
 

 
 

 

WK-613-10/11 

Kraków, 2011-05-18 

 

 

 

Pan 

Wiesław Rudek 

Wójt Gminy 

Koniusza 
 

 

 

Uprzejmie informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Krakowie, realizując postanowienia 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 kompleksową kontrolę gospodarki finansowej 

Gminy Koniusza. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki 

finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2009 - 2010 i w 2011 r. do dnia 

obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych  

w protokole kontroli podpisanym w dniu 28 marca 2011 r., przekazuję Panu Wójtowi, 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym 

kompleksową kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski 

pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, 

przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień 

art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych: 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1 

 

 niepełne wykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie znak: WK.6006-22/2007 z dnia  

05.07.2007 r., co dotyczy: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W KRAKOWIE 

 

 

ul. Kraszewskiego 36   tel/fax  (0-12) 427-32-61 

30-110 Kraków    (0-12) 427-38-19 

e-mail: krakow@rio.gov.pl   (0-12) 422-59-73 
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 sporządzania sprawozdań budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi  

w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. oraz z dnia  

3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

 naliczania i egzekwowania odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu 

najmu lokali użytkowych, 

 obliczania wartości ryczałtów miesięcznych za korzystanie z samochodów 

prywatnych do celów służbowych, stosownie do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy, 

 właściwego rozliczania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 prawidłowego przeprowadzania i udokumentowania inwentaryzacji stosownie do 

postanowień  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Powyższe nieprawidłowości dotyczące niewykonania wniosków pokontrolnych 

zostały razem z innymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie niniejszej 

kontroli kompleksowej, opisane szczegółowo w dalszej części wystąpienia 

pokontrolnego. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 1 – Konsekwentne realizowanie wniosków pokontrolnych 

wydawanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, mających na celu 

usunięcie w sposób trwały nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku czynności 

kontrolnych przeprowadzonych w jednostce. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2 
 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Urzędu oraz dla Budżetu Gminy Koniusza,  

w okresie objętym kontrolą, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, poprzez: 

 oznaczenie ksiąg rachunkowych dla Budżetu Gminy nieprawidłową nazwą,  

tj. Urząd Gminy w Koniuszy, co świadczyło o nieprzestrzeganiu przepisu art. 13 

ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, 

 niewprowadzanie, przy dokonywanych zapisach księgowych, informacji 

pozwalających na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu, co wskazuje 

na naruszenie art. 14 ust. 4 ww. ustawy.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy.  

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity  

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3 
 

 nieprowadzenie w latach 2009-2010 ewidencji szczegółowej do konta 260 

„Zobowiązania finansowe”, umożliwiającej ustalenie stanu zobowiązań  

z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań, tj. zaciągniętych 

pożyczek, co narusza zasady ewidencji określone w załączniku nr 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 3 – Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy 

Koniusza, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca  

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), a w szczególności zaprowadzenie 

ewidencji szczegółowej do konta 260, która powinna zapewniać możliwość ustalenia 

wartości zobowiązań wynikających z poszczególnych pożyczek. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4 
 

 występowanie niezgodności wg stanu na dzień 31.12.2009 r. pomiędzy ewidencją 

analityczną i syntetyczną Urzędu Gminy Koniusza w zakresie dochodów 

podatkowych ewidencjonowanych na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, czym naruszono art. 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości. Pomimo występowania zaległości i nadpłat na poszczególnych 

kontach analitycznych wynikających z ewidencji podatkowej, na koncie 

syntetycznym 221 wykazywane jest per saldo:  
 

Nazwa konta w ewidencji 

syntetycznej 

Stan wg ewidencji 

syntetycznej 

Stan wg ewidencji 

analitycznej 

Wn Ma Wn Ma 

221 0053 Podatek rolny (os. prawne) 766,00 - 768,00 2,00 

221 0055 Podatek od nieruchomości 

(os. prawne) 
10.023,90 - 10.031,15 7,25 

221 00Podatek rolny (os. fizyczne) 93.830,78 - 95.934,56 2.103,81 

221 0060 Podatek od środków 

transportowych (os. fizyczne) 
21.128,75 - 21.888,59 759,84 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości. 
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Wniosek pokontrolny nr 4 – Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób 

zapewniający zgodność sald i zapisów kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych 

stosownie do postanowień ujętych w art. 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).  

