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Uprzejmie informuję Pana Burmistrza, 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 i Miasta Nowe Brzesko. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia w zakresie 

gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień 

publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2009 - 2011 i  

w 2012 r. do dnia obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych  

w protokole kontroli podpisanym w dniu 16 maja 2012 r., przekazuję Panu 

Burmistrzowi, 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: 

 

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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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1 
 

 nieprzeprowadzenie skutecznej i konsekwentnej realizacji wniosków 

pokontrolnych, przedstawionych w piśmie Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-6006-40/08 z dnia 10.08.2008 r. W dalszym 

ciągu występują nieprawidłowości, w zakresie: 

 

 niesporządzania zestawień obrotów dzienników częściowych za dany okres 

sprawozdawczy, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 14 ust. 3 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

 

 nieprzeprowadzania inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów jednostki, 

zgodnie z wymogami art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości,  

 

 nierespektowania postanowień art. 254 pkt 3 oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy  

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

wydatków z przekroczeniem kwot limitów określonych w planie finansowym, 

 

 zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwot określonych w planie 

finansowym z uwzględnieniem wcześniej poniesionych wydatków lub 

zaciągniętych zobowiązań oraz z przekroczeniem upoważnienia udzielonego 

przez Radę Miejską, co świadczy o nieprzestrzeganiu przepisów art. 18 ust 2 

pkt 9 lit. e) i pkt 10 oraz 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym oraz art. 261 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 

 zlecania zadań i udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy  

z pominięciem zasad ustalonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 

 nieprzestrzegania przepisów art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, poprzez nieterminowe opłacanie 

składek, 

 

 naliczania i przekazywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, z naruszeniem terminów i wysokości określonych w przepisach 

ustawy dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca  

2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu 

naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń. 

 

Powyższe nieprawidłowości dotyczące niewykonania wniosków pokontrolnych 

zostały razem z innymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie niniejszej 

kontroli kompleksowej, opisane szczegółowo w dalszej części wystąpienia 

pokontrolnego. 
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy oraz 

Burmistrz Gminy i Miasta. 

 

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 

 

 niedokonanie w 2012 r. (do 31 stycznia) identyfikacji i oceny ryzyka przez 

Kierowników Referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, 

czym naruszono przepis § 10 ust. 2 w związku z § 16 Zarządzenia Nr 54/2011 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 

zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Sekretarz Gminy  

i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Przestrzeganie uregulowań wewnętrznych w zakresie 

zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w zakresie 

sporządzania raz w roku „Arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody 

przeciwdziałania ryzyku. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3 
 

 brak dostatecznej kontroli wewnętrznej planowania i wykonania planu 

finansowego, której obowiązek prowadzenia wynika z art. 68 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co skutkowało wystąpieniem  

13 przypadków w 2010 r. i 11 przypadków w 2011 r. dokonania zmniejszeń  

planu finansowego poniżej zaksięgowanego zaangażowania wydatków  

w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz 1 przypadek  

w 2010 r. dokonania zmniejszeń planu finansowego poniżej wartości wykonanych 

wydatków. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy, 

Burmistrz Gminy i Miasta oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 3 – Zapewnienie realizacji obowiązku organizacji  

i prowadzenia wystarczającej kontroli wewnętrznej, celem wyeliminowania 

przypadków dokonywania zmian planu finansowego wydatków poniżej kwot 

zaksięgowanego zaangażowania wydatków budżetowych oraz 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,  

z późn. zm.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4 
 

 nieujęcie w dokumentacji opisującej zasady rachunkowości, przyjętej  

w kontrolowanej jednostce, wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, bowiem: 

 

 nie wskazano sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy  

i Miasta jako jednostki, z podziałem na dzienniki częściowe, co jest faktycznie 

realizowane, więc wymaga uregulowania, zgodnie z  art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b) 

ww. ustawy,  

 

 nie określono wersji oprogramowania w zakresie obsługi finansowej, 

wykorzystywanego w jednostce, a także daty rozpoczęcia eksploatacji, co jest 

niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ww. ustawy.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy oraz 

Burmistrz Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 4 – Dostosowanie regulacji wewnętrznych dotyczących 

dokumentacji opisującej przyjęte przez Gminę i Miasto Nowe Brzesko zasady 

rachunkowości, celem zapewnienia jej zgodności z wymogami określonymi w art. 10 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz ze stanem faktycznym. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5 
 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Urzędu Gminy i Miasta oraz dla budżetu 

Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w okresie objętym kontrolą, z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poprzez: 

 

 niewprowadzanie przy dokonywanych zapisach księgowych, informacji 

pozwalających na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu, co 

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

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik oraz Burmistrz 

Gminy i Miasta.  

 

 niesporządzanie zestawień obrotów dzienników częściowych Urzędu Gminy  

i Miasta Nowe Brzesko na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych 

w latach 2009-2011, co wskazuje na naruszenie przepisów art. 14 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta. 
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 występowanie niezgodności pomiędzy wykazanymi w księgach rachunkowych 

na dzień ich zamknięcia stanów aktywów i pasywów, a ich stanami na dzień 

otwarcia. Powyższym działaniem naruszony został art. 5 ust. 1 ww. ustawy. 

Niezgodności wystąpiły w przypadku następujących kont rozrachunkowych:  

 

Nr 

k-ta 
Nazwa konta 

Bilans zamknięcia na 

dzień 31.12.2009 r. 

Bilans otwarcia na dzień 

01.01.2010 r. 

Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma 

Budżet Gminy 

224 Rozrachunki budżetu 37.862,14 - 42.021,54 4.159,40 

Urząd Gminy 

221 Należności z tytułu 

dochodów 

budżetowych 

455.138,69 - 457.037,97 1.899,28 

225 Rozrachunki  

z budżetami 

- 7.336,86 771,54 8.108,40 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik oraz były Wójt 

Gminy.  

 

 niezamykanie księgi środków trwałych, w której ewidencjonowane są grunty 

(grupa 0), stanowiącej ewidencję analityczną do konta 011 na koniec 

poszczególnych lat, co narusza postanowienia art. 12 ust. 2 pkt 1 w związku  

z art. 13 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Starsza Księgowa. 

 

 wykazywanie w zestawieniu obrotów i sald na koniec 2009 r. 2010 r.  

dla Urzędu oraz dla budżetu per sald zamiast sald kont: 221 „Należności  

z tytułu dochodów budżetowych”, konta 225 „Rozrachunki z budżetami” oraz 

konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, 224 „Rozrachunki 

budżetu” w sposób niezgodny z wymogami ujętymi w art. 18 ww. ustawy.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie  

z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), m.in. poprzez: 

wprowadzanie przy dokonywanych zapisach księgowych, danych pozwalających  

na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu; wykazywanie w księgach 

rachunkowych na dzień ich zamknięcia stanów aktywów i pasywów w tej samej 

wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych; 

poprawne sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz sporządzanie zestawień 

obrotów dzienników częściowych za poszczególne okresy sprawozdawcze. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6  
 

 ujęcie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji o łącznej wartości 

3.000.000,00 zł w ewidencji księgowej budżetu Gminy na koncie 134 „Kredyty 

bankowe”, niezgodnie z zasadami przyjętymi w załączniku nr 1 do 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, 

a w 2011 r. – w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

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

budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 6 – Ewidencjonowanie zobowiązań finansowych,  

w szczególności z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych na koncie 260 

„Zobowiązania finansowe”, zgodnie z opisem kont dla budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego określonym załącznikiem nr 2 do 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, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7 

 

 nieprawidłowe ujęcie, w latach 2010 - 2011, w ewidencji księgowej Urzędu, 

dowodów źródłowych dotyczących robót budowlanych zrealizowanych w 2010 r. 

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku o łącznej wartości 

153.430,98 zł. Faktury dokumentujące realizację ww. zadania inwestycyjnego 

wystawione w dniu 12.01.2011 r., wpłynęły do Urzędu w dniu 13.01.2011 r.,  

a zostały ujęte w ewidencji księgowej dopiero w dniu 14.11.2011 r. (Wn 080-57, 

Ma 201-524 oraz Ma 998). Powyższym działaniem został naruszony przepis art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy  

i Miasta. 

 

Powyższe nieprawidłowości stanowią również o nieprzestrzeganiu wymogów 

określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

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

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
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samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym konta zespołu „2” służą m.in.  

do ewidencji rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi, a konta 

zespołu „0” do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

związanych z wykonywaną działalnością jednostki.  

 

Wniosek pokontrolny nr 7 – Ujmowanie w ewidencji księgowej prawidłowo 

zadekretowanych dokumentów źródłowych, terminowo i zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną, w myśl art. 4 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości  

w powiązaniu z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 

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

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, z późn. zm.) 

dotyczącymi ewidencji środków trwałych i rozrachunków. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8 
 

 prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko  

z naruszeniem przepisów 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, a w 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez: 

 

 brak ewidencji na koncie 101 „Kasa” środków pieniężnych w zakresie 

dochodów wpłacanych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, 

pomimo sporządzania raportów dochodowych. Ewidencja wpłat gotówki  

w kasie Urzędu i u dwóch pracowników Urzędu Gminy i Miasta, ujmowana 

była jedynie na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki budżetowej” dopiero 

w dniu wpłaty do banku prowadzącego obsługę bankową gminy. Pominięto  

w ewidencji księgowej zapisy na koncie 101 „Kasa” w zakresie uzyskanych  

i odprowadzonych do banku dochodów. Powyższym działaniem naruszono 

zasady funkcjonowania konta 101 „Kasa”, wskazane w załączniku nr 3  

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego. 
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 nieprawidłowe ewidencjonowanie w 2010 r. i 2011 r. planu finansowego 

jednostki na koncie 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”, poprzez 

ujmowanie zmian planu pod datą inną niż faktycznie wynikająca ze stosownych 

zarządzeń Wójta/Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Brzesku: 

 

Nr Zarządzenia 
Data 

Zarządzenia 
Data ewidencji na koncie 

980 

3/2010 15.02.2010 r. 31.03.2010 r. 
Zarządzenie do uchwały Nr XXXVI/225/2010 

z dnia 02.03.2010r. 02.03.2010 r. 31.03.2010 r. 
Zarządzenie do uchwały Nr XXXIX/246/2010 

z dnia 27.05.2010r. 27.05.2010 r. 31.05.2010 r. 

