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Pan 
Marcin Gaweł 
Wójt Gminy 
Pałecznica 

 
 
 
 
 
 
 

Uprzejmie informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, 
realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), przeprowadziła 
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Pałecznica. Kontrolą objęto 
wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań 
podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności w latach 2011 - 2012 i w 2013 r., do dnia obowiązywania upoważnienia  
do przeprowadzenia kontroli. 
 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych  
w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 lipca 2013 r., przekazuję Panu 
Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym 
aktualną 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 
 

− niepełne wykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie znak: WK-613-66/09 z dnia 
04.01.2010 r., co dotyczy:  
 przestrzegania obowiązku dokonywania przez Skarbnika lub osobę przez niego 

upoważnioną kontrasygnaty czynności prawnych mogących powodować 
powstanie zobowiązań pieniężnych,  

 bieżącego ewidencjonowania operacji na koncie 998 – „Zaangażowanie 
wydatków budżetowych roku bieżącego”, 

 dokonywania wydatków do wysokości limitów określonych w planie wydatków 
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,  

 wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych zgodnych z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. 
 

Powyższe nieprawidłowości dotyczące niewykonania wniosków pokontrolnych 
zostały razem z innymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie niniejszej 
kontroli kompleksowej, opisane szczegółowo w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 1 – Konsekwentne realizowanie wniosków pokontrolnych 
wydawanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, mających na celu 
usunięcie w sposób trwały nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku czynności 
kontrolnych przeprowadzonych w jednostce. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2 
 
− zaniechanie powierzenia Skarbnikowi przez Wójta Gminy obowiązków  

i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych 
w zakresie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywania 
wstępnej kontroli: 
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych, 
Powyższe działanie jest niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 2 – Powierzenie Skarbnikowi przez Wójta Gminy 
obowiązków głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 
określonym w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3 
 
− zatwierdzanie w 2012 r. oraz w 2013 r. do dnia kontroli dokumentów do wypłaty 

przez Skarbnika Gminy, dla którego stosownie do postanowień art. 54 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zastrzeżone jest 
wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Powyższe narusza art. 59 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym dyspozycja 
środkami pieniężnymi Gminy winna być oddzielona od kasowego jej wykonania.  
Nieprawidłowość dotyczy m.in. dokumentów: faktury VAT nr 2/F/KR/328/34  
z dnia 13.02.2012 r., faktury VAT nr 12/02/1URK16A1/9 z dnia 06.02.2012 r., 
faktury VAT nr FSK130007124 z dnia 13.05.2013 r., poleceń wyjazdów 
służbowych z 2012 r. nr: 4/2012 – 31/2012, 27/2012 – 41/2012 oraz z 2013 r.  
nr: 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 3 – Przestrzeganie wymogów art. 59 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594,  
z późn. zm.), w powiązaniu z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885), poprzez 
oddzielenie dyspozycji środkami pieniężnymi od jej kasowego wykonania. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4 

− niedostosowanie postanowień Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzania 

do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie 
Gminy w Pałecznicy, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem Nr 41/2004 
Wójta Gminy Pałecznica z dnia 10 listopada 2004 r., do aktualnie obowiązujących 
przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu. W powołanej Instrukcji nie dokonano aktualizacji, 
wynikającej ze zmiany brzmienia treści przepisu art. 15a wyżej wymienionej 
ustawy. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 4 – Dostosowanie postanowień Instrukcji w sprawie 
przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu 
finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Pałecznicy do aktualnie 
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, 
poz. 276, z późn. zm.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5 
 
− wykazanie w zestawieniu obrotów i sald na dzień 31.12.2011 r. i 31.12.2012 r. dla 

Urzędu Gminy, „per sald”, zamiast sald konta 221 – „Należności z tytułu 
dochodów budżetowych”, co jest niezgodne z postanowieniami zawartymi  
w art. 18 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz narusza 
postanowienia załącznika nr 3 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 w zakresie opisu funkcjonowania konta 221. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy i 
Inspektor ds. księgowości budżetowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 5 – Sporządzanie zestawień obrotów i sald, zgodnie  
z wymogami zawartymi w art. 18 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6 
 