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5 
 

 brak dostatecznej kontroli wewnętrznej planowania oraz wykonania planu 

finansowego, której obowiązek prowadzenia wynika z art. 47 ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a od 01.01.2010 r. z art. 68 ust. 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co skutkowało 

wystąpieniem przypadków dokonania zmniejszeń planu finansowego poniżej 

wartości wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej. Łącznie w latach 2009 i 2010 ustalono wystąpienie 7 przypadków 

dokonania zmniejszeń planu poniżej wykonanych wydatków.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy i Skarbnik 

Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Zapewnienie organizacji i prowadzenia skutecznej 

kontroli wewnętrznej, celem wyeliminowania przypadków dokonywania zmian planu 

finansowego wydatków poniżej kwot wykonanych wydatków, wypełniając 

postanowienia zawarte w art. 68 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6 
 

 nierespektowanie w niektórych przypadkach unormowań art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez nieterminowe 

regulowanie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów. Powyższe stwierdzono 

w następujących przypadkach: faktura VAT nr U1/200910058 z dnia 30.10.2009 r. 

na kwotę 431,49 zł, z terminem płatności: 23.11.2009 r. – zapłacono w dniu 

04.02.2010 r., faktura VAT nr 4790/2009 z dnia 18.12.2009 r. na kwotę 40,00 zł,  

z terminem płatności: 01.01.2010 r. – zapłacono w dniu 13.01.2010 r., faktura VAT 

nr 4783/2009 z dnia 18.12.2009 r. na kwotę 42,89 zł, z terminem płatności: 

01.01.2010 r. – zapłacono w dniu 13.01.2010 r., faktura VAT nr F001357/09/12-01 

z dnia 22.12.2009 r. na kwotę 717,36 zł, z terminem płatności: 05.01.2010 r. – 

zapłacono w dniu 06.01.2010 r.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Zastępca Wójta  

i Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 6 – Przestrzeganie przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,  

z późn. zm.), poprzez dokonywanie płatności zobowiązań finansowych w terminach 
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ich wymagalności wskazanych w wystawionych fakturach, celem wyeliminowania 

ewentualnej zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7 

 

 sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Urzędu Gminy  

w Koniuszy, niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (dot. roku 2009) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dotyczy 2010 r.), 

poprzez wykazywanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją 

księgową Urzędu, czym naruszono § 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzeń. Powyższe 

dotyczy: 

 

 braku wykazania w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu 

dochodów Urzędu Gminy Koniusza sporządzonym za okres od początku 

roku do dnia 31.12.2009 r., należności pozostałych do zapłaty ogółem 

(kolumna nr 9 sprawozdania) w łącznej kwocie: 535.612,84 zł, wynikającej  

z salda Wn konta 221 (384.988,21 zł) oraz salda konta 226 (150.624,63 zł).  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

 

 niezgodności kwot planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy w Koniuszy, 

wykazanego w jednostkowych sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu 

wydatków Urzędu Gminy w Koniuszy, z analityczną ewidencją prowadzoną do 

konta 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” w następujących 

pozycjach:  

 

 sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.04.2010 r.: 
 

Klasyfikacja 
Stan wg analitycznej 

ewidencji księgowej do 

konta 980 

Stan wg sprawozdania 

jednostkowego Urzędu 
 Rb-28S 

Różnica 

754/75421/4210 10.000,00 2.000,00 8.000,00 

754/75421/4300 10.000,00 1.000,00 9.000,00 

754/75478/4210 0,00 14.000,00 -14.000,00 

 

 sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.05.2010 r.: 

 

Klasyfikacja 
Stan wg analitycznej 

ewidencji księgowej do 

konta 980 

Stan wg sprawozdania 

jednostkowego Urzędu 
 Rb-28S 

Różnica 

754/75478/4300 3.000,00 0,00 3.000,00 
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 sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.08.2010 r.: 
 

Klasyfikacja 
Stan wg analitycznej 

ewidencji księgowej do 

konta 980 

Stan wg sprawozdania 

jednostkowego Urzędu 
 Rb-28S 

Różnica 

751/75109/4110 77,88 0,00 77,88 

751/75109/4120 6,26 0,00 6,26 

751/75109/4170 515,84 0,00 515,84 

751/75109/4300 -599,98 0,00 -599,98 

 

 sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 r.: 
 

Klasyfikacja 
Stan wg analitycznej 

ewidencji księgowej do 

konta 980 

Stan wg sprawozdania 

jednostkowego Urzędu 
 Rb-28S 

Różnica 

751/75109/4110 77,88 0,00 77,88 

751/75109/4120 6,26 0,00 6,26 

751/75109/4170 515,84 0,00 515,84 

751/75109/4300 -599,98 0,00 -599,98 

 

 sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.10.2010 r.: 
 