Zarządzenie (bez nr) 16.07.2010 r. 31.07.2010 r. 

39/2/2010 30.07.2010 r. 31.07.2010 r. 
Zarządzenie do uchwały nr XLI/260/2010 z 

dnia 24.09.2010r. 24.09.2010 r. 30.09.2010 r. 

60/2010 25.10.2010 r. 29.10.2010 r. 

66/2010 19.11.2010 r. 30.11.2010 r. 

2/2011 20.12.2010 r. 31.12.2010 r. 

37/2011 24.05.2011 r. 31.05.2011 r. 

49/1/2011 29.07.2011 r. 30.07.2011 r. 

52/2011 09.08.2011 r. 30.08.2011 r. 

81/2011 17.11.2011 r. 30.11.2011 r. 

 

Powyższe działanie było niezgodne w 2010 r. z zasadami ewidencji operacji  

na koncie 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” określonymi  

w załączniku nr 2 do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

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

(…), a w 2011 r. z zasadami określonymi w załączniku nr 3 „Plan kont  

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”  

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Skarbnika 

Gminy. 

 

 ujmowanie na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku 

bieżącego” operacji niezgodnie ze stanem faktycznym. W 2010 r. – w 51 

przypadkach, a w 2011 r. – w 26 przypadkach poniesione wydatki w danej 

podziałce klasyfikacji budżetowej były wyższe niż zaewidencjonowane 

zaangażowanie. W związku z powyższym ewidencja zaangażowania  

nie spełniała wymagań załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. oraz zasad wynikających z załącznika nr 3  

do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Skarbnika 

Gminy. 
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 zaniechanie prowadzenia konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

przewidzianego zakładowym planem kont, służącego od 2011 r., zgodnie  

z postanowieniami załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 5 lipca 2010 r., do dokonywania odpisów aktualizujących należności  

w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających dokonanie odpisu,  

o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości,  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta oraz Inspektor Referatu Finansowo-Księgowego. 

 

Wniosek pokontrolny nr 8 – Prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy  

i Miasta Nowe Brzesko 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.), poprzez 

ewidencjonowanie na koncie 101 „Kasa” wpływów środków pieniężnych 

dokonywanych w kasie Urzędu w zakresie dochodów, ujmowanie zmian w planie 

finansowym jednostki na koncie 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

zgodnie z datą decyzji o dokonaniu zmiany, księgowanie operacji na koncie 998 

„Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, w sposób zgodny  

ze stanem faktycznym oraz wprowadzenie konta 290 „Odpisy aktualizujące 

należności” zgodnie z potrzebami jednostki. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9 

 

 nierespektowanie w pełni zasad gospodarki kasowej, wynikających z zapisów 

Zarządzenia Nr 24/2008 Wójta Gminy Nowe Brzesko z dnia 18 sierpnia 2008 r.  

w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej oraz ewidencji i kontroli 

druków ścisłego zarachowania, poprzez:  

 

 nieprzeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli kasy, przynajmniej raz  

na kwartał, czym naruszono przepis § 7 Instrukcji w sprawie gospodarki 

kasowej w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko, stanowiącej załącznik nr 1 do ww. 

Zarządzenia. W 2009 r. przeprowadzono 2 kontrole, w 2010 r. – 3 kontrole,  

a w 2011 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta. 

 

 brak nadawania raportom kasowym dotyczącym opłaty skarbowej, numerów 

raportu, czym naruszono § 5 ust. 10 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 

Wójta Gminy Nowe Brzesko z dnia 18 sierpnia 2008 r.,  

 



 10 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Kierownika 

USC. 

 

 niezamykanie raportów kasowych na koniec poszczególnych miesięcy,  

co stwierdzono przy RK nr 5/2011 sporządzonym za okres od 05.04.2011 r.  

do 02.06.2011 r., RK nr 7/2011 za okres od 29.06.2011 r. do 28.07.2011 r.,  

RK Nr 8/2011 za okres od 29.07.2011 r. do 31.08.2011 r., RK Nr 9/2011  

za okres od 31.08.2011 r. do 30.09.2011 r., RK nr 10/2011 za okres  

od 30.09.2011 r. do 31.10.2011 r., RK NR 11/2011 za okres 31.10.2011 r.  

do 02.11.2011 r. Powyższym działaniem naruszony został przepis § 4 ust. 7 

ww. Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2008.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego. 

 

 przyjmowanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz sporządzanie raportów 

kasowych przez dwóch pracowników Urzędu Gminy i Miasta tj. Zastępcę 

Kierownika USC i Inspektora Referatu Finansowo-Księgowego w pokojach,  

w których wykonują oni wszystkie inne swoje czynności, a nie  

w pomieszczeniu Kasy Urzędu Gminy przez Kasjera. Powyższym działaniem 

naruszone zostały zasady określone w § 2 ust. 2, § 4 ust. 5, § 3 ust. 5, a także § 

5 ust. 5 Załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia Wójta Gminy, zgodnie z którymi  

to kasjer prowadzi i egzekwuje prawidłowe dokumenty kasowe, podpisuje 

przychodowe dowody kasowe dokumentujące wpłaty gotówki, sporządza 

raporty kasowe, a także przechowuje w godzinach pracy Urzędu gotówkę  

w kasecie metalowej w pomieszczeniu kasy.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego, Zastępca Kierownika USC, Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 9 – Przestrzeganie wewnętrznych regulacji prawnych  

w zakresie gospodarki kasowej, poprzez przeprowadzanie niezapowiedzianych 

kontroli kasy, numerowanie raportów kasowych dot. opłaty skarbowej, zamykanie 

raportów kasowych na koniec poszczególnych miesięcy, przyjmowanie gotówki  

i sporządzanie raportów kasowych przez Kasjera w pomieszczeniu kasy Urzędy 

Gminy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10 

 

 zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 

drogą weryfikacji z odpowiednimi dokumentami księgowymi, (za wyjątkiem  

5 pozycji na łączną kwotę 19.458,90 zł ujętych na koncie 221, które winny zostać 

zinwentaryzowane drogą potwierdzenia salda) następujących składników 

majątkowych Urzędu Gminy i Miasta oraz Gminy i Miasta Nowe Brzesko:  

 

 kont rozrachunkowych (zespołu „2”), które wykazywały następujące salda: 
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Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko: 

 konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” – saldo Wn  

w kwocie 473.308,77 zł oraz Ma w kwocie 1.608,95 zł,  

 konto 225 „Rozrachunki z budżetami” – saldo Wn w kwocie 435,57 zł, 

Budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko: 

 konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” – saldo Wn w kwocie 

158.493,33 zł oraz Ma w kwocie 0,04 zł,  

 konto 224 „Rozrachunki budżetu” – saldo Wn w kwocie 67.335,22 zł oraz 

Ma w kwocie 10.041,99 zł,  

 konto 240 „Pozostałe rozrachunki” – saldo Ma w kwocie 88.567,74 zł,  

 

Powyższym działaniem naruszono postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy  

i Miasta oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Przestrzegać zasad i terminów przeprowadzania 

inwentaryzacji w jednostce, wynikających z art. 26 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia  

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

poz. 1223 z późn. zm.), a w szczególności dotyczących inwentaryzacji rozrachunków. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11 

 

 niesporządzanie sprawozdań jednostkowych Urzędu Gminy i Miasta oraz 

zbiorczych Gminy i Miasta Nowe Brzesko: 

 

 Rb-27S - miesięczne sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów 

Urzędu Gminy i Miasta za poszczególne okresy sprawozdawcze lat 2010-2011, 

czym naruszono zasady określone w § 4 pkt 3 lit. „b”, w powiązaniu z § 6  

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w związku z załącznikiem nr 44 

„Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego” do ww. rozporządzenia.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy  

(dot. 2010 r.), Burmistrz Gminy i Miasta (dot. XI i XII 2010 r. i 20011 r.) oraz 

Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

 Rb-28S - miesięczne sprawozdanie zbiorcze z wykonania planu wydatków 

budżetowych Gminy i Miasta Nowe Brzesko za miesiące: styczeń, luty, 

kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad 2010 r. i 2011 r., czym 

naruszono zasady określone w § 4 pkt 3 lit. a), w powiązaniu z § 6 ust. 1 pkt 3 

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

sprawozdawczości budżetowej.  
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy  

(dot. 2010 r.), Burmistrz Gminy i Miasta (dot. XII 2010 r. i 20011 r.) oraz Skarbnik 

Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Sporządzanie miesięcznych sprawozdań 

jednostkowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Urzędu Gminy  

i Miasta Nowe Brzesko oraz zbiorczych sprawozdań Rb-28S na podstawie 

sprawozdań jednostkowych jednostek podległych oraz sprawozdania jednostkowego 

samorządu terytorialnego, stosownie do przepisu § 4 pkt 3 lit. a) i lit. b), w związku  

z § 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 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 12 

 

 sporządzenie przez Gminę i Miasto Nowe Brzesko sprawozdań budżetowych 

niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra 

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

(dot. 2009 r.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dot. lat 2010 i 2011), poprzez 

wykazywanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją księgową 

budżetu Gminy, czym naruszono § 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzeń. Powyższe 

dotyczy: 

 

 sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy  

i Miasta Nowe Brzesko sporządzonego za okres od początku roku do dnia 

31.12.2011 r., gdzie w kolumnie nr 8 „Dochody otrzymane” w dz. 758  

rozdz. 75801 § 2920 wykazano kwotę 4.484.494,00 zł. Zgodnie z ewidencją 

księgową dochody otrzymane z tytułu subwencji oświatowej w 2011 r. 

wyniosły kwotę 4.536.676,00 zł. Różnica wynika z ujęcia w sprawozdaniu 

jednej raty subwencji przeznaczonej na 2011 r. (wpływ na rachunek budżetu - 

22.12.2010 r.) oraz nie ujęcia kwoty subwencji przeznaczonej na styczeń  

2012 r. (wpływ na rachunek budżetu – 22.12.2011 r.).Powyższe narusza także 

przepisy określone w § 3 ust. 4 pkt 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia 

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

budżetowej.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Kierownika 

USC i Skarbnik Gminy i Miasta.  

