgbnie
dla kaidego rodzaju podatku. Operacie kasowe dotyczqce konta
generowanego
7O1-OA,,Kaso dochody z mienio" ewidencjonowonesq za poSrednictwemplifu Nota,
poprzezpobieranie danych z odrgbnego modulu Reiestr oplat. I,{umer dowodu 2r6dlowego
^nidorony
byt zgodnie z ustawieniami noty, jest to treit operacji lcsiggowej. Powyisza
nieprawi-dtowoftizostata w trakcie kontroli zgloszonadostawcy oprogramowania, ti. firmie
Rekord, gdy| jej sprostowanie wymaga zmiany ustawiefiparametrdw programu.
Operacji noiore dotyczqcekonta I0t-04 ,,Kaso odpady komunalne" do dnia 3I grudnia
Z-O1Sr. ewidencjonowanebyty la,votamizbiorczymi na podstawie danych z wyciqgdw
bankowych i raport|w kasowych, w ewidencji lcsiggowejna koncie 101-04 iako numer
dowodu ir6dlowego pomylkowo wprowodzano numer wyciqgu bonkowegoz danego dnia.
Ewidencjg lcsiggowq w em zalcresieprowadzili: Kierownik Referatu Finonsowego ds.
Budzetowychoraz procownicy Referatu Finansowego ds. Budzetowych.
Zadania w zalcresie kierowania pracami Referatu Finansowego ds. budhetowych,
(Irzgdu, kontrola raport6w kasowych nalezaly do
prowadzenie
'obowiqzk6w gospodarki kasowej
Kterowniko Referatu Finansowego ds. Budzetowych. Nadz1r w tym zakresie
sprawowalo p. Iwona Burszka - Skarbnik Miasta Orzesze.
Wniosek nr 6
Zapevrrniiprawidlowe dokonywanie zapis6w operacji gospodarczychw ksiggach
rachunkowych w ewidencji ksiggowej konta 101, stosowniedo wymog6w att.23
ust. 2 pkJ 2 i 3 oraz art. 24 ust. 4 pkt I ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r.
o rachunkowoSci(Dz. IJ. z 2016 r. poz. 1047), maj4c na uwadze postanowienia
obowi4zuj4cego planu kont dla jednostki - Urz4d Miejski Otzesze,
wprowadzonego zarzqdzeniemBurmistrza Miasta Orzesze Nr 165110 z dnia
10

31 grudnia 2010 r., wraz ze zmianami,art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(Dz. U. z 2013 r., poz. 885
zpohn.zm.).

W zakresie wydatk6w z tytuNuwynagrodzeh:
W olcresie od I lipca 2013 r. do dnia zakoitczenia kontroli, przyznowqno i wyplacano
nagrody uznaniowe dla pracownikdw tJrzgduMiejskiego Orzesze:
- bezpisemnego uzasadnienia okoliczno1ci i podstaw ich przyznania - w zalcresienagr6d
przyznawanychna koniec: 2013, 2014 i 2015 r.
- z niewlasciwym uzasadnieniem okoliczno1ci ich przyznania
w zalvesie nagrhd
przyznawanychdo dnia 3I maja 2014, 2015 i 2016 r.
Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych (D, U. z 2008 r., Ir{r 223, poz. 1458 z potn.nffi., nastgpnie Dz. U.
z 20I 4 r. poz. I 202), pracownikowi somorzqdowemu mohna przyznat nagrodg zo
szczeghlneosiqgnigcia w pracy zawodowei.
Ponadto, w treici zarzqdzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 67/2013 z dnia 3I maja
20I 3 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracownikfw zatrudnionych
w Urzgdzie Miejskim Orzeszena podstawie umowy o procg zawarto postanowienia, i2 za
szczegfilne osiqgnigcia w procy zawodowej pracownikom zatrudnionym na podstawie
art. 4 ust. 2 i 3 ustowy o procownikach samorzqdowych przyznaie sig nagrody.
Decyzjg o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz w oparciu o Regulamin Przyznawania
Nagrdd (zalqcznik Ir{r 5 do ww. zarzqdzenia). Zgodnie z $ 9 pkt 3 Regulaminu
WynagradzaniaPracownikfw nagrody przyznaje sig 2 razy w roku, ti. do dnia 31 maja
i do dnia 20 grudnia. Z kolei w $ 3 pkt I Regulaminu Przyznawania Nagr6d ustalono, 2e
nagrodg przyznaje sig za sumienne i rzetelne wykonywanie pracy, za zaangahowanie
pracownika podczas wykonywania swoich czynnoflci,za kreatywnoit i innowacyjnoit.
