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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, z późn. zm.), 
przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Radziemice. 
Kontrolą objęto wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej, w tym 
realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności w latach 2012 - 2013 i w 2014 r., do dnia 
obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 
 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych  
w protokole kontroli podpisanym w dniu 1 lipca 2014 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: 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1 
 
 niepełne wykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-613-36/10 z dnia 
24.06.2010 r., co dotyczy:  

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W KRAKOWIE 

 
 
ul. Kraszewskiego 36   tel/fax  (0-12) 427-32-61 
30-110 Kraków    (0-12) 427-38-19 
e-mail: krakow@rio.gov.pl   (0-12) 422-59-73 
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 przestrzegania obowiązku dokonywania przez Skarbnika lub osobę przez niego 
upoważnioną kontrasygnaty czynności prawnych mogących powodować 
powstanie zobowiązań pieniężnych, 

 podejmowanie przez Wójta Gminy stosownych czynności związanych  
z wydaniem decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w sytuacji 
nie dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji ze strony podatnika, 

 ponoszenia wydatków publicznych na cele i do wysokości ustalonej w planie 
finansowym jednostki, 

 przekazywanie w przeprowadzanych postępowaniach o udzielnie zamówienia, 
wszystkich oświadczeń, zawiadomień i informacji, zgodnie z wyborem 
zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

 
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 
 
 niedokonanie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych, wprowadzonym 

załącznikiem Nr 3 do statutu Gminy Radziemice. Zmiany w faktycznym stanie 
jednostek organizacyjnych wprowadzono Uchwałą Nr XVI/130/2012 Rady Gminy 
Radziemice z dnia 31 maja 2012 r. - z dniem 1 września 2012 r. tworzy się 
jednostkę budżetową pod nazwą Zespół Szkół w Radziemicach. W skład Zespołu 
wchodzą Szkoła Podstawowa w Radziemicach i Gimnazjum w Radziemicach.  
W związku z utworzeniem Zespołu likwiduje się Szkoła Podstawowa  
w Radziemicach oraz Gimnazjum w Radziemicach. Ponadto Gmina posiada 
jeszcze jedną jednostkę organizacyjną, której nie wykazano w powyższym 
załączniku utworzoną Uchwałą Nr 8/II/2006 Rady Gminy Radziemice z dnia  
6 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy p.n. 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.  
Zgodnie z art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów 
uchwał rady gminy.  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt i były Sekretarz 
Gminy. 
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Wniosek pokontrolny nr 2 – Podjęcie działań stosownie do art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.594 z 
późn. zm. mających na celu doprowadzenie do zgodności wykazu jednostek 
organizacyjnych ze stanem faktycznym organizacji Gminy Radziemice. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3 
 
 brak aktualizacji składu stałej Komisji Przetargowej powołanej w Urzędzie Gminy 

Radziemice do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych Zarządzeniem Nr 23/2010 Wójta Gminy Radziemice z dnia 
2 czerwca 2010 r. Zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 1 ww. Zarządzenia w skład Komisji 
wchodzi m.in. pracownik Urzędu Gminy, który z dniem 30.04.2014 r. przeszedł na 
emeryturę. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 3 – Dostosowanie składu osobowego Stałej Komisji 
Przetargowej do aktualnego stanu zatrudnienia. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4 
 
 nieprawidłowe uregulowanie w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo- 

księgowych oraz procedur kontroli finansowej wprowadzonej zarządzeniem  
Nr 10/2008 Wójta Gminy z dnia 26.03.2008 r. - w § 16 pkt 6 zapisano,  
iż ostatecznego zatwierdzenia wydatku do realizacji dokonuje główny księgowy  
i kierownik jednostki. W Gminie Radziemice Skarbnik pełni funkcję również 
głównego księgowego, co jest sprzeczne z przepisami art. 59 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, nakazującym oddzielenie dyspozycji środkami 
pieniężnymi od kasowego jej wykonania. Jednocześnie przepis art. 54 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powierza głównemu 
księgowemu (skarbnikowi) obowiązki wykonywania dyspozycji środkami 
pieniężnymi. 
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 4 – Uregulowanie w instrukcji wewnętrznej sprawy 
dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z wymogami 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, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5 
 
 dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej z naruszeniem zasady 

memoriałowej określonej art. 6 ust. 1 oraz unormowań art. 20 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości. Nieprawidłowość dotyczy dowodów źródłowych: rachunku  
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Nr 4/12 z dnia 31.12.2012 roku, rachunku Nr 4/13 z dnia 27.12.2013 roku. 
Skutkiem powyższego działania było zaniżenie wartości zobowiązań wykazanych 
w sprawozdaniach finansowych - bilans sporządzonych na dzień 31 grudnia  
2012 r. i 31 grudnia 2013 r.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej 
wszystkich zdarzeń danego okresu sprawozdawczego, co jest wymogiem przepisu  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6 
 