 

 sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy 

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

poprzez wykazanie w ww. sprawozdaniu danych dotyczących otrzymanych 

dotacji celowych niezgodnych z ewidencją księgową oraz z wpływami  

na rachunek bankowy, co zobrazowano w poniższej tabeli:  
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Klasyfikacja 

budżetowa 

Kwota otrzymanej 

dotacji na podstawie 

ewidencji księgowej 

Gminy (wpływ 

kasowy) 

Kwota otrzymanej dotacji 

wykazana w sprawozdaniu 

Rb-27S (kolumna 8  

pn. „dochody otrzymane”) 

różnica 

852/85213/2010 3.305,00 3.304,08 0,92 

852/85214/2010 43.448,00 43.447,01 0,99 

801/80195/2030 132,00 0,00 132,00 

852/85213/2030 3.507,00 3.506,84 0,16 

852/85219/2030 69.756,00 69.522,67 233,33 

852/85295/2030 41.793,00 41.570,00 223,00 

854/85415/2030 48.042,00 47.840,00 202,00 

 

Powyższe niezgodności stanowią również o nieprzestrzeganiu przepisów § 3 ust. 4 

pkt 3 załącznika nr 34 do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2006 r. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Zastępca Wójta 

Gminy i Skarbnik Gminy. 

 

 sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy 

Nowe Brzesko, sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 

r., poprzez wykazanie w ww. sprawozdaniu danych dotyczących otrzymanych 

dotacji celowych niezgodnych z ewidencją księgową oraz z wpływami  

na rachunek bankowy, co zobrazowano w poniższej tabeli:  

 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Kwota otrzymanej 

dotacji na podstawie 

ewidencji księgowej 

Gminy (wpływ 

kasowy) 

Kwota otrzymanej dotacji 

wykazana w sprawozdaniu 

Rb-27S (kolumna 8  

pn. „dochody otrzymane”) 

różnica 

750/75056/2010 16.541,00 16.051,67 489,33 

751/75101/2010 1.200,00 1.198,88 1,12 

751/75109/2010 14.884,00 14.882,28 1,72 

754/75478/2010 5.000,00 3.660,00 1.340,00 

852/85212/2010 1.398.200,00 1.382.411,55 15.788,45 

852/85213/2010 233,00 232,44 0,56 

852/85213/2030 6.830,00 6.829,27 0,73 

852/85219/2030 35.287,00 35.260,31 26,69 

852/85295/2030 66.128,00 62.333,00 3.795,00 

 

Powyższe niezgodności stanowią również o nieprzestrzeganiu przepisów § 3 ust. 4 

pkt 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia z dnia 3 lutego 2010 r. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy  

i Miasta oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

 sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy  

i Miasta Nowe Brzesko, sporządzonego za okres od początku roku do dnia 

31.12.2011 r. poprzez wykazanie w ww. sprawozdaniu danych dotyczących 
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otrzymanych dotacji celowych niezgodnych z ewidencją księgową oraz  

z wpływami na rachunek bankowy, co zobrazowano w poniższej tabeli:  

 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Kwota otrzymanej 

dotacji na podstawie 

ewidencji księgowej 

Gminy (wpływ 

kasowy) 

Kwota otrzymanej dotacji 

wykazana w sprawozdaniu 

Rb-27S (kolumna 8  

pn. „dochody otrzymane”) 

różnica 

750/75056/2010 23.579,00 23.553,53 25,47 

751/75101/2010 1.200,00 1.198,88 1,12 

852/85295/2030 71.506,00 70.204,00 1.302,00 

 

Powyższe niezgodności stanowią również o nieprzestrzeganiu przepisów § 3 ust. 4 

pkt 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia z dnia 3 lutego 2010 r. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Kierownika 

USC oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych 

sporządzanych przez Gminę, kwot zgodnych z danymi wynikającymi z poprawnie 

prowadzonej ewidencji księgowej budżetu Gminy, 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 sprawozdaniu Rb-27S otrzymanych kwot subwencji oświatowej oraz dotacji 

celowych w wysokości, która wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w danym roku. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13 

 

 niepoprawne sporządzenie sprawozdania budżetowego Rb-ST o stanie środków  

na rachunkach bankowych budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko za 2010 r., 

poprzez wykazanie:  

 w pozycji I pn.: „stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego” kwoty 180.057,37 zł, która jest niezgodna z saldem Wn konta 

133 „Rachunek bieżący budżetu” i stanem rzeczywistym środków pieniężnych 

wskazanym na rachunkach bankowych Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 

dzień 31.12.2010 r. w wysokości 185.567,27 zł. Różnica wynosi 5.509,90 zł, 

 w pozycji I.2. „środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym” kwoty 

49.600,42,00 zł, która jest niezgodna z analitycznym saldem Ma konta 224-3 

„Rozrachunki budżetu – Ministerstwo Finansów Warszawa” wykazującym  

0,00 zł,  

 w „informacji o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu 

terytorialnego” w pozycji 1. „stan środków funduszy pomocowych” kwoty 

36.954,19 zł, która jest niezgodna z ewidencją, ponieważ w zestawieniu 

obrotów i sald na koniec 2010 r. nie występowało sald konta 137 „Rachunki 

środków funduszy pomocowych”. 
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Powyższa niezgodność stanowi naruszenie przepisów § 9 ust. 1 i ust. 2 

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

sprawozdawczości budżetowej oraz § 15 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik i Burmistrz 

Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 13 – Wykazywanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-ST  

o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 

kwot zgodnych ze stanem środków na rachunkach budżetu Gminy na podstawie 

dowodów bankowych oraz zgodnych z danymi wynikającymi z poprawnie 

prowadzonej ewidencji księgowej, stosownie do wymogów 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 14 
 

 nieprawidłowe sporządzenie zbiorczych sprawozdań Rb-Z kwartalnych o stanie 

zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku 

roku do dnia 31.12.2009 r., 31.12.2010 r. oraz 31.12.2011 r. poprzez: 

 

 wykazanie wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu 

udzielonych poręczeń, w kwotach niższych niż kwoty wynikające z zapisów  

w umowach kredytowych poręczonych przez Gminę sola wekslami,  

w powiązaniu z przedstawionymi kontrolującym danymi w zakresie 

faktycznego zadłużenia jednostek z tytułu poręczonej należności głównej jak  

i świadczeń ubocznych tj. pozostałych do spłaty prognozowanych kwot 

odsetek (również objętych poręczeniem):  
 

 Sprawozdanie Rb-Z Kwota zobowiązań Gminy/ 

Gminy i Miasta z tyt. 

udzielonych poręczeń 

wynikająca z danych 

przedstawionych 

kontrolującym 

Różnica (1-2) 

1 2 3 
Wg stanu na 

31.12.2009 r. 
48.600 55.416,18* - 6.816,18 

Wg stanu na 

31.12.2010 r. 
 107.800 123.292,79* -15.492,79 

Wg stanu na 

31.12.2011 r. 
56.400 78.752,49* -22.352,49 

 *w powyższej tabeli wykazano wartość odsetek pozostałych do zapłaty, która wynikała z wyjaśnienia 

Skarbnika Gminy.  

 

W przypadku sprawozdania Rb-Z za 2009 r. powyższy stan był niezgodny  

z przepisem określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 34 do wówczas 

obowiązującego rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2006 r. Ministra Finansów  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).  



 16 

W odniesieniu do sprawozdań Rb-Z za 2010 r. i 2011 r., powyższe stanowi  

o nieprzestrzeganiu § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra 

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

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 

 

 niewykazanie w części B zbiorczego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań 

wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku  

do dnia 31.12.2010 r. wartości poręczeń udzielonych w okresie 

sprawozdawczym w kwocie 93.859,28 zł, tj. poręczenia spłaty kredytu  

w kwocie 80.000,00 zł wraz z należnościami ubocznymi (odsetkami) w kwocie 

13.859,28 zł, wynikającego z umowy kredytowej nr 026/10/219 zawartej  

w dniu 18.10.2010 r. przez OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego.  

 

Powyższe stanowi o nieprzestrzeganiu § 4 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 9  

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych. 

 

 zaniechanie wykazania, w części A sprawozdania Rb-Z za 2010 r. wartości 

zobowiązań wymagalnych z tytułu innego niż dostawy i usługi (wiersz E4.2), 

tj. nieopłaconego odpisu na Małopolską Izbę Rolniczą w kwocie 15.300,63 zł; 

a w sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r.: ww. odpisu na Małopolską Izbę Rolniczą  

w kwocie 7.615,24 zł oraz nieopłaconego odpisu na ZFŚS w kwocie  

13.591,04 zł.   

 

Powyższe stanowi o nieprzestrzeganiu § 2 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z § 3 pkt 11 

załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r.  

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy 

(sprawozdanie za 2009 r.), Burmistrz i Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Wykazywanie w zbiorczych sprawozdaniach Rb-Z  

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji: wartości 

nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

na koniec okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem: w przypadku kredytów  

i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami), zarówno kwoty świadczenia 

głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile 

zostały objęte poręczeniem (gwarancją), wartości nominalnej poręczeń udzielonych  

w okresie sprawozdawczym oraz wartości zobowiązań wymagalnych z tytułu innego 

niż dostawy i usługi, jeśli takie występują, zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 

oraz § 2 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z § 3 pkt 11 załącznika nr 9 zawierającego 

Instrukcję sporządzania sprawozdań do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych  
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w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), w związku z przepisem 

określonym w § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15 

 

 nierzetelne sporządzenie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku  

do dnia 31.12.2011 r. i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów 

podatkowych na koniec 2011 r. poprzez:  

 

 wykazanie w ww. sprawozdaniach skutków odroczenia dwóch rat podatku  

od nieruchomości w kwocie 504,00 zł w podziałce klasyfikacji budżetowej 

dotyczącej podatku rolnego, niezgodnie z „klasyfikacją paragrafów dochodów, 

przychodów i środków” określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego, Burmistrz Gminy i Miasta oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

 zaniżenie w ww. sprawozdaniach skutków udzielonych zwolnień w podatku  

od nieruchomości o kwotę 73.774,22 zł przy równoczesnym zawyżeniu  

ww. skutków w podatku rolnym o kwotę 5.342,16 zł. Powyższe stanowi  

o nieprzestrzeganiu przepisów § 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 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: 2 inspektorzy 

Referatu Finansowo-Księgowego, Burmistrz Gminy i Miasta, Zastępca Kierownika 

USC oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

 zaniżenie w ww. sprawozdaniach skutków obniżenia górnych stawek podatku 

od środków transportowych o kwotę 1.209,40 zł. Powyższe stanowi  

o nieprzestrzeganiu przepisów § 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 9 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego, Burmistrz Gminy i Miasta, Zastępca Kierownika USC 

oraz Skarbnik Gminy i Miasta. (dopisano osoby podpisujące sprawozdania). 