− wystąpienie przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań, co narusza 

przepis określony w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. Nieprawidłowość dotyczy : 

 
 faktury VAT Nr 187/S/12/2011 z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 479,70 zł, termin 

płatności określony na fakturze 05.01.2012 r., zapłaty dokonano w dniu 
10.01.2012 r., 

 zapłaty za zakup działek o nr 489 i 490, termin płatności określony  
w akcie notarialnym: do 5.07.2012 r., zapłaty dokonano w dniu 31.07.2012 r. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor  
ds. księgowości budżetowej, Geodeta gminny. 

 
 faktury VAT nr F/16/2012/B z dnia 28.09.2012 r. na kwotę 102.636,14 zł, 

termin płatności: 14 dni od dnia przedłożenia faktury, data wpływu faktury  
do Urzędu Gminy: 01.10.2012 r., zapłaty dokonano w dniu 26.10.2012 r.,  

 faktury VAT nr F/17/2012/B z dnia 28.09.2012 r. na kwotę 91.060,38 zł, termin 
płatności: 14 dni od dnia przedłożenia faktury, data wpływu faktury do Urzędu 
Gminy: 01.10.2012 r., zapłaty dokonano w dniu 26.10.2012 r.,  

 faktury VAT nr F/18/2012/B z dnia 01.10.2012 r. na kwotę 60.283,28 zł, termin 
płatności: 14 dni od dnia przedłożenia faktury, data wpływu faktury do Urzędu 
Gminy: 01.10.2012 r., zapłaty dokonano w dniu 30.10.2012 r. 
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor ds. zamówień 
publicznych, inwestycji i budowy dróg oraz Skarbnik Gminy. 
 
 zapłaty w dniu 01.04.2011 r. piątej raty pożyczki w kwocie 9.000,00 zł, której 

termin płatności został wyznaczony na dzień 31.03.2011 r. w § 7 pkt 1 umowy  
o pożyczkę Nr P/122/09/16-3 z dnia 09.12.2009 r. Z tytułu ww. nieterminowej 
płatności dokonano zapłaty odsetek w kwocie 3,21 zł,  

 zapłaty w dniu 05.10.2011 r. pierwszej raty pożyczki w kwocie 706,00 zł, której 
termin płatności został wyznaczony na dzień 30.09.2011 r. w § 7 pkt 1 umowy  
o pożyczkę Nr P/089/10/35-5 z dnia 22.12.2010 r. Z tytułu ww. nieterminowej 
płatności dokonano zapłaty odsetek w kwocie 1,26 zł,  

 zapłaty w dniu 24.04.2012 r., zamiast w dniu 02.04.2012 r., pierwszej raty 
kredytu w kwocie 53.500,00 zł (zaciągniętego na podstawie umowy  
nr 15/10/3804 z dnia 06.12.2010 r.) oraz odsetek od tego kredytu należnych  
na dzień 02.04.2012 r. w kwocie 278.316,16 zł, po terminie określonym przez 
Kredytodawcę w piśmie z dnia 10.01.2012 r. Z tytułu ww. nieterminowej 
płatności dokonano zapłaty odsetek w kwocie 384,34 zł,  

 zapłaty w dniu 04.12.2012 r. piątej raty pożyczki w kwocie 6.600,00 zł, której 
termin płatności został wyznaczony na dzień 30.11.2012 r. w § 7 pkt 1 umowy o 
pożyczkę Nr P/089/10/35-5 z dnia 22.12.2010 r. Z tytułu ww. nieterminowej 
płatności dokonano zapłaty odsetek w kwocie 9,40 zł. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy oraz 
Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 6 – Przestrzeganie przepisu określonego w art. 44 ust. 3  
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r., poz. 885), poprzez dokonywanie płatności zobowiązań finansowych  
w terminach ich wymagalności wskazanych w wystawionych fakturach lub 
wynikających z zawartych umów, celem wyeliminowania ewentualnej zapłaty odsetek 
za nieterminowe regulowanie zobowiązań. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7 

− ujmowanie na koncie 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku 

bieżącego” operacji niezgodnie ze stanem faktycznym. 
W 2011 r. w 23 przypadkach i w 2012 r. w 65 przypadkach poniesione wydatki  
w danej podziałce klasyfikacji budżetowej były wyższe niż zaewidencjonowane 
zaangażowanie. W związku z powyższym ewidencja zaangażowania  
nie respektowała wymagań wynikających z 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.  
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy i 
Inspektor ds. księgowości budżetowej. 
 