Klasyfikacja 
Stan wg analitycznej 

ewidencji księgowej do 

konta 980 

Stan wg sprawozdania 

jednostkowego Urzędu 
 Rb-28S 

Różnica 

750/75075/4300 14.000,00 12.000,00 2.000,00 

750/75095/4300 0,00 2.000,00 -2.000,00 

751/75109/4110 391,99 314,11 77,88 

751/75109/4120 32,31 26,05 6,26 

751/75109/4170 3.596,08 3.080,24 515,84 

751/75109/4300 3.543,17 4.143,15 599,98 

900/90001/4300 2.000,00 3.114,00 -1.114,00 

900/90095/4300 0,00 -1.114,00 1.114,00 

 

 sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.11.2010 r.: 
 

Klasyfikacja 
Stan wg analitycznej 

ewidencji księgowej do 

konta 980 

Stan wg sprawozdania 

jednostkowego Urzędu 
 Rb-28S 

Różnica 

750/75075/4300 14.000,00 12.000,00 2.000,00 

750/75095/4300 0,00 2.000,00 -2.000,00 

900/90001/4300 2.000,00 3.114,00 -1.114,00 

900/90095/4300 16.000,00 14.886,00 1.114,00 
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 7 – Podjęcie skutecznych działań zapewniających 

prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Gminy w Koniuszy, 

stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), poprzez 

ujmowanie w nich danych wynikających z poprawnie prowadzonej ewidencji 

księgowej Urzędu Gminy w Koniuszy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8 

 

 zaniechanie w latach 2009 – 2010 podczas sporządzania sprawozdań 

jednostkowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za: marzec, 

czerwiec, wrzesień i za cały rok, wypełniania wszystkich kolumn wskazanych  

w § 4 pkt 2 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dotyczy 2009 r.) 

oraz wskazanych w § 4 pkt 2 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(dotyczy 2010 r.). W powyższych sprawozdaniach uzupełniano wyłącznie zapisy 

w dwóch kolumnach: „Plan (po zmianach)” oraz „Dochody wykonane (wpływy 

minus zwroty)”, z pominięciem kolumn: „Należności”, „Potrącenia”, „Dochody 

otrzymane” i „Saldo końcowe”.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 8 – Podczas sporządzania sprawozdań jednostkowych  

Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Urzędu Gminy w Koniuszy  

za miesiące: marzec, czerwiec, wrzesień i za cały rok, przestrzegać zasady 

obowiązkowego wypełniania kolumn: „Plan (po zmianach)”, „Należności”, 

„Potrącenia”, „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, „Dochody otrzymane”, 

„Saldo końcowe”, stosownie do wymogu zawartego w § 4 pkt 2 załącznika nr 39  

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9 
 

 sporządzenie przez Gminę Koniusza sprawozdań budżetowych, niezgodnie  

z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dotyczy 2009 r.) 

oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (dotyczy 2010 r.), poprzez wykazywanie  

w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją księgową budżetu Gminy, 

czym naruszono § 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzeń. Powyższe dotyczy: 
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 sprawozdania rocznego Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych 

budżetu Gminy Koniusza za 2009 r., gdzie w pozycji I.2. „środki 

niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym” wykazano kwotę 0,00 zł 

podczas, gdy z ewidencji księgowej budżetu Gminy Koniusza wynika saldo Ma 

konta 224-8 „Zwrotu zasiłków – dotacji” w kwocie 4.553,15 zł.  

Wskazana niezgodność w zakresie środków niewykorzystanych dotacji w roku 

budżetowym, stanowi ponadto naruszenie § 24 załącznika nr 34 do ówcześnie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r.  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy oraz 

Wójt Gminy. 

 

 sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy 

Koniusza, sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r., 

gdzie w kolumnie nr 8 „Dochody otrzymane” w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 

wykazano kwotę 6.089.629,00 zł. Zgodnie z ewidencją księgową dochody 

otrzymane z tytułu subwencji oświatowej w 2009 r. wyniosły kwotę 

6.117.598,00 zł. Różnica wynika z ujęcia w sprawozdaniu 1 raty subwencji 

przeznaczonej na 2009 r. (wpływ na rachunek budżetu - 22.12.2008 r.) oraz nie 

ujęcia kwoty subwencji przeznaczonej na styczeń 2010 r. (wpływ na rachunek 

budżetu – 22.12.2009 r.). Powyższe narusza przepisy określone w § 3 ust. 4 

załącznika nr 34 do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy oraz 

Wójt Gminy.  