 

Wniosek pokontrolny nr 15 – 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 
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podatkowych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej prawidłowo 

ustalonych kwot skutków z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)  

w podatku od nieruchomości, skutków obniżenia górnych stawek podatku  

od środków transportowych oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy 

na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do wymogów rozporządzenia 

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

(Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca  

2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, 

 poz. 207, z późn. zm.). Ponadto, należy sporządzić korekty sprawozdań: Rb-PDP  

z wykonania dochodów podatkowych Gminy na koniec 2011 r. oraz Rb-27S  

z wykonania planu dochodów budżetowych – za okres od początku roku do dnia  

31 grudnia 2011 r.  

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16 
 

 nieprawidłowości w bilansach z wykonania budżetu Gminy polegające na: 

 

 wykazaniu w bilansie z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko 

sporządzonym wg stanu na dzień 31.12.2009 r. pozostałych zobowiązań  

w kwocie 47.432,53 zł, tj. wyższej niż wartość tych zobowiązań wynikająca  

z salda konta 240, niezgodnie z § 14 ust. 4 wówczas obowiązującego 

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, 

 

 wykazaniu w bilansie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

sporządzonym wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zobowiązań 

długoterminowych w kwocie 9.121.716,86 zł, podczas gdy z umów 

kredytowych i umowy dotyczącej emisji obligacji wynika, że w 2012 r. 

dobiega koniec spłaty dwóch kredytów i wykup obligacji serii A w łącznej 

kwocie 651.390,00 zł. Wartość ta powinna być wykazana jako zobowiązania 

krótkoterminowe, tj. wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy o rachunkowości i wzorem 

sprawozdania określonym w załączniku Nr 9 do 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, z późn. zm.). Równocześnie wartość zobowiązań 

finansowych długoterminowych po pomniejszeniu o ww. kwotę winna 

wynosić 8.470.326,86 zł.  
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Ww. bilanse nie respektują w pełni zasady przedstawienia rzetelnie i jasno sytuacji 

finansowej jednostki, co narusza przepisy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy 

(sprawozdanie za 2009 r.), Burmistrz Gminy i Miasta (sprawozdanie za 2011 r.) 

oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,  

z późn. zm.), a w szczególności poprzez wykazywanie w sprawozdaniu bilans  

z wykonania budżetu kwot zobowiązań finansowych zgodnie z ich wartością 

rzeczywistą wykazaną w księgach rachunkowych, wg prawidłowego podziału  

na długoterminowe oraz krótkoterminowe, wynikającego z zawartych umów 

kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym 

w załączniku Nr 9 do 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 z późn. zm.), celem zapewnienia 

rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej jednostki. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17 
 

 nieopodatkowanie podatkiem od środków transportowych autobusu marki 

Autosan o ilości miejsc siedzących: 42+1, będącego własnością Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko. Powyższe, stanowi o nieprzestrzeganiu art. 8 pkt 7 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 2009 r. podatek winien 

zostać naliczony w kwocie 900,00 zł, w 2010 r. w kwocie 1.000,00 zł, w 2011 r.  

w kwocie 1.000,00 zł.   

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego. 

 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Przestrzeganie art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95,  

poz. 613, z późn. zm.), poprzez obejmowanie obowiązkiem podatkowym pojazdów 

wymienionych w ww. przepisie. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18 

 

 nieprzestrzeganie art. 6 ust. 9 pkt 1 oraz art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez: 
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 niesporządzanie przez Gminę, w latach 2010-2011, deklaracji podatkowych  

w odniesieniu do budowli, tj. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

stanowiących mienie komunalne Gminy,  

 nieegzekwowanie, w latach 2010 - 2011 obowiązku składania przez osoby 

prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na formularzu według wzoru 

ustalonego uchwałami Rady Gminy: Nr II/10/2002 z dnia 09.12.2002 r.  

i Nr IV/11/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 

do podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego. Większość deklaracji 

składana była na drukach akcydensowych, odmiennych od wzoru ustalonego 

przez Radę Gminy.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego. 

 

Wniosek pokontrolny nr 18 – Podjęcie skutecznych działań zapewniających 

sporządzanie przez osoby prawne, w tym Gminę - w odniesieniu do budowli, 

stanowiących mienie gminne, deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok 

podatkowy na formularzach według ustalonego wzoru, stosownie do wymogu 

zawartego w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19  
 

 zawieranie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych 

samych nieruchomości, stanowiących własność Gminy, bez stosownej zgody 

Rady Gminy/Miejskiej. Powyższe narusza przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i dotyczy 20 umów 

zawartych w latach 2008-2012.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy  

(lata 2008 - 2010) oraz Burmistrz Gminy i Miasta (lata 2011 - 2012).  

 

Wniosek pokontrolny nr 19 – Przestrzeganie postanowień przepisu art. 18 ust. 2  

pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym uchwała Rady 

Miejskiej jest wymagana również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20  
 

 przypadki niedopełnienia obowiązku sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, co stanowi  

o nieprzestrzeganiu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Nieprawidłowość stwierdzono w 4 przypadkach umów 

dzierżawy zawartych z dotychczasowymi dzierżawcami w latach 2010-2012.  
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były inspektor Referatu 

Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (dot. 

umowy zawartej w 2010 r.) oraz Inspektor Referatu Organizacji i Promocji (dot. 

umów zawartych w 2011 r. i 2012 r.). 

 

Wniosek pokontrolny nr 20 – Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stosownie do wymogów  

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21 
 

− dokonanie w 2010 r. sprzedaży nieruchomości (działka Nr 1393/2 położona  

w Nowym Brzesku, zabudowana budynkiem usługowym), w oparciu  

o nieaktualny operat szacunkowy sporządzony w dniu 29.09.2008 r. W dniu 

18.01.2010 r. były Wójt Gminy ogłosił przetarg ustny nieograniczony, ustalając 

cenę wywoławczą nieruchomości na podstawie ww. operatu, którego aktualność, 

po upływie roku od jego sporządzenia, nie została potwierdzona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Powyższe postępowanie narusza postanowienia  

art. 156 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy 

(który dokonał sprzedaży) oraz były inspektor Referatu Inwestycji, Budownictwa, 

Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 21 – Wykorzystywanie, w procedurze przetargowej, 

operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, przez okres 

12 miesięcy od daty jego sporządzenia, a po upływie tego okresu potwierdzanie 

aktualności operatu przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z wymogami art. 156 

ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22 

 

 zawarcie notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości (dz. nr 1393/2 

w Nowym Brzesku) przed uiszczeniem przez nabywcę pełnej ceny nieruchomości, 

wbrew przepisom art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Do dnia 19.03.2010 r. kupujący uiścił kwotę: 81.603,00 zł, 

natomiast brakującą kwotę 100.000,00 zł wpłacono 7 dni po zawarciu aktu 

notarialnego.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 22 – Egzekwowanie od nabywców nieruchomości 

gminnych, wyłonionych w drodze przetargu, obowiązku dokonania wpłaty całości 
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należności za sprzedaną nieruchomość nie później niż do dnia zawarcia umowy 

przenoszącej własność, zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23 

 

 niedopełnienie obowiązku podania do publicznej wiadomości, poprzez 

wywieszenie na okres 7 dni w siedzibie Urzędu, informacji o wynikach 

przetargów na zbycie nieruchomości, co dotyczyło 1 przetargu przeprowadzonego 

w dniu 11.10.2010 r. oraz 5 przetargów przeprowadzonych w dniu 14.02.2012 r., 

które zakończyły się wynikiem negatywnym. Powyższe stanowi  

o nieprzestrzeganiu § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  

na zbycie nieruchomości.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: członkowie komisji 

powołani zarządzeniem Nr 52/2010 Wójta Gminy z dnia 28.09.2010 r. (przetarg  

z dnia 11.10.2010 r.) oraz zarządzeniem Nr 8.2012 Burmistrza Gminy i Miasta  

z dnia 16.01.2012 r. (przetargi przeprowadzone w 2012 r.). 

 

Wniosek pokontrolny nr 23 – Stosowanie przepisów § 12 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), 

poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu  

na sprzedaż nieruchomości. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24 

 

 wielokrotne dokonanie, w latach 2010-2011, wydatków w wysokościach 

przekraczających plan wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku  

w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej, czym naruszono zasady 

gospodarki finansowej określone w art. 44 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i art. 254 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Powyższe miało miejsce m.in. w następujących pozycjach (pozycje przekroczeń 

skumulowanych powyżej 5.000,00 zł): 

 

Klasyfikacja Data Wydatki 
Wydatki 

narastająco 

Plan 

narastająco 

Przekroczenie 

dnia 

Przekroczenie 

skumulowane 

2010 r. 