Wniosek pokontrolny nr 7 – Ewidencjonowanie operacji na koncie 998 – 
„Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” w sposób zgodny  
ze stanem faktycznym oraz zasadami funkcjonowania ww. konta ujętymi w załączniku 
nr 3 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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8 
 
− wystąpienie 4 przypadków w 2011 r. i 1 przypadku w 2012 r. dokonania 

zmniejszeń planu finansowego poniżej zaksięgowanego zaangażowania wydatków 
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Takie postępowanie 
narusza zasadę obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia 
dla całości zaciągniętych zobowiązań, które wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, 
art. 46, art. 52 ust. 1 pkt 2 oraz art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych.  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  
i Inspektor ds. księgowości budżetowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 8 – Wyeliminowanie przypadków dokonywania zmian 
planu finansowego wydatków poniżej kwot zaksięgowanego zaangażowania 
wydatków budżetowych, celem zapewnienia realizacji zasady obligatoryjnego 
utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych 
zobowiązań, która wynika z przepisów z art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust. 1 pkt 2, 
art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r., poz. 885). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9 
 
− nieprzestrzeganie zasady wynikającej z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym określającej, że do skuteczności czynności 
prawnej, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, potrzebna 
jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby 
przez niego upoważnionej. Uchybienie powyższe stwierdzono w niżej 
wymienionych przypadkach: 
 umowa na dostawę wody z wodociągu gminnego zawarta w dniu 18 kwietnia 

2012 r. na okres od dnia 18 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r., 
 umowa na dostawę wody z wodociągu gminnego zawarta w dniu 31 sierpnia 

2012 r. na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 
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 umowa na dostawę wody z wodociągu gminnego zawarta w dniu 20 grudnia 
2012 r. na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor  
ds. wymiaru podatków i opłat z uwagi na nieprzedłożenie Skarbnikowi Gminy 
sporządzonych umów do złożenia kontrasygnaty. 

 
Wniosek pokontrolny nr 9 – Przestrzeganie zasady wynikającej z art. 46 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) określającej, że do skuteczności czynności prawnej, 
która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, potrzebna jest 
kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez 
niego upoważnionej.  
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10 
 
− wykazywanie w sprawozdaniach jednostkowych Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych Urzędu Gminy za okres od początku roku do dnia 
31.12.2011 r. i od początku roku do dnia 31.12.2012 r., należności pozostałych  
do zapłaty i nadpłat w kwotach niezgodnych z ewidencją księgową.  
W sprawozdaniach wykazane dane były wyższe o kwoty: 

  31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 
 należności pozostałe do zapłaty (kol. 9) 31.390,92 zł 1.160,00 zł 
 nadpłaty (kol. 11) 72.626,02 zł 1.480,93 zł 

 
Powyższe stanowi o nieprzestrzeganiu  wymogów § 9 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej oraz wytycznych załącznika nr 39 „Instrukcja sporządzania 
sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego” do powyższego rozporządzenia. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy i 
Inspektor ds. księgowości budżetowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 10 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych, kwot 
zgodnych z danymi wynikającymi z poprawnie prowadzonej ewidencji księgowej, 
stosownie do wymogów § 9 ust. 2 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 11 
 
− nieprzeprowadzenie inwentaryzacji, według stanu na dzień 31.12.2012 r., kredytu 

ujętego w ewidencji księgowej budżetu Gminy na koncie 134 – BSR, którego saldo 
wynosiło 600.000,00 zł podczas, gdy Bank potwierdził na dzień 31.12.2012 r. 
wysokość tego kredytu w kwocie 599.811,90 zł. Powyższy stan był niezgodny  
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z przepisami określonymi w art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy i Skarbnik 
Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Przeprowadzanie inwentaryzacji, zgodnie  
z przepisem określonym w art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330), celem rzetelnego 
ujawnienia różnic między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanym w księgach 
rachunkowych, a następnie ich wyjaśnienia i rozliczenia w księgach rachunkowych 
tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, stosownie  
do wskazań ujętych w art. 27 ust. 2 ww. ustawy. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12 

− dokonanie wydatków w 2012 roku powyżej granic ustalonych w planie 
finansowym jednostki, co narusza zasady gospodarki finansowej określone  
w art. 44 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. Powyższe miało miejsce w przypadkach ujętych  
w poniższej tabeli: 

 
Klasyfikacja 
budżetowa Data  Wydatki Wydatki 

narastająco Plan Kwota 
przekroczenia 

754/75412/4210 13.12.2012 1.243,26 35.213,22 35.200,00 13,22 
801/80101/6050 17.01.2012 17.945,17 17.945,17 0,00 17.945,17 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy i Skarbnik 
Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Dokonywanie wydatków do wysokości wynikających 
z planu wydatków jednostki, stosownie do postanowień art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz  
art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13 
 
