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Zagrodno 52
59-516 Zagrodno

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając  na podstawie art.  1 ust.  1  ustawy

z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.)

przeprowadziła w okresie  od 2 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.  kompleksową kontrolę

gospodarki  finansowej  Gminy  Zagrodno.  Zakres  badanych  zagadnień,  okres  objęty  kontrolą  oraz

ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym 30 grudnia 2019 r., którego

jeden egzemplarz przekazano Wójt Gminy.

Ponadto  w okresie  od  28  października  2019 r.  do  8  listopada  2019  r.  przeprowadzona

została  kontrola  gospodarki  finansowej  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Zagrodnie.

W wyniku  tej  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości,  stanowiących  podstawę  do

sformułowania  wniosków  pokontrolnych,  dlatego  Izba  odstąpiła  od  kierowania  wystąpienia

pokontrolnego. 

Stwierdzone  w  wyniku  kontroli  gospodarki  finansowej  Gminy  nieprawidłowości

i uchybienia wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień: 

W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych 

W  Gminie  nie  wprowadzono  Instrukcji  postępowania  w  sytuacji  podejrzenia  popełnienia

przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania  terroryzmu do czego zobowiązywał art.  83 ust.  1

w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.). 

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

Stwierdzono, że nie przeprowadzono inwentaryzacji według stanu na 31 grudnia 2018 r.:

a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu ewidencjonowanych na kontach:  130

„Rachunek bieżący jednostki” (0,00 zł), 130/1 „Rachunek bieżący jednostki-subkonto wydatków

dotyczących rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT” (0,00 zł), 130/2 „Rachunek

bieżący  jednostki-subkonto  wydatków  dotyczących  realizowanego  projektu”  (0,00  zł),  130/3

„Rachunek bieżący jednostki-subkonto wydatków niewygasających” (0,00 zł),  135 „Rachunek

środków  funduszy  specjalnego  przeznaczenia”  (32.828,74  zł),  139  „Inne  rachunki  bankowe”
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(71.594,94 zł), 139/1 „Inne rachunki bankowe” (0,00 zł), 139/3 „Inne rachunki bankowe” (0,00

zł),  133  „Rachunek  budżetu”  (2.777.271,05  zł),  135  „Rachunek  środków  na  niewygasające

wydatki” (176.782,30 zł), co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);

b) należności  ujętych na kontach:  225/1  „Rozrachunki  z  budżetami  VAT” w kwocie  671,24 zł,

226 „Długoterminowe  należności  budżetowe”  w  kwocie  6.904,30  zł  oraz  240p  „Pozostałe

rozrachunki”  w  kwocie  10.268,00  zł,  co  było  niezgodne  z  art.  26  ust.  1  pkt  3  ustawy

o rachunkowości.

Ponadto  ustalono, że  w ramach pełnej  inwentaryzacji  (raz  na  cztery  lata)  przeprowadzonej

według stanu na 31 grudnia 2017 r.  trudne oglądowi  środki trwałe (nawierzchnia utwardzona przy

Urzędzie,  drogi  gruntowe  dojazdowe)  zinwentaryzowano  metodą  spisu  z  natury  zamiast  metodą

porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych

składników, co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

Z  protokołu  z  inwentaryzacji  gruntów  sporządzonego  31  grudnia  2017  r.  wynikało,  że

komisja inwentaryzacyjna  „dokonała  weryfikacji  stanów  ewidencyjnych  środków  w  grupie

0-GRUNTY oraz  ustaliła,  że  wartości  środków trwałych  w grupie  0-GRUNTY uwidocznione  na

koncie 011 są zgodne ze stanami gminnego zasobu nieruchomości i stanowią wartość 5.218.414,02 zł.

Tymczasem  zgodnie  z  art.  26  ust  1  pkt.  3  ustawy  o  rachunkowości  inwentaryzację  gruntów

przeprowadza  się  drogą  porównania  danych  ksiąg  rachunkowych  z  odpowiednimi  dokumentami

(tj. dokumentami będącymi np. źródłem ich powstania) i weryfikacji wartości tych składników.

W zakresie dochodów budżetowych 

W  przypadku  podatników  o  numerach  kont:  05/0000050,  02/0000232,  08/0000189  (osoby

fizyczne) upomnienia w zakresie niezapłaconego w terminie podatku od nieruchomości oraz łącznego

zobowiązania  pieniężnego,  za  lata  2018-2019,  sporządzono  z  opóźnieniem wynoszącym od  2  do

67 dni. Ponadto w 2018 r. i 2019 r. nie sporządzano upomnień w stosunku do podatników o numerach:

3114/04,  13/0000059,  D0000016.  Było to  niezgodne z  § 31 ust.  2  (obowiązującej  do 31 grudnia