 

 sprawozdań Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r. oraz za okres od początku roku 

do dnia 30.09.2010 r., gdzie w pozycji D.12. nie wykazano przychodów 

wynikających ze spłat pożyczek udzielonych dla OSP, a ewidencjonowanych na 

koncie 250 „Należności finansowe”. W 2009 r. zaniechano wykazania kwoty 

16.000,00 zł, a w 2010 r. (sprawozdanie za 3 kwartały) kwoty 6.000,00 zł. 

Powyższe w 2009 r. było niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 6 lit. b, załącznika nr 34 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej, a obecnie z § 10 ust. 1 pkt 6 lit. b, załącznika  

nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy, były 

Zastępca Wójta Gminy oraz Wójt Gminy.  

 

Wniosek pokontrolny nr 9 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych 

sporządzanych przez Gminę Koniusza, kwot zgodnych z danymi wynikającymi  

z poprawnie prowadzonej ewidencji księgowej budżetu Gminy, stosownie  
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do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), poprzez wykazywanie  

w sprawozdaniach danych w następujący sposób: w Rb-ST środków 

niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwotach zgodnych ze stanem  

na rachunkach budżetu oraz ewidencją księgową, w Rb-27S otrzymanej subwencji 

oświatowej w wysokości, która wpłynęła na rachunek budżetu Gminy, w Rb-NDS 

wykonanych przychodów w kwotach zgodnych z ewidencją budżetu Gminy. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10 

 

 nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych i Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za okres od 

początku roku do dnia 31.12.2010 r., poprzez zawyżenie:  

 skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości o kwotę 

9.055,07 zł, w tym od osób fizycznych o kwotę 3.351,37 zł oraz od osób 

prawnych o kwotę 5.703,70 zł,  

 skutków decyzji rozkładających na raty lub odraczających termin płatności 

podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 13,00 zł oraz podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 733,00 zł. 

 

Powyższe narusza przepisy § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20,  

poz. 103) oraz § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 11 lit. b „Instrukcji sporządzania sprawozdań 

budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, 

stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Usprawnienie działalności kontroli wewnętrznej  

w zakresie sporządzania sprawozdawczości budżetowej w celu zapewnienia 

wykazywania w sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego i Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych 

prawidłowo ustalonych kwot skutków z tytułu wydanych decyzji w sprawie 

rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz z tytułu udzielonych ulg i 

zwolnień (bez ustawowych) w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, 

stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).  

Ponadto należy sporządzić poprawione sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i Rb-PDP z wykonania 

dochodów podatkowych za okresy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r., 

zgodnie ze stanem faktycznym i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11 

 

 nieprzestrzeganie przepisów ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, poprzez 

nieegzekwowanie od instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury  

w Koniuszy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy: 

 

 przedkładania do Urzędu Gminy, zgodnie z terminami określonymi  

w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia, tj. w ciągu 14 dni od upływu okresu 

sprawozdawczego, sprawozdań kwartalnych: Rb-N sprawozdanie o stanie 

należności i Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz 

poręczeń i gwarancji. Nieprawidłowość dotyczy sprawozdań za I, II i III 

kwartał 2009 r. - najdłuższy okres zwłoki wynosił 21 dni. Powyższe jest 

niezgodne także z wymogami przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ww. 

rozporządzenia, 

 

 obowiązku sporządzenia sprawozdań rocznych za 2009 r.: Rb-UN roczne 

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów 

wartościowych według wartości księgowej i Rb-UZ roczne sprawozdanie 

uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Obowiązek 

składania ww. sprawozdań wynika z zapisów § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 ówcześnie 

obowiązującego ww. rozporządzenia. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Usprawnienie działalności i kontroli wewnętrznej w 

zakresie skutecznego egzekwowania od instytucji kultury składania w Urzędzie 

Gminy wszystkich wymaganych przepisami prawa sprawozdań budżetowych 

stosownie do obowiązku wynikającego z przepisu § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12 

 

 wykazanie w bilansie Urzędu Gminy Koniusza sporządzonym wg stanu na dzień 

31 grudnia 2009 r. kwot należności i zobowiązań niezgodnie z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej. Błędy zostały spowodowane ujęciem  

w bilansie wszystkich należności wynikających z sald Wn kont zespołu 2, bez 

pomniejszenia ich o saldo Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”  

w kwocie 197.687,51 zł. Powyższe, stanowi naruszenie § 14 ust. 1 w związku  

z ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych. 
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Wykazywanie w bilansie Urzędu Gminy wartości 

aktywów i pasywów wynikających z poprawnie prowadzonej ewidencji księgowej, 

stosownie do postanowień § 17 ust. 1 pkt 1 w związku z § 8 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128,  

poz. 861), a w szczególności należy wykazywać w bilansie należności  

z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13 

 

 nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu na koniec 2009 r., 

stanowiące naruszenie przepisów art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, poprzez: 