W pismach/powiadomieniach pracownik6w o przyznaniu nagrod w ww. olcresie (w Um
zatrudnionych no podstawie powolania, ti. Skarbnika Gminy, bytego
pritornik,w
zastgpcy Burmistrza i zastgpcy Burmistrza) przywolano jedynie S 2 pH I Regulaminu
PrzyznmnaniaNagr6d dla pracowniktw Urzgdu Miejskiego Orzesze,stosownie do hdrego
nagrody przyznaje sig dwa rozy w rolat kalendarzowym, zgodnie z zapisem $ 9 ph 3
Regulaminu Wynagradzania Pracownikow zatrudnionych w Urzgdzie Mieiskim Orzesze
(tozsamezapisy w obu regulaminach).
W zalcresienagr6d przyznawanYch:
- na koniec: 2013, 2014 i 2015r. - zowartojedynie informocig o wysokoici nagrody,
- do dnia 3I maja 2014, 2015 i 2016 r. - zoworto informacjg o przyznaniu pracownikowi
nagrody ,,2 okazii Dnia Samorzqdowca".
przedmiotowe pisma w sprawie przyznania nagrhd pracownikom Urzgdu Mieiskiego
byly Burmistrz Miasta Orzesze (do dnia
Orzeszepodpiiati: p. Andrzej Szafraniec
9 grudnia 2014 r.), kolejne natomiostp. Miroslaw Bloski- Burmistrz Miasta Orzesze.
Wniosek nr 7
Zapewni6 prawidlowe przyznawarrienagr6d uznaniowych pracownikom Urzqdu
Miejskie go Ort"sze w zakresie uzasadnienia ich przyznania zgodnie z art: 36
ust. 6 ustiwy z dnia2l listopada2008 r. o pracownikach samorz4dowych(Dz.U.
z 2016 r., poz. 902).
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W olvesie od I lipca 2013 r. do 3I grudnia 2014 r. trzykrotnie przyznano p. Iwonie
Burszka - Skarbnikowi Miasta Orzesze dodatek specjalny na czos okreilony z brakiem
uzasadnieniaolcresowegonuiglcszeniaobowiqzkfw sluhbowychlub wskazaniapowierzenia
dodatkowych zadari. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzqdowych (Dz.U. I,{r 223, poz. 1458 z pdin. zm. oraz Dz. U.
t 2Ot+ r. poz. 1202 z p6in. zm., a qktualnie Dz, U. z 2016 r. poz. 902), procownikowi
samorzqdowemu moze zostat przyznony dodatek specjalny z Qtutu olcresowego
nuiglrszenia obowiqzk6w sluzbowych lub powierzenia dodatkowych zodari. Dodatki te
p. Andrzej Szafraniec - byty Burmistrz Miasta Orzeszena podstawie pism:
przyznawal
- z dnia 26 lipca 2013 r. (Znak: RP.2I2I.S.20I3) - na olcresod I lipca 2013 r. do
3l grudnia 2013 r.,
- no olcresod I stycznia2014 r. do
- z-dnia 2I stycznia2014 r. (Znak: RP.2121.5.2014)
30 czerwca2014 r.,
- z dnia 2l lipca 2014 r. (Znak:5P.2121.5.2014)- na oltes od I lipca 2014 r. do
3I grudnio 2014 r.
Aha osobowep. Iwony Burszka - Skarbnikn Miasta Orzeszenie zawieraty potwierdzenia
powierzenia dodatkowych obowiqzkdw lub nuigkszenia dotychczosowego zalvesu
czynnofci w powyzej wskazanycholcresach.
W kotejnych pismach Q dnia 16 stycznia 2015 r. i 2I stycznia 2016 r.) w sprawie
prryrniria diAatkdw specjolnychp. Iwonie Burszka - Skarbnikowi Miasta Orzesze,takie
uzasadnienie zostal o zawart e.