− nieprzestrzeganie przepisów załącznika nr 4 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, 
poprzez nieprawidłowe stosowanie, w 2011 r. i w 2012 r., klasyfikacji budżetowej 
wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki 
poniesione w 2011 r. w kwocie 14.613,82 zł oraz w 2012 r. w kwocie 511.267,29 zł 
ujęto w § 8070 – „Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych  
z obsługą długu krajowego” zamiast w § 8110 „Odsetki od samorządowych 
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papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego kredytów i pożyczek”.   

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy oraz 
Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 13 – Klasyfikowanie wydatków, szczególnie z tytułu 
odsetek od kredytów i pożyczek,  zgodnie z wymogami określonymi w załączniku Nr 
4 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.). 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14 
 
− nieprzestrzeganie postanowień zawartych w § 6 pkt 1 umowy najmu nr 1/2009  

z dnia 16.12.2009 r., poprzez nienaliczanie odsetek od nieterminowych wpłat 
czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 168,90 m2 
położonego w Pałecznicy przy ul. Strażackiej 5/1. Odsetki nie zostały naliczone  
w przypadku 10 nieterminowych wpłat czynszu dokonanych w 2011 r. oraz  
w 2012 r. – dotyczy 6 wpłat zrealizowanych po terminie. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor ds. obsługi 
szkół i księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 14 – Naliczanie i pobieranie odsetek przewidzianych  
w umowach najmu nieruchomości należących do gminnego zasobu, w sytuacji 
niewywiązywania się przez najemców z terminowych płatności.  
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15 
 
− doprowadzenie do powołania, w dniu 28 kwietnia 2000 r., na stanowisko 

Sekretarza Gminy osoby, która nie spełniała wymagań kwalifikacyjnych 
określonych ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 111, poz.493, z późn. zm.).  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Respektowanie przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.), w szczególności poprzez 
zatrudnianie pracowników samorządowych spełniających wymagania kwalifikacyjne 
określone dla danego stanowiska ww. rozporządzeniem.  
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16 
 
 zawarcie w § 26 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy 

Pałecznica, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 31/2009 Wójta Gminy z dnia  
29 maja 2009 r. zapisu cyt. „Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań 
kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu 
wejścia w życie regulaminu, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.”, 
który jest niezgodny z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca  
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Podjęcie kroków mających na celu doprowadzenie 
zapisów ujętych w ww. uregulowaniach wewnętrznych dotyczących wynagradzania 
pracowników Urzędu Gminy do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17 
 
− nieprzestrzeganie postanowień uregulowań wewnętrznych ujętych w Regulaminie 

wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Pałecznica wprowadzonym 
Zarządzeniem Nr 31/2009 Wójta Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2009 r. 
poprzez: 
 
 przyznanie i wypłacenie pracownikowi Urzędu Gminy zatrudnionemu  

na stanowisku Inspektora i posiadającemu wykształcenie średnie, 
wynagrodzenia zasadniczego w XVI kategorii zaszeregowania podczas, gdy 
zgodnie z zapisami ujętymi w załączniku nr 1 do ww. Regulaminu, 
inspektorowi z wykształceniem średnim przysługują kategorie zaszeregowania 
od XII – do XIV. I tak ww. pracownikowi przyznano i wypłacono: 
w okresie od września 2010 r. do grudnia 2011 r. – na podstawie angażu 

(pisma) z dnia 21 grudnia 2010 r. wynagrodzenie zasadnicze według 
kategorii zaszeregowania XVI w kwocie 850,00 zł brutto (pracownik 
zatrudniony na 1/4 etatu), tj. w kwocie przekraczającej o 100,00 zł 
maksymalną kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ustaloną dla 
XIV kategorii zaszeregowania w załączniku nr 2 do ww. Regulaminu 
wynagradzania, 

w okresie od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. – na podstawie angażu (pisma) 
z dnia 17 grudnia 2012 r. wynagrodzenie zasadnicze według kategorii 
zaszeregowania XVI w kwocie 3.150,00 zł brutto (pracownik zatrudniony na 
pełnym etacie), tj. w kwocie przekraczającej o 150,00 zł maksymalną kwotę 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ustaloną dla XIV kategorii 
zaszeregowania w załączniku nr 2 do ww. Regulaminu wynagradzania. 