400/40002/4270 2010-08-16 14.640,00 14.640,00 0,00 14.640,00 14.640,00 

600/60016/4170 2010-08-13 2.397,00 6.603,00 4.300,00 2.303,00 2.303,00 

600/60016/4170 2010-08-24 2.700,00 9.303,00 4.300,00 2.700,00 5.003,00 

600/60016/4210 2010-06-09 221.22,06 22.122,06 5.000,00 17.122,06 171.22,06 

600/60016/4210 2010-07-05 5.038,53 27.160,59 23.000,00 4.160,59 4.160,59 

600/60016/4210 2010-07-08 13.000,00 40.160,59 23.000,00 13.000,00 17.160,59 

600/60016/4210 2010-07-12 10.000,00 50.160,59 23.000,00 10.000,00 27.160,59 

600/60016/4210 2010-07-16 6.185,91 56.346,50 52.300,00 4.046,50 4.046,50 
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600/60016/4210 2010-07-22 1.029,94 57.376,44 52.300,00 1.029,94 5.076,44 

600/60016/4210 2010-07-30 5.589,50 62.965,94 57.500,00 5.465,94 5.465,94 

600/60016/4210 2010-08-18 6.582,57 63.959,01 57.500,00 6.459,01 6.459,01 

600/60016/4270 2010-05-25 15.000,00 50.966,72 50.700,00 266,72 266,72 

600/60016/4270 2010-05-28 6.495,77 57.462,49 50.700,00 6.495,77 6.762,49 

600/60016/4270 2010-05-31 2.486,01 59.948,50 50.700,00 2.486,01 9.248,50 

600/60016/4270 2010-10-08 2.5308,80 116.782,23 115.200,00 1.582,23 1.582,23 

600/60016/4270 2010-10-15 15.000,00 131.782,23 115.200,00 15.000,00 16.582,23 

600/60016/4270 2010-11-17 5.021,38 136.803,61 131.800,00 5.003,61 5.003,61 

600/60016/4300 2010-09-08 11.480,20 158.261,93 146.800,00 11.461,93 11.461,93 

600/60017/4270 2010-12-13 111.003,46 128.113,81 84.400,00 43.713,81 43.713,81 

750/75023/4210 2010-04-14 1.702,06 35.644,35 34.800,00 844,35 844,35 

750/75023/4210 2010-04-15 60,66 35.705,01 34.800,00 60,66 905,01 

750/75023/4210 2010-04-16 86,54 35.791,55 34.800,00 86,54 991,55 

750/75023/4210 2010-04-19 170,59 35.962,14 34.800,00 170,59 1.162,14 

750/75023/4210 2010-04-20 174,00 36.136,14 34.800,00 174,00 1.336,14 

750/75023/4210 2010-04-21 158,60 36.294,74 34.800,00 158,60 1.494,74 

750/75023/4210 2010-04-23 618,97 36.913,71 34.800,00 618,97 2.113,71 

750/75023/4210 2010-05-07 697,84 37.611,55 34.800,00 697,84 2.811,55 

750/75023/4210 2010-05-10 1.910,43 39.521,98 34.800,00 1.910,43 4.721,98 

750/75023/4210 2010-05-14 500,71 40.022,69 34.800,00 500,71 5.222,69 

750/75023/4210 2010-05-17 10,00 40.032,69 34.800,00 10,00 5.232,69 

750/75023/4210 2010-05-18 316,35 40.349,04 34.800,00 316,35 5.549,04 

750/75023/4210 2010-05-21 185,44 40.534,48 34.800,00 185,44 5.734,48 

750/75023/4210 2010-05-26 596,59 41.131,07 34.800,00 596,59 6.331,07 

750/75023/4300 2010-05-14 28.272,93 49.393,07 42.400,00 6.993,07 6.993,07 

750/75023/4300 2010-05-17 18,50 49.411,57 42.400,00 18,50 7.011,57 

750/75023/4300 2010-05-18 6,09 49.417,66 42.400,00 6,09 7.017,66 

750/75023/4300 2010-05-21 350,00 49.767,66 42.400,00 350,00 7.367,66 

750/75023/4300 2010-05-26 395,89 50.163,55 42.400,00 395,89 7.763,55 

754/75412/2820 2010-10-28 6.015,95 68.077,44 61.500,00 6.015,95 6.577,44 

754/75412/2820 2010-11-24 6.298,09 77.388,52 71.500,00 5.888,52 5.888,52 

754/75412/2820 2010-11-25 1.221,00 78.609,52 71.500,00 1.221,00 7.109,52 

754/75412/2820 2010-11-26 4.419,36 83.028,88 71.500,00 4.419,36 11.528,88 

754/75412/2820 2010-12-03 1.500,00 72.928,88 71.500,00 1.428,88 1.428,88 

754/75412/2820 2010-12-09 3.967,29 76.896,17 71.500,00 3.967,29 5.396,17 

754/75412/2820 2010-12-15 3.217,14 80.113,31 71.500,00 3.217,14 8.613,31 

754/75478/4210 2010-07-14 32.607,15 85.262,03 66.500,00 18.762,03 18.762,03 

754/75478/4210 2010-07-15 166,02 85.428,05 66.500,00 166,02 18.928,05 

754/75478/4210 2010-07-29 613,85 86.041,90 66.500,00 613,85 19.541,90 

754/75478/4210 2010-08-16 254,00 92.653,03 92.400,00 253,03 253,03 

754/75478/4210 2010-08-18 87,40 92.740,43 92.400,00 87,40 340,43 

754/75478/4210 2010-08-24 1.479,60 94.220,03 92.400,00 1.479,60 1.820,03 

754/75478/4210 2010-08-25 3.646,22 97.866,25 92.400,00 3.646,22 5.466,25 

754/75478/4210 2010-08-26 255,80 98.122,05 92.400,00 255,80 5.722,05 

754/75478/4210 2010-08-30 3.067,14 101.189,19 92.400,00 3.067,14 8.789,19 

754/75478/4210 2010-09-06 8.920,84 112.184,45 103.900,00 8.284,45 8.284,45 
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754/75478/4210 2010-09-10 2.881,96 115.066,41 103.900,00 2.881,96 11.166,41 

754/75478/4210 2010-09-14 2.190,26 117.256,67 103.900,00 2.190,26 13.356,67 

754/75478/4210 2010-09-21 488,88 117.745,55 103.900,00 488,88 13.845,55 

754/75478/4210 2010-10-21 151,4 124.674,28 124.600,00 74,28 74,28 

754/75478/4210 2010-10-22 8.442,5 133.116,78 124.600,00 8.442,50 8.516,78 

754/75478/4300 2010-09-21 13.937,04 107.331,31 102.713,00 4.618,31 4.618,31 

754/75478/4300 2010-09-22 24.260,24 131.591,55 102.713,00 24.260,24 28.878,55 

754/75478/4300 2010-10-22 13.718,46 162.469,81 156.763,00 5.706,81 5.706,81 

801/80101/6060 2010-11-03 6.197,6 6.197,60 0,00 6.197,60 6.197,60 

851/85154/2820 2010-10-08 2.619,51 323.94,58 30.000,00 23.94,58 2.394,58 

851/85154/2820 2010-10-20 1.200 335.94,58 30.000,00 1.200,00 3.594,58 

851/85154/2820 2010-10-21 1.848,58 354.43,16 30.000,00 1.848,58 5.443,16 

851/85154/2820 2010-10-26 48,97 354.92,13 30.000,00 48,97 5.492,13 

900/90015/4260 2010-11-10 2.3918,24 147.072,38 133.000,00 14.072,38 14.072,38 

921/92109/2480 2010-07-14 10.0000 227.984,37 210.000,00 17.984,37 17.984,37 

926/92605/2820 2010-06-10 1.730,89 4.5082,40 44.500,00 582,40 582,40 

926/92605/2820 2010-07-02 9.730,62 54.813,02 45.100,00 9.713,02 9.713,02 

926/92605/2820 2010-07-09 720,04 55.533,06 45.100,00 720,04 10.433,06 

926/92605/2820 2010-08-05 2.271,51 65.797,65 65.100,00 697,65 697,65 

926/92605/2820 2010-08-19 621,04 66.418,69 65.100,00 621,04 1.318,69 

926/92605/2820 2010-08-30 7.739,05 74.157,74 65.100,00 7.739,05 9.057,74 

926/92605/2820 2010-09-08 3.745,15 77.902,89 74.160,00 3.742,89 3.742,89 

926/92605/2820 2010-09-16 1.059,71 78.962,60 74.160,00 1.059,71 4.802,60 

926/92605/2820 2010-09-23 2.410,94 81.373,54 74.160,00 2.410,94 7.213,54 

2011 r. 

010/01095/4430 2011-11-16 75.398,67 190.579,02 115.180,35 75.398,67 75.398,67 

600/60016/4270 2011-10-21 9.399,29 9.399,29 0,00 9.399,29 9.399,29 

600/60016/4300 2011-10-18 31.600,35 218.836,28 188.800,00 30.036,28 30.036,28 

600/60016/4300 2011-10-21 17.997,56 236.833,84 188.800,00 17.997,56 48.033,84 

750/75022/3030 2011-11-10 2.480,00 53.726,83 51.980,00 1.746,83 1.746,83 

750/75022/3030 2011-11-14 1.050,00 54.776,83 51.980,00 1.050,00 2.796,83 

750/75022/3030 2011-11-24 1.990,00 56.766,83 51.980,00 1.990,00 4.786,83 

750/75022/3030 2011-11-28 1.800,00 58.566,83 51.980,00 1.800,00 6.586,83 

756/75647/4100 2011-10-05 12.259,00 41.557,40 30.000,00 11.557,40 11.557,40 

756/75647/4100 2011-10-10 77,60 41.635,00 30.000,00 77,60 11.635,00 

757/75702/8070 2011-08-08 6.728,22 240.434,77 234.454,00 5.980,77 5.980,77 

757/75702/8070 2011-08-12 5.819,59 246.254,36 234.454,00 5.819,59 11.800,36 

757/75702/8070 2011-08-29 34.451,00 280.705,36 271.178,00 9.527,36 9.527,36 

757/75702/8070 2011-09-14 5.742,12 286.447,48 280.878,00 5.569,48 5.569,48 

757/75702/8070 2011-09-29 32.994,45 319.441,93 280.878,00 32.994,45 38.563,93 

757/75702/8070 2011-11-29 25.469,30 387.257,47 377.878,00 9.379,47 9.379,47 

757/75702/8070 2011-12-14 5.635,22 392.983,32 387.778,00 5.205,32 5.205,32 

757/75702/8070 2011-12-21 10.429,34 403.412,66 387.778,00 10.429,34 15.634,66 

757/75702/8070 2011-12-28 17.750,68 421.163,34 387.778,00 17.750,68 33.385,34 

801/80113/4300 2011-11-16 34.657,20 306.402,87 300.000,00 6.402,87 6.402,87 

801/80113/4300 2011-11-21 182,40 306.585,27 300.000,00 182,40 6.585,27 

926/92605/2820 2011-07-08 3.000,00 42.243,54 40.000,00 2.243,54 2.243,54 
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926/92605/2820 2011-07-15 3.954,63 42.773,28 40.000,00 2.77,028 2.773,28 

926/92605/2820 2011-07-26 3.500,00 46.273,28 40.000,00 3.500,00 6.273,28 

926/92605/2820 2011-08-05 5.000,00 43.741,17 40.000,00 3.741,17 3.741,17 

926/92605/2820 2011-08-19 2.500,00 46.241,17 40.000,00 2.500,00 6.241,17 

926/92605/2820 2011-08-26 2.500,00 48.741,17 40.000,00 2.500,00 8.741,17 

926/92605/2820 2011-09-09 2.000,00 42.709,74 40.000,00 2.000,00 10.741,17 

926/92605/2820 2011-09-21 4.300,00 47.009,74 40.000,00 4.300,00 15.041,17 

926/92605/2820 2011-09-29 252,90 47.262,64 40.000,00 252,90 15.294,07 

926/92605/6060 2011-10-12 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy, 

Burmistrz Gminy i Miasta oraz Skarbnik Gminy i Miasta i Zastępca Skarbnika. 