W zakresie dlugu publicznegoi
W dniu I7 grudnia 2013 r. Miasto Orzeszezawarlo umowgo lvedyt w rachunlat bieiqcym
Ir{r59/Orz/2013/RBoraz ,,llmowg szczegolowqno prowadzenieobslugi bankowejjednostki
organizacyjnej w PLN Gminy Orzesze", w ktfirych upowahniono Orzesko Knurowiki
Bink Sp1ldztelczyz siedzibq w Knurowie do dysponowania rachunkiem bankowym gminy.
powyzire bylo n'iezgodnez art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
pubiicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z p6tn. zm.).Zgodnie z przytoczonymprzepisem,
i celu zabezpieczeni.alcredytu lub poiyczki nie mohna udzielat pelnomocnictwa do
qdu t eryt or i alnego.
j
dysp
' onowania r achunkiem bankowym ednostki somorz
W S I0 ww. umowy o lvedyt w rachunlar bieiqcym Nr 59/Orz/2013/RB zopisano
w terminie h,uotgkredytu (ratg) odseteklub innych naleznoici Bank
w ust.I: ,,Ir{iesplaconi,q
w dniu nastgpnym po wyznqczonym w umowie terminie splaQ przenosi na rachunek
zadluienia przeterminowanego i przystgpuje do jej f ciqgania bez dyspozycji Kredytobiorcy
z wptyw6w na jego rachunek biezqcy prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi
przypadlat nie
z iyjqtkiem tytul6w egzekucyjnych",w ust.3,,W
ptainoiciami
-wyegzelo,vowania
w- trybie okreilonym w ust. I zadtuienia przedterminowego i odsetek
fioin pobiera je z rachunkdw Kredytobiorcy w innych bankach zgodnie z posiadanymi
pelnomocnictwami stanowiqcymi zalqcznik do niniejszei umowy". W trakcie kontroli
wyjainiono 2e toki zalqcznik nie zostal podpisany,
fi" S I I ww. umowy szczeg6lowej no prowadzenie obslugi bankowei jednostki
organizacyjnej w PLN Gminy Orzesze z dnia 17 grudnia 2013 r. wprowadzono zapis:
,,Fosiadaiz rachunku w przypadku niesplacenia swojego zadluhenia wymagalnego wobec
Banku w ciqgu 14 dni otd dnia dorgczeniazawiadomieniq, upowainia Bank do pobrania
niesplacorryil, naleinoflci poprzez potrqcenie jego zadluhenia gtdwnego i pozostatych
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nalehnoici Bonlat nviqzanych z tym zadluzeniem (odsetki, prowizje) z wszelkich Srodkdw
Posiadaczarachunlat zgromadzonychw rachunkach w Banlctt".
Powyisze umowy obowiqzujqce od dnia I stycznia 20I 4 r. zostaly zawarte przez
p. Andrzeja Szafrarica - bylego Burmistrza Miasta Orzesze,przy kontrasygnaciep. Iwony
Burszki - Skarbnika Miasta Orzesze.
Wniosek nr 8
Ustanawia6 zabezpieczenia splat kredy6w zaciqgartych przez Miasto Otzesze
stosownie do art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych(Dz.U. z 2013r., poz. 885 z p62n.zm.).

W latach od 2012 r. do dnia zakoriczeniokontroli w ewidencji lrsiggowej budzetu Miasta
Orzesze zaniechano ewidencjonowania splat odsetek od zaciqgnigtych przez Miasto
lcredyt1wi pozyczek na kontach Wn 134 ,,Kredyty bankowe" i Wn 260 ,,Zobowiqzania
finansowe" w korespondencjiz kontemMa 909 ,,Rozliczeniamigdzyolcresowe".Odsetkiod
zaciqgnigtych przez Miasto lvedyttw i poZyczek ewidencjonowono po stronie Ma kont
odpowiednio:134 ,,Kredyty bankowe" i 260 ,,Zobowiqzaniafinansowe"w korespondencii
jako przypis tych odsetek,a nastgpniepo tei
z kontem 909 ,,Rozliczeniamigdzyolcresowe"
samej stronie kont ujmowano z zastosowaniemzapisu ujemnego, roz w roku pod datq
3I grudnia zapis urealniajqcy wysokoflt odsetek no dany dzieri bilansowy iako
zobowiqzanie przy szlych okr es6w.