 

 zaniechanie ustalenia drogą weryfikacji realnej wartości salda konta 225 

„Rozrachunki z budżetami” na ostatni dzień roku obrotowego. Wyżej 

wymienione konto rozrachunkowe zostało zinwentaryzowane na kwotę 

15.097,00 zł, co znajduje potwierdzenie w protokole weryfikacji Nr 6/2010  

z dnia 13.01.2010 r. natomiast z zestawienia obrotów sald Urzędu Gminy 

Koniusza sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. wynika, że saldo Ma konta 225 

wyniosło kwotę 15.177,00 zł. W związku z powyższym, nie objęto 

inwentaryzacją wszystkich przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń) 

jakie nastąpiły między datą weryfikacji, a dniem ustalenia stanu wynikającego  

z ksiąg rachunkowych, co narusza art. 26 ustawy o rachunkowości.   

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Przewodniczący oraz 

członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej i Wójt Gminy. 

 

 nieprzeprowadzenie inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2009 r.: konta 290 

„Odpisy aktualizujące należności” Urzędu Gminy Koniusza oraz trzech kont 

rozrachunkowych budżetu Gminy, czym naruszono art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

rachunkowości. Stan ewidencyjny tych kont przedstawiał się następująco: 

 konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”: saldo Wn: 20,00 zł,  

saldo Ma: 197.687,51 zł, ( nieprawidłowo wykazano 2 salda konta) 

 konto 224 „Rozrachunki budżetu”: saldo Wn: 80.512,96 zł,  

saldo Ma: 5.541,92 zł, 

 konto 250 „Należności finansowe”: saldo Wn: 66.000,00 zł, 

 konto 260 „Zobowiązania finansowe”: saldo Ma: 178.725,00 zł, 
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Przewodniczący oraz 

członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej i Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 13 – Przeprowadzanie inwentaryzacji wszystkich 

składników aktywów i pasywów stosownie do postanowień art. 26  ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152,  

poz. 1223, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14 

 

 udzielanie w 2010 r. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie 

nierzetelnie sporządzonych decyzji, poprzez:  

 

 odroczenie terminu płatności kwoty stanowiącej łączne zobowiązanie pieniężne 

na podstawie decyzji nr PFn 3111/VII/45/10 z dnia 19.11.2010 r., w której 

rozstrzygnięciu podano nieprawidłowo odroczenie „podatku rolnego”, tj. 

niezgodnie z definicją określoną w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), 

 

 rozłożenie na raty kwoty zaległości podatkowej, kosztów egzekucyjnych oraz 

odsetek na podstawie decyzji nr PFn 3111/VII/38/10 z dnia 08.09.2010 r.,  

w której rozstrzygnięciu podano, iż kwota ta stanowi zaległość podatkową, 

niezgodnie z definicją określoną w art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa,  

 

 rozłożenie na raty kwoty podatku rolnego i od nieruchomości na podstawie 

decyzji nr PFn 3110/V/1/10 z dnia 02.11.2010 r., w której brak określenia 

jakiego podatku decyzja dotyczy, 

 

 umorzenie odsetek od podatku rolnego na podstawie decyzji  

nr PFn 3111/3/2010, nie zawierającej daty wydania, wbrew przepisom art. 210  

§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości i Wójt Gminy. 

 

 umorzenie, na podstawie decyzji Nr PFn 3113/V/1/10 z dnia 16.11.2010 r.  

i Nr PFn 3113/V/11/10 z dnia 07.10.2010 r., zobowiązań podatkowych, które na 

dzień wpływu podania podatnika nie stanowiły jeszcze zaległości podatkowych. 

Powyższe stanowi o nieprzestrzeganiu art. 67a § 1 pkt 3, w związku z art. 51 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Wydawanie przez Wójta Gminy decyzji, w sprawie 

zastosowania bądź odmowy udzielenia ulg wymienionych w art. 67a ustawy z dnia  
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29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 

z późn. zm.), zawierających elementy wymagane art. 210 ww. ustawy, w tym 

rozstrzygnięcie sformułowane tak, aby wynikało z niego w sposób jednoznaczny, jaki 

obowiązek został na stronę nałożony lub jakie przyznano jej uprawnienie. W myśl § 3 

ust. 1 pkt 11 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 

2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) z decyzji 

organu podatkowego powinny wynikać skutki finansowe, jakie należy wykazywać w 

sprawozdaniu Rb-27S. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15 

 

 zwolnienie w 2010 r. z podatku od nieruchomości, budynków, przekazanych  

w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym, w części związanej  

z prowadzeniem działalności gospodarczej (359 m
2
) i ośrodka zdrowia (58 m

2
) 

przez osoby trzecie, pomimo braku takiego zwolnienia przedmiotowego w uchwale 

Rady Gminy Koniusza Nr XXVII/214/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. Powyższe 

stanowi o nieprzestrzeganiu zapisów § 1 pkt 2 lit. b i lit. c ww. uchwały Rady 

Gminy Koniusza.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Dołożenie starań przy obliczaniu skutków udzielonych 

przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady 

Gminy w tym zakresie.  