 

Wniosek pokontrolny nr 24 – Dokonywanie wydatków jedynie w wysokościach 

wynikających z planu wydatków jednostki, stosownie do postanowień art. 44 ust. 1 

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 25 
 

 nieterminowe odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne  

i Fundusz Pracy od miesięcznych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom 

Urzędu w miesiącach: marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień i listopad 2010 r. oraz 

w okresie od marca do sierpnia 2011 r. Zestawienie wpłat składek  

po obowiązującym terminie obrazuje poniższa tabela:  

 

Rok M-c 
Wysokość składki na: 

Data zapłaty Data wymagalna ubezp. 

społeczne 
ubezp.  

zdrowotne 
Fundusz 

Pracy 
 

2010 

III 30.872,23 10.168,53 2.536,97 06.04.2010 05.04.2010 

IV 21.266,19 6.300,40 1.731,54 07.05.2010 05.05.2010 

VI 22.254,02 6.621,12 1.822,42 08.07.2010 05.07.2010 

VIII 22.744,99 6.837,95 1.883,16 06.09.2010 05.09.2010 

XI - 7.488,56 2.061,06 08.12.2010 06.12.2010 

2011 III 41.169,43 - - 07.04.2011 05.04.2011 

IV 21.917,51 6.178,82 1.742,43 09.05.2011 05.05.2011 

V 20.486,63 5.946,51 1.677,87 08.06.2011 06.06.2011 

VI 22.493,64 6.435,13 1.870,10 08.07.2011 05.07.2011 

VII 21.521,52 - 1.789,17 08.08.2011 05.08.2011 

VIII 21.454,71 6.097,40 1.652,86 07.09.2011 05.09.2011 

 

Powyższe stanowi naruszenie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i spowodowało poniesienie przez 

jednostkę kosztów odsetek w kwocie 157,50 zł. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy 

(miesiące III, IV, VI, VIII 2010 r.) oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

(miesiące: XI 2010 r. oraz III-VIII 2011 r.). 
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Wniosek pokontrolny nr 25 – Regulowanie składek z tytułu ubezpieczeń 

społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy w terminie określonym  

w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 26 
 

 zaniechanie naliczenia odsetek za zwłokę w miesiącach: marzec i czerwiec  

2010 r., maj i lipiec 2011 r. oraz naliczenie i opłacenie odsetek za zwłokę  

od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne  

i Fundusz Pracy w miesiącach: kwiecień, listopad 2010 r. oraz marzec, kwiecień, 

czerwiec 2011 r. w nieprawidłowej wysokości, co stanowi o nieprzestrzeganiu  

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa. Różnica pomiędzy zapłaconymi odsetkami, a kwotą jaka powinna być 

zapłacona z tego tytułu wynosi 22, 50 zł.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego oraz Skarbnik Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 26 – W przypadku wystąpienia nieterminowego opłacenia 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne lub Fundusz Pracy, opłacanie 

należnych odsetek za zwłokę, obliczonych zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia  

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), tzn. jak dla zaległości podatkowych, zaokrąglonych 

według zasady określonej art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 27 

 

 nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju przy rozliczeniu rachunków podróży służbowych krajowych, 

poprzez: 

 

 rozliczanie kosztów podróży, pomimo braku załączenia biletów (rachunków) 

potwierdzających odbytą podróż, niezgodnie z § 8 a) ust. 3 ww. 

rozporządzenia. Nieprawidłowość stwierdzono przy rozliczeniu 15 delegacji  

w 2011 r., w których delegowani rozliczali koszty przejazdu busem.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor Referatu 

Finansowo-Księgowego. 
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 brak wskazania terminu odbycia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu 

służbowego przez osobę delegującą, czym naruszono przepis § 3 ww. 

rozporządzenia, co stwierdzono w 8 delegacjach wystawionych w 2011 r.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Sekretarz Gminy  

i Miasta, Burmistrz Gminy i Miasta (2 delegacje) oraz Skarbnik Gminy i Miasta  

(1 delegacja). 

 

Wniosek pokontrolny nr 27 – Rozliczanie delegacji służbowych pracowników 

Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,  

tj. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.  

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, 

z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 28 

 

 wypłacenie w miesiącach listopad i grudzień 2011 r. diety Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w wysokości 1.240,00 zł brutto, pomimo iż w związku z chorobą 

w ww. okresie, nie organizował on pracy Rady. Powyższe jest niezgodne  

z zasadami określonymi § 1 ust. 1 uchwały Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Nowe 

Brzesko z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości 

diet przysługujących radnym oraz zasad i sposobu zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Kierownika 

USC. 

 

Wniosek pokontrolny nr 28 – Naliczanie i wypłacanie diet dla Przewodniczącego 

Rady Miejskiej zgodnie z zasadami przyjętymi stosowną uchwałą Rady Miejskiej  

w Nowym Brzesku. Podjęcie przewidzianych prawem działań celem dokonania 

zwrotu nieprawidłowo wypłaconych kwot diet. Wyrównanie uszczerbków  

w finansach publicznych w związku z ww. nieprawidłowością. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 29 

 

 niezgodne z Regulaminem wynagradzania obowiązującym ówcześnie w Urzędzie 

Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wprowadzonym zarządzeniem Nr 17/2009 Wójta 

Gminy Nowe Brzesko z dnia 14 maja 2009 r., naliczenie i wypłacenie 

wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat oraz premią 

uznaniową (naliczanymi w sposób procentowy do wynagrodzenia zasadniczego) 

pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sprzątaczka. Nieprzestrzeganie 

wskazań zawartych w ww. przepisie wewnętrznym spowodowało zawyżenie 

wynagrodzenia w okresie od czerwca 2009 r. do lutego 2012 r. dla sprzątaczki  

w kwocie 3.915,00 zł.  
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy, 

Burmistrz Gminy i Miasta oraz Sekretarz Gminy i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 29 – Ustalając i wypłacając wynagrodzenia dla 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ścisłe 

przestrzeganie przepisów regulaminu wynagradzania obowiązującego w jednostce. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 30 

 

 nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych, co stanowi  

o nieprzestrzeganiu art. 44 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych i miało miejsce w przypadku: 

 

 pięciu faktur z terminem płatności w 2011 r., w tym jednej na kwotę  

63.208,81 zł z terminem płatności do dnia 31.12.2011 r. ustalonym w drodze 

ugody sądowej z dnia 18.10.2011 r.   

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta oraz Burmistrz Gminy i Miasta (dot. faktury będącej przedmiotem ugody). 

 

 dotacji celowej dla Powiatu Proszowickiego na dofinansowanie remontu 

budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Proszowicach,  

w kwocie 5.000,00 zł, przekazanej z naruszeniem § 1 umowy, tj. z ponad 

dwutygodniowym opóźnieniem,  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości były Wójt Gminy oraz 

Skarbnik Gminy. 

 

 odpisu od podatku rolnego dla Małopolskiej Izby Rolniczej za 2009 r. - 

16.589,32 zł, 2010 r. - 15.300,63 zł i 2011 r. - 11.615,24 zł. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 30 – Dokonywanie wydatków publicznych  

w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

zgodnie z przepisami 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.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 31 

 

 naliczanie i odprowadzanie w latach 2010-2011 odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych poprzez: 
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 nieskorygowanie w końcu 2010 r. i 2011 r. planowanej liczby zatrudnionych  

u pracodawcy, do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmujących 

pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Brak podjęcia ww. czynności spowodował zaniżenie naliczonego odpisu  

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2010 r. o kwotę 2.441,46 zł 

(plan: 29.077,56 zł, z uwzględnieniem korekty zatrudnienia w końcu roku: 

31.519,02 zł), w 2011 r. o kwotę 634,48 zł (plan: 30.356,56 zł,  

z uwzględnieniem korekty zatrudnienia w końcu roku: 30.991,04 zł). Powyższe 

stanowi o nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 1 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r.  

(Dz. U. Nr 43, poz. 349) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby 

zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: kasjer (księgowa).  

 

 nieprzekazanie na rachunek funduszu do dnia 31 maja kwoty stanowiącej  

co najmniej 75% równowartości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych za 2010 r. i 2011 r. oraz do dnia 30 września kwoty stanowiącej 

100% równowartości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

za ww. lata. Ponadto w 2010 r. przekazano łącznie 94,28 % planu (po korekcie 

do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych), a w 2011 r. - 56,15 % planu 

(po korekcie do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych). Powyższe jest 

niegodne z przepisem art. 6 ust. 2 ww. ustawy.  
 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy, były 

Wójt Gminy (za 2010 r.) oraz Burmistrz Gminy i Miasta (za 2011 r.). 