Powyzsze byto niezgodne z art. 20 ust. I ustawy z dnia 29 wrzefnia 1994 r.
o rachunkowoici (Dz. Lr.z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z p6in. zm., Dz. U. z 2013 r., poz. 330
z pdin .zm;, zgodnie z hdrym do lcsiqg rachunkowych olcresusprowozdawczegonaleiy
wprowodzi1, w postaci zapisu, kaide zdarzenie, kt6re nastqpilo w tym olvesie
,prorordawczym oraz $ B ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Finansfw z dnia 5 lipca
iOtO r. w sptrawie szczegdlnych zasad rachunkowoSci oroz planfw kont dla budietu
paristwa, bidzetdw jednostek samorzqdu terytorialnego, iednostek budzetowych,
'samorzqdowych
zalclad6w budzetowych, paristwowych funduszy celowych oroz
jednostek budzetowychmajqcych siedzibg pozo granicami Rzeczypospolitei
paristwowych
-potskiej
(nr. U. Nr 128,poz. 861 z p6in. zm., Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z poin. zm.),
zgodniL z hdrym odsetEi od naleznoici i zobowiqzari (...) uimuie sig w lcsiggach
ilchunkowych w momencie ich zaplaty, lecz nie poiniej niz pod datq ostatniego dnia
kwartalu w wysoko1ciodseteknaleznychna koniec tego l*vartalu.
ponadto, zgodnie z art. I5 ust. I ww. ustawy o rachunkowoici, na kontach lrsiggi glfwnej
obowiqzuje ujgcie zarejestrowanych uprzednio lub rdwnoczeinie w dzienniku zdarzeri,
zgodnie i totiAq podw6jnego zapisu. Dotyczy to zapisu dodotniego (storno czarne), czyli
ia dw6ch kontaci po pitrit*stawnych stronach. Zapis ujemny (storno czerwone)polega
na ujgciu korekty na ech samych kontach i po tych samych stronach co uigty blgdny zapis,
ale 2i znakiem ujemnym, w ten sposfib nastgpuje calkowite usunigcie blgdnego zapisu
podstowq
'powyzszi takiego zapisujest art. 25 ust. 2 ww. ustawy o rachunkowofici.
byto rdwniei niezgodne z opisem zosad funkcjonowanio ww. kont rwartych
w iatqczniku Nr 2 do rozporzqdzeniaMinistra Finansfw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczegdlnych zasad rachunkowo1ci oraz planfw kont dla budzetu paristwa, budzetfw
jednistek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zaldaddw
"budzetowych,
ponit owych funduizy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych
majqcyci siedztbgpoza granicami RzeczypospoliteiPolskiei (Dz. U. z 2013 r. poz.2B9
z pdin. zm.).
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W zalcladowymplanie kont zapisano: konto 134 stuiy do ewidencji lcredytdwzaciqgnigtych
na finansowanie budzetu. I,{a stronie Wn kontq 134 ujmuje sig splaty lub umorzenie
lcredytu.I{a stronie Ma konta 134 ujmuje sig lvedyt bankowynofinansowanie budhetuoraz
odsetki od lcredytu bankowego. Odsetki od lcredytow stanowiqce wydatki przyszlych
olcresdw ewidencjonowone sq i aktualizowane roz w roku pod datq 3I grudnia
w korespondencji z kontem 909. Konto I34 moie wykazywat saldo Ma oznaczaiqce
zadtuieiie z tytulu lvedyt6w zaciqgnigQch na finansowanie budzetu (ti. lcredyt i odsetki od
lcredytu)
Konto 260 slu7y do ewidencji zobowiqzait zaliczanych do zobowiqzari finansowych,
z wyjqtkiem lcredytdw bonkowych, a w szczegdlnoflci z tytulu zaciqgnigtych po7yczek
i wyemitowanychinstrumentdwfinansowych. Ir{astronie Wn konta 260 uimuie sig wortoft
,piororych zobowiqzarifinansowych, o no stronie Mo uimuie sig wartoft zaciqgnigtych
iobowiqzari finansowych orez odsetki od zaciqgnigtychpoiyczek. Odsetki od poiyczek
stanowiqce wydatki przyszlych olcresdwewidencionowanesq i ahualizowone raz w roln't
pod datq 3t grudnia w korespondencji z kontem 909. Konto 260 moze wykazywat dwa
-salda.