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16 

 

 dopuszczenie do podnajmu przez Ochotnicze Straże Pożarne, części budynków 

przekazanych im w nieodpłatne użytkowanie, wbrew postanowieniom § 3 

porozumień zawartych przez te jednostki z Gminą.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Zachowanie staranności w zarządzaniu mieniem 

komunalnym, zgodnie z art. 50 ustawy o samorządzie gminnym, celem zapewnienia 

przestrzegania przez użytkowników tego mienia warunków zawartych z Gminą 

porozumień w sprawie nieodpłatnego użytkowania obiektów Gminy.   

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17 

 

 niedopełnienie w latach 2009 - 2010 r., obowiązku prawidłowego naliczania 

odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie czynszu, wynikającego z postanowień 

zawartych przez Gminę umów najmu. W 2009 r. zaniechano naliczenia odsetek  

w kwocie 76,65 zł jednemu najemcy. W 2010 r. w dwóch przypadkach zaniżono 
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wysokość odsetek o kwotę 90,29 zł i 19,22 zł, a w jednym zawyżono naliczone 

odsetki o kwotę 183,15 zł.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości.  

 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Przestrzeganie postanowień zawieranych umów 

najmu m. in. poprzez prawidłowe naliczanie i egzekwowanie odsetek  

od nieterminowych wpłat należności. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18 

 

 dokonanie, w latach 2009 - 2010, zwrotu opłat w łącznej kwocie 1.472,89 zł  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nr I/20/A/38/2007, 

I/20/B/39/2007, I/20/C/40/2007, I/4/A/5/2008, I/4/B/6/2008, I/1/A/1/2009, 

I/1/B/2/2009, i nr I/1/C/3/2009, w stosunku do których Wójt Gminy wydał  

9 decyzji w sprawie wygaśnięcia. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi decyzje wygaszające zezwolenia nie dają podstaw do zwrotu 

opłat, a ww. ustawa nie określa w żaden sposób trybu i zasad zwrotu opłat.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. informacji 

publicznej i promocji Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 18 – Zaniechanie dokonywania zwrotu opłat, z uwagi na 

brak podstawy prawnej upoważniającej do takiego postępowania. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19 

 

 niezamieszczanie na niektórych dokumentach wpływających do Urzędu Gminy 

pieczątki z datą wpływu, co narusza § 6 ust. 11 załącznika do ówcześnie 

obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z późn. zm.). Nieprawidłowość ta dotyczyła: 

 

 sprawozdań jednostkowych Rb-N, Rb-Z sporządzanych przez instytucje kultury 

w 2009 r.,  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. kancelarii i 

archiwum. 

 

 sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania zadania publicznego, 

sporządzanych przez ludowe kluby sportowe w 2009 r.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 
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Wniosek pokontrolny nr 19 – Wykonywanie czynności kancelaryjnych z należytą 

starannością poprzez umieszczanie i wypełnianie pieczęci wpływu na uprzednio 

zarejestrowanych dokumentach, składanych przez instytucje kultury i kluby sportowe, 

stosownie do wymogów § 42 załącznika nr 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20 

 

 dokonanie wydatków w wysokościach przekraczających plan wydatków  

Urzędu Gminy w Koniuszy w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej, 

czym naruszono zasady gospodarki finansowej określone w art. 35 ust. 1 oraz  

art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (dotyczy 2009 r.) oraz w art. 44 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w związku  

z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dotyczy 

2010 r.). Powyższe miało miejsce w następujących pozycjach:  

 

 w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.: 
 

Klasyfikacja Data Wydatek 
Wydatki 

narastająco 
Plan 

narastająco 
Przekroczenie  

750/75023/4240 2009-10-12 193,29 193,29 0 193,29 

750/75023/4240 2009-10-23 749,00 942,29 0 942,29 

750/75023/4240 2009-11-09 126,29 1.068,58 0 1.068,58 

750/75023/4240 2009-11-12 174,29 1.242,87 0 1.242,87 

751/75113/4740 2009-05-28 199,40 199,40 0 199,40 

754/75412/6050 2009-09-01 8.283,96 50.042,34 41.759,00 8.283,34 

756/75647/4300 2009-10-19 265,11 19.623,96 19.350,00 265,11 

851/85154/4170 2009-02-09 304,00 6.096,53 0 6.096,53 

 

 w okresie od stycznia do grudnia 2010 r.: 
 