 

Wniosek pokontrolny nr 31 – zapewnienie prawidłowego naliczania corocznego 

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w związku z § 1 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu  

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349) oraz 

przekazywanie odpisów na rachunek bankowy ZFŚS w wysokościach i terminach 

określonych art. 6 ust. 2 ww. ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 32 

 

 niezgodne z prawem dokonywanie wydatków na zadania nie będące zadaniami 

własnymi gminy, co dotyczyło: 

 

 faktury proforma nr 00003/2011 z dnia 05.04.2011 r. - zaliczka na książki oraz 

faktury Vat nr 00033/2011 z dnia 13.07.2011 r. za książki „Strażacy ziemi 
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proszowickiej” w kwocie 2.625,00 zł każda, tj. łącznie 5.250,00 zł, który  

to wydatek ujęto w rozdz. 75412 § 4210, 

 

 faktury Vat 55/11 z dnia 26.03.2011 r. za konsumpcję w kwocie  

500,04 zł, który to wydatek ujęto w rozdz. 75412 § 4300,  

 

 przelewów środków finansowych dla dwóch jednostek ochotniczych straży 

pożarnych na spłatę rat kredytów przez nie zaciągniętych: w 2010 r. w kwocie 

21.400 zł i w 2011 r. – w kwocie 36.400 zł, który to wydatek ujmowano  

w rozdz. 75702 lub rozdz. 75704 (2011 r.), w § 8020 - Wypłaty z tytułu 

poręczeń i gwarancji,  

 

 przelewów środków finansowych dla dwóch jednostek ochotniczych straży 

pożarnych na spłatę odsetek od ww. kredytów: w 2010 r. – w kwocie  

8.267,42 zł (6.896,46 zł + 1.370,96 zł), w 2011 r. – w kwocie 7.772,24 zł 

(1.785,06zł + 5.987,18 zł), które to kwoty ujmowano w ewidencji księgowej  

w rozdz. 75702 lub rozdz. 75704, w § 8070 lub jako dotacja w § 2820, 

sporadycznie w 2011 r. w rozdz. 75412 § 2820.  

 

Ww. wydatki nie mieszczą się w pojęciu kosztów wyposażenia, utrzymania, 

wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, które to winna ponosić gmina zgodnie z art. 32 ust. 2  

w powiązaniu z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy oraz 

Burmistrz Gminy i Miasta (od 06.12.2010 r.).  

 

Wniosek pokontrolny nr 32 – Finansowanie działalności ochotniczych straży 

pożarnych wyłącznie w zakresie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia  

i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, stosownie  

do zapisów art. 32 ust. 2 ustawy, oraz wydatków określonych w art. 32 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.  

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 33 

 

 naruszenie, w latach 2008-2011, przepisów art. 876 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny poprzez przekazywanie dwóm jednostkom ochotniczych 

straży pożarnych, środków finansowych na spłatę zobowiązań wynikających  

z zaciągniętych przez te jednostki kredytów (raty + odsetki), poręczonych przez 

Gminę Nowe Brzesko. Zgodnie z unormowaniami Kodeksu Cywilnego 

dotyczącymi poręczeń, poręczyciel (w tym wypadku Gmina) ma obowiązek spłaty 

zobowiązania wyłącznie wierzycielowi (bankowi), dopiero w momencie,  

gdy dłużnik nie dokonuje spłaty zobowiązania samodzielnie. W tym przypadku,  

w wyniku niedopuszczalnego przekazywania środków finansowych, dłużnicy  
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nie opóźniali się ze spełnianiem świadczenia wobec banku i nie doszło  

do uruchomienia poręczenia przez wierzyciela.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy oraz 

Burmistrz Gminy i Miasta (od 06.12.2010 r.).  

 

Wniosek pokontrolny nr 33 – Dokonywanie wydatków z tytułu poręczeń, zgodnie  

z zasadami określonymi przepisami art. 876 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny, m.in. poprzez regulowanie poręczonych przez Gminę 

zobowiązań wyłącznie względem wierzyciela, w wypadku gdyby dłużnik nie dopełnił 

obowiązku terminowej spłaty długu.   

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 34 

 

 przyznawanie w latach 2010-2011 dotacji bez stosownych umów, tj.  

z pominięciem zasad określonych art. 221 w związku z art. 250 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2010 r. bezumownie przekazano 

siedmiu jednostkom ochotniczych straży pożarnych dotacje w kwocie  

97.705,98 zł, a w 2011 r. w kwocie 71.388,61 zł, na podstawie przedkładanych 

przez te jednostki rachunków i faktur dokumentujących poniesione wydatki.  

W związku z powyższym dotacje te, jako nienależnie pobrane, powinny zostać 

zwrócone do budżetu Gminy, na podstawie art. 252 ust. 1 pkt 2 i art. 252 ust. 4 

ww. ustawy.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy oraz 

Burmistrz Gminy i Miasta (od dnia 06.12.2010 r.). 

 

Wniosek pokontrolny nr 34 – Udzielanie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,  

w sytuacji gdy odrębne przepisy nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania 

tej dotacji, wyłącznie na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z tym 

podmiotem, zawierającej m.in. cel, wysokość dotacji oraz termin i sposób jej 

rozliczenia, tj. zgodnie z przepisami art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Ponadto 

należy wyegzekwować, od 7 jednostek OSP, zwrot do budżetu Gminy i Miasta 

nienależnie pobranych w latach 2010-2011 dotacji, stosownie do wymogów art. 252 

ust. 1 pkt 2 i art. 252 ust. 4 ww. ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 35 

 

 zlecenie w 2011 r. realizacji zadania publicznego z zakresu sportu i przekazanie na 

ten cel środków finansowych w kwocie 102.231,68 zł na podstawie umowy-

porozumienia zawartej z organizacją pozarządową – klubem sportowym w dniu  

4 stycznia 2011 r. z pominięciem zastosowania jakichkolwiek procedur 

dopuszczalnych przepisami prawa. Tym samym udzielono dotację bez podstawy 
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prawnej, z naruszeniem art. 126 w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Gmina i Miasto Nowe Brzesko nie określała na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, warunków i trybu finansowania zadania 

własnego oraz zaniechała ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert 

na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, 

poz. 1536, z późn. zm.). W związku z powyższym dotacja ta, jako nienależnie 

pobrana, powinna zostać zwrócona do budżetu Gminy, na podstawie art. 252 ust. 1 

pkt 2 i art. 252 ust. 4 ww. ustawy.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy  

i Miasta.  

 

Wniosek pokontrolny nr 35 – Zlecanie zadań i udzielanie dotacji na realizację zadań 

publicznych Gminy na zasadach i w trybach określonych przepisami prawa lub 

stosowną uchwałą Rady Miejskiej, do czego zobowiązują przepisy art. 221 ust. 2  

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

Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Ponadto należy wyegzekwować, od klubu 

sportowego, zwrot do budżetu Gminy i Miasta nienależnie pobranej w 2011 r. dotacji 

w kwocie 102.550,92 zł, stosownie do wymogów art. 252 ust. 1 pkt 2 i art. 252 ust. 4 

ww. ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 36 

 

 nieterminowe przekazywanie, w latach 2009 - 2011, odpisu podatku rolnego 

stanowiącego dochody izb rolniczych na rachunek bankowy Małopolskiej Izby 

Rolniczej w Krakowie, co jest niezgodne z postanowieniami art. 35 ust. 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.   

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  

i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 36 – 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 37 
 

 zaciągnięcie w dniu 30.11.2010 r. zobowiązania finansowego w kwocie 

136.747,81 zł obciążającego budżet Gminy roku przyszłego, bez uprzedniej 

zgody Rady Gminy, poprzez podpisanie aneksu nr 1/I-IV/341/11/2010 do umowy 

nr I-IV/341/11/2010 z dnia 03.11.2010 r. na „Odbudowę drogi gminnej  

w m. Hebdów (Przybędy) – Śmiłowice” przesuwającego termin realizacji zadania 
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inwestycyjnego, a w konsekwencji również termin zapłaty wynagrodzenia,  

do dnia 31.05.2011 r.  

Powyższe narusza art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) i pkt 10 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Zastępca Wójta 

Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 37 – Zaciąganie zobowiązań finansowych obciążających 

budżety lat przyszłych, pod warunkiem ich zaplanowania w załączniku przedsięwzięć 

do wieloletniej prognozy finansowej, w tam określonych limitach zobowiązań oraz  

na podstawie i w granicach upoważnień do zaciągania zobowiązań zamieszczanych  

w tekście uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - na podstawie art. 228  

w związku z art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 10  

i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 38 

 

− zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego w dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 plan 

finansowy Urzędu Gminy i Miasta na dzień 11.10.2011 r. o kwotę 15.432,16 zł, 

czym naruszono przepisy art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy  

i Miasta. 

 

Wniosek pokontrolny nr 38 – Zaciąganie zobowiązań do wysokości kwot 

wynikających z planu finansowego jednostki, pomniejszonych o wydatki  

na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 

inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań 

zaciągniętych w latach poprzednich, stosownie do postanowień art. 46 ust. 1 i art. 261 

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

poz. 1240, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 39 
 

 ustalanie wartości zamówienia na „Odbudowę drogi gminnej w m. Hebdów 

(Przybędy) – Śmiłowice (…)”, w oparciu o kosztorysy inwestorskie 

niezawierające nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień, niezgodnie  

z wymogami § 7 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były inspektor Referatu 

Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Wniosek pokontrolny nr 39 – Ustalanie wartości zamówienia w oparciu  

o kosztorysy inwestorskie spełniające wymogi określone przepisem § 7 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 40 

 

 wystąpienie niezgodności między treścią ogłoszenia o zamówieniu a specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, w zakresie oświadczeń, jakich  

żądał zamawiający celem potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na: 

 

 „Remont i modernizację dróg dojazdowych do NOG w ramach zadania: 

Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru 

Gospodarczego – część I (…) część II (…)”, gdzie w ogłoszeniu o zamówieniu 

(rozdz. III.4.1) wymagano złożenia oświadczenia, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień podczas, gdy 

nie żądano przedłożenia tego oświadczenia w siwz (rozdz. 6 ust. 1),  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Zastępca Wójta 

Gminy. 