 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. Regulaminu maksymalna kwota 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla XIV kategorii zaszeregowania 
wynosi 3.000,00 zł, a zatem pracownikowi wypłacono w ww. okresach 
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wynagrodzenie w kwocie ogółem o 2.473,50 zł wyższej niż mógł otrzymać przy 
XIV kategorii zaszeregowania, a także skutkiem powyższego dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zawyżone o 137,55 zł. 
 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 
 
 przyznanie i wypłacenie pracownikowi Urzędu Gminy zatrudnionemu  

na stanowisku - Pracownik gospodarczy, na podstawie angażu (pisma) z dnia 
17 grudnia 2012 r. w okresie od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. wynagrodzenia 
zasadniczego w kwocie 1.586,25 zł brutto (pracownik zatrudniony na 3/4 etatu) 
według kategorii zaszeregowania X. Powyższy stan był niezgodny z zapisami 
ujętymi w załączniku nr 1 do ww. Regulaminu, w którym dla stanowiska - 
robotnik gospodarczy przewidziano kategorie zaszeregowania od V do IX. 
Wynagrodzenie przyznane i wypłacane w ww. okresie pracownikowi 
przekraczało o 11,25 zł maksymalną kwotę miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego ustaloną dla IX kategorii zaszeregowania w kwocie 2.100,00 zł  
w załączniku nr 2 do ww. Regulaminu. Skutkiem powyższego w okresie  
od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. pracownikowi wypłacono wynagrodzenie  
w kwocie ogółem o 81,00 zł wyższej, niż maksymalnie mógł otrzymać przy  
IX kategorii zaszeregowania. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
 przyznanie i wypłacenie pracownikowi Urzędu Gminy zatrudnionemu  

na stanowisku – Konserwator, na podstawie angażu (pisma) z dnia 17 grudnia 
2012 r. w okresie od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. wynagrodzenia 
zasadniczego według kategorii zaszeregowania IX w kwocie 2.150,00 zł brutto.  
Powyższy stan był niezgodny z zapisami ujętymi w załączniku nr 2 do ww. 
Regulaminu, w którym dla IX kategorii zaszeregowania maksymalna kwota 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.100,00 zł. Skutkiem 
powyższego pracownikowi w okresie od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. 
wypłacono wynagrodzenie w kwocie o 360,00 zł wyższej, niż maksymalnie 
mógł otrzymać przy IX kategorii zaszeregowania. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Przestrzeganie postanowień uregulowań 
wewnętrznych wprowadzonych na podstawie przepisu określonego w art. 39 ust. 1  
i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  
Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), poprzez ustalanie i wypłacanie pracownikom Urzędu 
Gminy w Pałecznicy wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z warunkami 
wynagradzania określonymi w powyższych uregulowaniach. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18 
 

− ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego w oparciu o kosztorysy 
inwestorskie niespełniające wymogów określonych przepisami § 7 pkt 1 lit. a), b)  
i f) 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. W niżej 
wskazanych zamówieniach publicznych, dotyczących: 
 odbudowy odcinka drogi gminnej nr 127/4 „Pałecznica do Błauta” uszkodzonej 

przez ulewne deszcze (znak sprawy: ZPIB.271.9.2012),  
 odbudowy odcinka drogi gminnej nr 318 „Czuszów Gorgoń” uszkodzonej przez 

ulewne deszcze (znak sprawy: ZPIB.271.10.2012), 
 odbudowy odcinka drogi gminnej nr 87 „Gruszów do Musiała” uszkodzonej 

przez ulewne deszcze (znak sprawy: ZPIB.271.11.2012), 
strony tytułowe kosztorysów inwestorskich nie zawierały nazw i kodów 
Wspólnego Słownika Zamówień, nazwy i adresu zamawiającego oraz daty 
opracowania kosztorysu inwestorskiego. 
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor ds. zamówień 
publicznych, inwestycji i budowy dróg. 

 
Wniosek pokontrolny nr 18 – Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia w oparciu 
o kosztorys inwestorski spełniający wymogi określone przepisami § 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). 
 
 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności  
za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 
Gminy Pałecznica, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Wójt oraz 
Skarbnik Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu 
nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości. 

 
W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu 
przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do 
postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 
 
Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa 
poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 
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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 2012 r., poz. 1113), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie 
internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a 
 
 
Do wiadomości: 
Przewodniczący  
Rady Gminy  
w Pałecznicy 