Klasyfikacja Data Wydatek 
Wydatki 

narastająco 
Plan 

narastająco 
Przekroczenie  

010/01095/4300 2010-05-13 2.474,23 10.878,08 10.000,00 878,08 

751/75107/4370 2010-06-16 139,94 139,94 0 139,94 

751/75107/4750 2010-06-16 1.734,97 1.734,97 1.500,00 234,97 

751/75109/4410 2010-10-22 58,50 58,50 0 58,50 

752/75212/4170 2010-10-08 300,00 300,00 250,00 50,00 

752/75212/4170 2010-11-10 50,00 350,00 250,00 100,00 

801/80195/4210 2010-11-30 500,00 1.210,22 950,00 260,22 

851/85154/4210 2010-08-13 2.427,00 8.638,60 7.600,00 1.038,60 
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, były 

Zastępca Wójta Gminy i Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 20 – Dokonywanie wydatków do wysokości wynikających 

z planu wydatków jednostki, stosownie do postanowień art. 44 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 i 

art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21 

 

 przypadki nieprzestrzegania przepisów § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, 

poprzez wypłacenie ryczałtu w 2009 r. trzem pracownikom Urzędu Gminy  

w zaniżonej wysokości:  

 

pracownik M-c 

nieobecności 

wynikające z 

listu 

obecności 

nieobecności 

wykazane w 

oświadczeniach 

wypłacono 
winno być 

wypłacone 
różnica 

Kierownik 

Referatu 
VIII 7 8 159,56 170,96 11,40 

Inspektor IX 5 7 28,49 32,29 3,80 

Inspektor XI 9 11 20,90 24,70 3,80 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Zastępca Wójta 

Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 21 – Dokonywanie zwrotu kosztów używania pojazdów  

do celów służbowych w formie prawidłowo ustalonego miesięcznego ryczałtu, 

zmniejszanego o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności 

pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej 

co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym 

pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych, na podstawie złożonego 

oświadczenia przez pracownika, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia 

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22 

 

 nieterminowe przekazanie w 2010 r. pierwszej raty 2% odpisu podatku rolnego  

w kwocie 6.371,00 zł na rachunek bankowy Małopolskiej Izby Rolniczej  

w Krakowie oraz nienaliczenie odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty,  
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co jest niezgodne z postanowieniami art. 35 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 

1995 r. o izbach rolniczych.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości. 

 

Wniosek pokontrolny nr 22 – Przekazywanie 2% odpisu od podatku rolnego, 

stanowiącego dochody izb rolniczych, w terminach określonych w art. 35 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 927, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23 
 

 nieujęcie w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert w 2009 r. dotyczącym 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Koniusza w zakresie piłki 

nożnej, wszystkich informacji, wymaganych przepisami art. 13 ust. 2 pkt 4, pkt 6 i 

pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, tj. informacji o warunkach realizacji zadania; terminach, trybie i 

kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty; a także zrealizowanych 

przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i 

w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  

z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 

przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 

ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji 

publicznej lub przez nie nadzorowanym.  
 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Inspektor ds. 

kultury fizycznej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 23 – Ujmowanie w ogłoszeniach o otwartych konkursach 

ofert wszystkich wymaganych informacji określonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), a dotyczących m. in. informacji  

o warunkach realizacji zadania; terminach, trybie i kryteriach stosowanych przy 

dokonywaniu wyboru oferty. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24 
 

 niestosowanie postanowień prawa ujętych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskutek 

zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania publicznego  

pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Koniusza  

w zakresie piłki nożnej” w 2009 r. bez zachowania 30 dniowego terminu. 

Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 03.02.2009 r. i  

w prasie w dniu 05.02.2009 r., w których wskazano termin składania ofert do dnia 

15.02.2009 r.  
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Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były inspektor ds. 

kultury fizycznej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 24 – Podawanie, do publicznej wiadomości, ogłoszeń  

o otwartych konkursach ofert z zachowaniem wymogu ujętego w art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), tj. określającego termin składania ofert 

nie krótszy obecnie niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.   