 

 „Odbudowę dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem  

na zadania: 1) odbudowa drogi gminnej Kuchary-Gruszów w miejscowości 

Gruszów (…); 2) odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (obok 

p. Marca) (…)”, gdzie w ogłoszeniu o zamówieniu (rozdz. III.4.) żądano 

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

podczas gdy w siwz (rozdz. IX) wymagano wykazu wszystkich osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy  

i Miasta oraz podinspektor Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu wykazu oświadczeń i dokumentów, 

odmiennego niż w siwz, narusza art. 7 ust. 1 w powiązaniu z art. 25 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

Wniosek pokontrolny nr 40 – W przypadku wskazywania przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, przestrzeganie przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), poprzez bezwzględne zamieszczanie 

tam identycznych jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń  

i dokumentów, aby zapobiec wprowadzaniu wykonawców w błąd. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 41 

 

 naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych poprzez: 

 

 bezpodstawne wezwanie wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 w postępowaniu 

na „Remont i modernizacja dróg dojazdowych do NOG w ramach zadania: 

Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru 

Gospodarczego – część I (…) część II (…)”, do uzupełnienia dokumentów,  

tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz 

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, w sytuacji gdy dołączone do 

oferty dokumenty potwierdzały spełnianie warunków określonych w 

postępowaniu. Tym samym brak było przesłanek określonych art. 26 ust. 3 ww. 

ustawy, uprawniających do wezwania ww. wykonawcy do uzupełnienia 

złożonych zaświadczeń.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy oraz 

członkowie Komisji Przetargowej powołani decyzją Nr 5/I-IV/341/6/2010 (byłego) 

Wójta Gminy Nowe Brzesko z dnia 19 lipca 2010 r. 

 

 zaniechanie wezwania wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, nr 2 i nr 3  

w postępowaniu na „Odbudowę dróg gminnych na terenie Gminy Nowe 

Brzesko z podziałem na zadania: 1) odbudowa drogi gminnej Kuchary-Gruszów 

w miejscowości Gruszów (…); 2) odbudowa drogi gminnej w miejscowości 

Sierosławice (…)” do uzupełnienia „Wykazu osób uczestniczących w realizacji 

zamówienia”, w których nie wskazali oni wszystkich osób uczestniczących  

w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, co było wymagane w rozdz. VIII pkt 1 lit. c) siwz.  

W przedłożonych wykazach zawarto jedynie informacje dotyczące kierownika 



 36 

robót do pełnienia funkcji w specjalności dróg, dodatkowo powtórzone  

w odrębnym oświadczeniu.  

W konsekwencji niewezwania do uzupełnienia ww. dokumentu 

niezawierającego wszystkich wymaganych siwz informacji, Zamawiający 

powinien wykluczyć wszystkich wykonawców stosownie do wymogu art. 24 

ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, a całe postępowanie unieważnić na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czego nie uczynił.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy  

i Miasta oraz Członkowie Komisji Przetargowej powołani decyzją  

Nr 17/I.IV.271.20.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 

15.09.2011 r. 

 

Wniosek pokontrolny nr 41 – Przestrzeganie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) poprzez wzywanie wykonawców do uzupełnienia 

oświadczeń i dokumentów wymaganych w siwz, wyłącznie w sytuacji, gdy  

nie złożyli oni w określonym terminie wymaganych przez zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy. Ponadto wykluczanie z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów 

potwierdzających spełnianie określonego w siwz warunku udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do wymogów art. 24 ust. 2 pkt 4 

ww. ustawy. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 42 

 

 bezpodstawne wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 w postępowaniu 

na „Remont i modernizacja dróg dojazdowych do NOG w ramach zadania: 

Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego – 

część I (…) część II (…)”, mimo braku przesłanek określonych art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W dniu 09.08.2010 r. Zamawiający wezwał ww. wykonawcę do uzupełnienia 

zaświadczeń z US i ZUS. Pisemne wyjaśnienie wykonawcy z dnia 10.08.2010 r.,  

o aktualności obu ww. zaświadczeń na dzień złożenia oferty, zostało uznane przez 

komisję przetargową za satysfakcjonujące. Pomimo tego, Zamawiający wykluczył 

ww. wykonawcę z powodu niedostarczenia przez niego w żądanym terminie 

dokumentów koniecznych do uzupełnienia oferty, a tym samym niewykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykluczonego wykonawcy 

była najkorzystniejsza pod względem cenowym.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 42 – Wykluczanie z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawców, w przypadkach określonych art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
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z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. wyłącznie tych, którzy nie złożyli 

oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków wraz z ofertą lub na wezwanie 

zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ww. ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 43 
 

 przypadki nienależytego zabezpieczenia interesów zamawiającego poprzez: 

 

 nieżądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

w związku przedłużeniem terminów realizacji umów, na podstawie aneksów: 

√ nr 2 z dnia 28.11.2010 r. do umowy z dnia 02.09.2010 r. na „Remont  

i modernizację dróg dojazdowych do NOG w ramach zadania: Budowa 

infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego – 

część I (…) część II (…)”, którym dokonano zmiany terminu realizacji 

robót z dnia 30.11.2010 r. na dzień 15.04.2011 r. Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej obowiązującej w okresie od dnia 02.09.2010 r.  

do dnia 15.12.2010 r. W związku z treścią ww. aneksu, w okresie od dnia 

16.12.2010 r. do dnia 22.04.2011 r. (protokół odbioru robót potwierdzający 

należyte wykonanie) brak było stosownego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy,  

√ nr /I-IV/341/11/2010 z dnia 30.11.2010 r. do umowy z dnia 03.11.2010 r.  

na „Odbudowę drogi gminnej w m. Hebdów (Przybędy) – Śmiłowice (…)”, 

którym dokonano zmiany terminu realizacji robót z dnia 30.11.2010 r.  

na dzień 31.05.2011 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej obowiązującej  

w okresie od 03.11.2010 r. do 30.12.2010 r. W związku z treścią ww. 

aneksu, w okresie od dnia 31.12.2010 r. do dnia 31.05.2011 r. brak było 

stosownego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Powyższe stanowi naruszenie postanowień art. 147 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz postanowień § 15 pkt 1 zawartych w trybie 

postępowania przetargowego umów. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były inspektor Referatu 

Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

 nieegzekwowanie udzielenia rękojmi za wady na okres określony umową,  

co miało miejsce w przypadku realizacji zadania pn. „Odbudowa dróg 

gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1) 

odbudowa drogi gminnej Kuchary-Gruszów w miejscowości Gruszów (…); 2) 

odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (…)”. W § 6 pkt 1 

umowy Nr I.IV.272.21.2011 z dnia 11.10.2011 r. wykonawca zobowiązał się 

do udzielenia 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty. Zakończenie robót 

przewidziano na 15.12.2011 r., a zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
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zostało wniesione przez wykonawcę w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

właściwego usunięcia wad i usterek obowiązującej dopiero od dnia  

03.02.2012 r., zamiast 16.12.2011 r. Tym samym rękojmię wniesiono  

1,5 miesiąca po wygaśnięciu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, 

na okres 33 miesięcy i 28 dni, tj. niegodnie z warunkami ww. umowy.  

 

Wniosek pokontrolny nr 43 – Egzekwowanie od wykonawców postanowień umów 

w zakresie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a w przypadku 

zawieraniu aneksów do umowy na realizację zamówienia publicznego, 

wydłużających termin realizacji zadania, żądanie wnoszenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na przedłużony okres jej obowiązywania,  

w przypadkach gdy w umowie zawartej z wykonawcą przewidywany był obowiązek 

wniesienia ww. zabezpieczenia, zgodnie z art. 147 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 44 

 

 nieujęcie w ogłoszeniu o zamówieniu na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych  

na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku 2011” informacji o wielkości lub zakresie 

przedmiotu zamówienia, co jest niezgodne z postanowieniami ujętymi w art. 41  

pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były inspektor Referatu 

Inwestycji, budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Wniosek pokontrolny nr 44 – Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu wielkości lub 

zakresu zamówienia, stosownie do postanowień ujętych w art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 45 

 

 wypełnienie sekcji IV ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „Zimowe 

utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku 2011”, 

zamieszczonym  

w dniu 23.12.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, niezgodnie 

 ze wzorem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia określonym w załączniku nr 4  

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 

wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający podał w ww. ogłoszeniu kwoty, jakie zamierza przeznaczyć  

na finansowanie każdej z części zadania, zamiast informacji o cenie wybranej 

oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Inspektor Referatu 

Inwestycji, budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska publicznych. 
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Wniosek pokontrolny nr 45 – Zamieszczanie w ogłoszeniu o udzieleniu 

zamówienia, przekazywanym do Biuletynu Zamówień Publicznych, informacji 

wymaganych we wzorze ogłoszenia stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69),  

a w szczególności informacji o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą  

i najwyższą ceną. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 46 

 

 nieobjęcie, przez Gminę, postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

robót budowlanych tożsamych przedmiotowo- realizowanych w ramach jednego 

zadania, o łącznej wartości 153.430,98 zł netto (39.966,39 euro), zrealizowanych  

w 2010 r. przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku. Powyższe 

narusza przepisy art. 4 pkt 8 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Realizację ww. robót dokumentują 3 faktury VAT z dnia 

12.01.2011 r. wystawione przez jednego wykonawcę za: wykonanie chodników  

(o wartości 52.389,28 zł netto), podjazdów (o wartości 53.107,13 zł netto) i drogi 

komunikacyjno-pożarowej (o wartości 48.934,57 zł netto) wraz z kosztorysami 

powykonawczymi. Brak natomiast powierzenia wykonania ww. robót w formie 

umowy z ww. wykonawcą, co stanowi o nieprzestrzeganiu przepisów art. 44 ust. 4 

w związku z  zasadami gospodarki finansowej określonymi art. 254 pkt 4 ustawy  

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

z późn. zm.).  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: były Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 46 – Udzielanie, przez Gminę i Miasto, zamówień 

publicznych, których wartość, ustalona z należytą starannością, przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, wyłącznie podmiotom wybranym  

w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 w związku z art. 3 

ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Realizowanie tym samym zasad gospodarki finansowej 

określonych w art. 254 pkt 4 w związku z przepisami art. 44 ust. 4 ustawy z dnia  

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

z późn.  zm.).  

 

 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności  

za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 

Gminy i Miasta Nowe Brzesko, poprzez wskazanie merytorycznych 

pracowników, były Wójt Gminy, Burmistrz Gminy i Miasta oraz Skarbnik 

Gminy i Miasta ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu 

nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości. 
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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. 

 

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 Miejskiej 

w Nowym Brzesku 

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