2018 r.) Instrukcji  w sprawie ewidencji  i  poboru podatków i opłat stanowiącej załącznik Nr 1 do

zarządzenia Nr 0152-1/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 stycznia 2011 r., stosownie do którego

jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie, księgowy sporządza, po upływie 20 dni od terminu

płatności podatku upomnienie, które wysyła się do dłużnika za potwierdzeniem odbioru oraz z pkt 2

ppkt  2.2.1  Instrukcji  ewidencji  i  poboru  podatków i  opłat  lokalnych  oraz  windykacji  należności

podatkowych publicznoprawnych stanowiącej załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.11.2019 Wójta

Gminy Zagrodno z dnia 1 kwietnia 2019 r. (obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.), z którego wynikało,

że upomnienie wystawia się niezwłocznie po upływie terminu płatności, nie później jednak niż do 10

– dnia po zakończeniu miesiąca, w którym przypada termin płatności. 
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W  przypadku  pięciu  dłużników  Gminy  (nr  kartoteki:  1246,  1292,  1416,  1418,  1450)

posiadających zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na

31 grudnia 2018 r., w latach 2018-2019 sporządzano upomnienia po upływie od 12 do 135 dni po

terminie określonym § 23 ust. 2 Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi,  tj.  po  upływie  14  dni  od  terminu  płatności  opłaty  za  drugi  miesiąc.

Stosownie do art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz.  2077 ze zm.,  Dz.  U. z 2019 r.  poz.  869 ze zm.),  jednostki  sektora finansów publicznych są

obowiązane do terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych, czynności zmierzających

do wykonania zobowiązania. 

W zakresie wydatków budżetowych

Sprawozdania  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  za  lata

2016-2018  nie  zostały  opublikowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Naruszało  to  przepisy

wynikające  z  art.  5a  ust.  3  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm., Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm., Dz. U. z 2019 r.

poz.  688  ze  zm.),  stosownie  do  którego  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego,

nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu

jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  opublikować  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Za opisane nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy Zagrodno na podstawie

art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie

z zakresami czynności pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując  powyższe  do  wiadomości  Pani  Wójt,  Regionalna  Izba  Obrachunkowa we

Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych

izbach  obrachunkowych,  wnosi  o  podjęcie  stosownych  działań  mających  na  celu

wyeliminowania  stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego

wystąpienia w przyszłości poprzez realizację następujących wniosków:

1. Opracowanie  i  wprowadzenie  instrukcji  postępowania  w  sytuacji  podejrzenia  popełnienia

przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stosownie do postanowień art. 83

ust. 1 ustawy z dnia  1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.). 
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2. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 września 1994 r.  o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 r.

poz. 351 ze zm.), w szczególności w zakresie:

a) przeprowadzania  inwentaryzacji  aktywów pieniężnych  zgromadzonych  na  rachunkach

bankowych oraz udokumentowania  wyników tej  inwentaryzacji,  stosownie do art.  26

ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 pkt. 1 ustawy,

b) przeprowadzania  inwentaryzacji  środków  trwałych,  do  których  dostęp  jest  znacznie

utrudniony,  gruntów,  należności  (z  wyłączeniem  należności  cywilnoprawnych  od

podmiotów prowadzących księgi rachunkowe), stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy.

3. Przestrzeganie  uregulowań  wewnętrznych  określonych  w  Instrukcji  ewidencji  i  poboru

podatków  i  opłat  lokalnych  oraz  windykacji  należności  podatkowych  publicznoprawnych

stanowiącej załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia

1 kwietnia  2019  r.  (obowiązującej  od  1  stycznia  2019  r.),  w  szczególności  w  zakresie

terminowego  sporządzania  upomnień  w  stosunku  do  podatników  posiadających  zaległości

podatkowe, stosownie do pkt 2 ppkt 2.2.1 Instrukcji.

4. Przestrzeganie  uregulowań  wewnętrznych  określonych  w  Instrukcji  w  sprawie  ewidencj

i poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w  Urzędzie  Gminy  Zagrodno,

wprowadzonej  zarządzeniem  Nr  0050.1.2014  Wójta  Gminy  Zagrodno  z  dnia  2  stycznia

2014 r.  ze  zm.,  w szczególności,  w  zakresie  terminowego  sporządzania  upomnień  zgodnie

z § 23 ust. 2 Instrukcji.

5. Przestrzeganie  przepisów ustawy z  24 kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), w szczególności w zakresie publikowania

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  sprawozdania  z  realizacji  programu  współpracy

z organizacjami pozarządowymi, stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy. 

6. Przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w szczególności w zakresie terminowego podejmowania

w stosunku  do  zobowiązanych,  czynności  zmierzających  do  wykonania  zobowiązania,

stosownie do art. 42 ust. 5 ustawy.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od

dnia  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje  prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.  Zastrzeżenia  składa  właściwy

organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za
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pośrednictwem  Prezesa  Izby.  Podstawą  zgłoszenia  zastrzeżenia  może  być  tylko  zarzut

naruszenia prawa poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Pan
Walenty Luszniewski
Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno
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