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 25 

 

 zawieranie umów z podmiotami otrzymującymi dotację na realizację zadania 

publicznego pomimo, że nie załączono do nich oświadczenia, o zgodności odpisu 

z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, które jest 

wymagane przepisami załącznika nr 2 do ówcześnie obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania. Powyższe dotyczy umów Nr 1/2009, Nr 2/2009 i Nr 3/2009 zawartych  

w dniu 01.04.2009 r.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 25 – Udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów 

publicznych na realizację zadań publicznych przez Gminę Koniusza, na podstawie 

stosownej umowy, którą można zawrzeć gdy do umowy dołączona jest kopia 

aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru 

lub ewidencji, przy czym odpis ten musi być zgodny ze stanem faktycznym i 

prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany. Powyższe wymagane jest 

zapisami załącznika Nr 2 do rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 26 

 

 przekazanie Ludowemu Klubowi Sportowemu dotacji na realizację zadania 

publicznego z naruszeniem terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy  

Nr 2/2009 z dnia 01.04.2009 r. II transza dotacji w kwocie 5.000,00 zł powinna 

zostać przekazana do dnia 15.08.2009 r., a faktycznie przekazano ją w dniu 

25.08.2009 r.   

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor ds. 

księgowości. 
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Wniosek pokontrolny nr 26 – Przekazywanie dotacji na realizację zadania 

publicznego zgodnie z terminami określonymi w zawieranych umowach o wsparcie 

realizacji zadania publicznego.  

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 27 
 

 przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań publicznych, złożonych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku pomimo, że w części dotyczącej rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów 

nie wykazano żadnych kwot. Również z zestawienia wszystkich faktur 

(rachunków) nie wynika, jakiego rodzaju kosztów one dotyczą. Taki sposób 

wypełnienia sprawozdania narusza wskazania załącznika nr 3 do ówcześnie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania - w zakresie wzoru sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego oraz wyszczególnionego do tego sprawozdania pouczenia w zakresie 

dodatkowych warunków sporządzenia sprawozdania. Powyższe dotyczyło:  

 

 Ludowego Klubu Sportowego, któremu udzielono dotację na realizację zadania 

z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie zawartej umowy Nr 3/2009  

z dnia 01.04.2009 r. na kwotę 10.000,00 zł, 

 

 Ludowego Klubu Sportowego, któremu udzielono dotację na realizację zadania 

z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie zawartej umowy Nr 2/2009 z 

dnia 01.04.2009 r. na kwotę 15.000,00 zł, 

 

Ponadto, żadne ze złożonych sprawozdań nie zostało zaakceptowane przez Wójta 

Gminy Koniusza, co jest niezgodne z zapisem § 14 zawieranych umów. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy i były 

inspektor ds. kultury fizycznej.  

 

Wniosek pokontrolny nr 27 – Dokonywanie rzetelnej kontroli sprawozdań 

składanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku, którym zlecono realizację zadania 

publicznego, w celu sprawdzenia prawidłowości wykorzystanych przez nie środków 

budżetowych. Tym samym przestrzeganie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536) w powiązaniu z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  

z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 28 
 

 rozliczenie dotacji, przekazanej podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów 

publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, któremu zlecono 

realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w sposób 

niezgodny z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami 

zawartej umowy wraz z aneksem, poprzez rozliczenie niektórych rodzajów 

poniesionych kosztów w kwotach wyższych, aniżeli określone w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do umowy o dotację, zmieniony późniejszym 

aneksem. Powyższe dotyczyło w 2009 r. Ludowego Klubu Sportowego, który 

rozliczył I grupę kosztów pn. „Koszty organizacji rozgrywek i przygotowania 

boiska” w kwocie wyższej, niż określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik do umowy Nr 2/2009 z dnia 01.04.2009 r. wraz ze zmieniającym go 

aneksem. Ustalono: koszt wg kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy – 

6.373,03 zł, rozliczenie – 6.500,00 zł. Różnica 126,97 zł.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy i były 

inspektor ds. kultury fizycznej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 28 – Prawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z wymogami 

art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w powiązaniu z postanowieniami zawartych umów, 

w szczególności poprzez dokonywanie weryfikacji przedłożonych sprawozdań, 

zapewniając sprawdzenie ich zgodności z przedłożoną ofertą i zawartą umową oraz 

ustalenie kwot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.  

 

 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za 

powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 

Gminy Koniusza, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Wójt Gminy 

oraz Skarbnik Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność  

z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości. 

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do 

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

 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa 
poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu 

do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem. 
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W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich 

niewykonania. 

 

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. 
 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych 

wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie 

stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli,  

po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami 

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.), ogłoszona zostanie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Koniusza 

http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/