Saldo Wn oznacza stan nadplaconych zobowiqzarifinansowych, a saldo Ma stan
zaci qgnigtych zobowi qzarifi nansowych.
tconio 909 sluzy do ewidencji rozliczefi migdzyokresowychi moie wykazywat saldo Wn
i Ma. I{a stronie Wn konta 909 ujmuje sig w szczegdlnoflcikoszQfinansowe stanowi.qce
wydatki przyszlych olcres6w (np. odsetki od zaciqgnigtych kredyt6w i pozyczek), o no
sironie Ma przychodyfinansowe stanowiqce dochodyprzysztych olves6w (np. subwencie
i dotacjeprzekazanew grudniu a dotyczqcerolat nastgpnego).
Zadania w zakresie prowadzenio rachunkowoici urzgdu oroz gminy nalehaty do
Referatu Finansowego ds. Budzetowych. It{adz6rw tym zalcresiesprawowala
pracownik6w
^do
p. Iwona Buiszka - Skarbnik Miasta Orzesze,do ktorej zgodnie z zalcresemobowiqzkdw
nalezoloprowadzenie rachunkowoici Miasta zgodnie z ustawq o rachunkowofci.
Wniosek nr 9
Zapewnii ujmowanie odsetek od zaci4gnigtychkredy6w i po?yczek w ewidencji
ksiggowej na kontach budzetu:134,260 i 909, stosownie do wymog6w ustawy
z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci(Dz.U. z 2016 t. poz. 1047) oraz
r. w sprawie
$ 8 ust. 5 rozporzydzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010
szczegolnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budZetu pafstwa,
budZei6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych,
sarr1orzqdowychzaldadow budzetowych, parlstwowych funduszy celolvych oraz
paristwolvyci jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami
Rzeczypoipolitej Polskiej (Dr. IJ. z 2013 r. poz.289 z po2n. zm.), jak r6wnie2
zasad funkcjonowania ww. kont okreslonych w za\qczniku nr 2 do ww.
rozporzEdzenia.

W 2012 r. nieprawidlowo ktasyfikowonowydatkiw lqcznej wysokoSci23.450,00zt z tytulu
prowizji
od zaciqgnigtego przez Miasto Orzeszelcredytu w poragrafie 8I 10 ,, Odsetki od
-ro*ortqdowych
papier6w wartoiciowych lub zaciqgnigtych przez iednostlcg samorzqdu
terytorialnego lcredytfw i pozyczek,zamiast w paragrafie 8010 ,,Rozliczenia z bankami
nuiqzanez obslugq dtugupublicznego".
powy1szebylo niezgodne z treSciq zalqcznika Nr 4 do rozporzqdzenia Ministra Finansfw
z dnia 2 morco 2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacii dochodfw, wydatkfw,
przychod6w i rozchodfw oraz Srodkow pochodzqcych ze irhdel zagranicznych (Dr. U.
L4

Nr 38,poz. 207 z p6in. zm.). Zgodnieze wskazanymiprzepisami, wydatek tenpowinien bye
zaHaffikowany w paragrafie 8010 ,,Rozliczeniaz bankami zwiqzane z obslugq dlugu
publicznego " .
Odpowiedzialnofit w powyzszym zalvesie ponosila p. Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
Orzesze.
Wniosek Nr 10
Klasyfikowa6 wydatki z tytrilu prowizji od zaci1gnigtych przez Miasto Orzesze
kredyt6w w paragrafie 8010 ,,Rozliczenia zbankami zwi1zane z obslug4 dlugu
publicznego", stosownie do postanowieri zaLqcznikaNr 4 do rozporz4dzenia
Ministra Finans6w z dnia 2 marca 20L0 r. w sprawie szczeg6Nowejklasyfikacji
dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6wpochodzqcychze
2rodelzagranicznych(Dz.U. 22014 r., poz. 1053zp62n. zm.).

Stosownie do tresci art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 puldziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dr.U. z 2016 r. poz. 561), sprawozdanieo sposobie realizacji
wniosk6w pokontrolnych naleay przedLolyc Regionalnej lzbie Obrachunkowej
w Katowicach,w terminie 30 dni od daty otrzymanianiniejszegowyst4pienia.
Do wniosk6w pokontrolnych zawartegow niniejszym wyst4pieniu przysluguje prawo
zgloszeniazasffzeaenw zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dniaT puldziernika
lgg2 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzelenia mohna wnosid do Kolegium
tutejszej lzby,w terminie 14 dni od daty otrzymaniawyst4pieniapokontrolnego
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