 wykazanie w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 

danych niezgodnych ze stanem faktycznym, w związku z nieujęciem w ewidencji 
księgowej roku 2012 i 2013 zdarzeń wynikających z tytułu zawartych umów  
o dzieło: 
 z dnia 15.02.2012 r. za wykonanie prac związanych z pisaniem nut oraz funkcją 

kapelmistrza orkiestry dętej we Wrocimowicach w okresie od 1 stycznia do  
31 grudnia 2012 r., za wykonanie prac określono wynagrodzenie w wysokości 
600,00 zł kwartalnie płatne z dołu do 27 każdego miesiąca kończącego kwartał, 

 z dnia 25.01.2013 r. za wykonanie prac związanych z pisaniem nut oraz funkcją 
kapelmistrza orkiestry dętej we Wrocimowicach w okresie od 1 stycznia do  
31 grudnia 2013 r., za wykonanie prac określono wynagrodzenie w wysokości 
600,00 zł kwartalnie płatne z dołu do 27 każdego miesiąca kończącego kwartał, 

co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 
2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w § 8 ust. 2 pkt 5 załącznika 
nr 39 do ww. rozporządzenia, zawierającego instrukcję sporządzania sprawozdań 
budżetowych, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
W sprawozdaniu w Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie 
od początku roku do 31.12.2012 r. i w okresie od początku roku do 31.12.2013 r. 
nie wykazano zobowiązań wymagalnych na kwotę 600,00 zł. Z tego samego 
powodu nie wykazano również zobowiązań wymagalnych na kwotę 600,00 zł  
w sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i 
gwarancji za IV kwartał 2012 r. i 2013 r., co jest naruszeniem § 10 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie operacji finansowych oraz § 2 
ust. 1 pkt 4 załącznika nr 9 ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję 
sporządzania sprawozdań.  
  
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 6 – Wykazywanie w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania 
planu wydatków budżetowych danych zgodnych ze stanem faktycznym  
w szczególności w zakresie zobowiązań wymagalnych stosownie do § 9 ust. 1 
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rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119), oraz w § 8 ust. 2 pkt 5 
załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia, zawierającego instrukcję sporządzania 
sprawozdań budżetowych, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
oraz wykazywanie poprawnych danych o zobowiązaniach w sprawozdaniach Rb-Z  
o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zgodnych  
ze stanem faktycznym stosownie do postanowień § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych, w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) oraz § 2 ust. 1 
pkt 4 załącznika nr 9 ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję sporządzania 
sprawozdań. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7 
 
 dokonanie korekt w jednostkowych sprawozdaniach budżetu Gminy za rok 2012, 

poprzez dopisanie obok wartości kwoty wykazanej w kolumnie 8 „dochody 
otrzymane” kwoty np.: + 101. Poprawki nie zostały opatrzone datą i parafką 
Skarbnika Gminy, podobnie jak suma „dochodów otrzymanych”, która uległa 
zmianie wskutek ww. poprawek kwot. Działanie takie jest niezgodne z § 9 ust. 5  
i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej oraz art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 7 – Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych 
Gminy Radziemice w sposób czytelny i trwały oraz usuwanie, ujawnionych w wyniku 
kontroli formalno-rachunkowej, nieprawidłowości przez Wójta Gminy poprzez 
sporządzenie czytelnej korekty sprawozdania, stosownie do wymogów § 9 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8 
 
 wykazanie w sprawozdaniu rocznym Rb-ST o stanie środków na rachunkach 

bankowych budżetu Gminy za rok 2012 danych niezgodnych z ewidencją 
księgową budżetu Gminy, czym naruszono przepisy § 9 ust. 1 i ust. 2 ówcześnie 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  
w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w związku z § 15 załącznika Nr 39  
do ww. rozporządzenia. W powyższym sprawozdaniu w pozycji I.3. „środki 
dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku” wykazano 
kwotę 110.100,62 zł, która jest niezgodna z faktyczną kwotą otrzymanej subwencji 
w wysokości 172.380,00 zł i z saldem Ma konta 909 „Rozliczenia 
międzyokresowe”. Różnica wynosi 62.279,38 zł. 
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Powyższa niezgodność stanowi również naruszenie § 15 załącznika nr 39  
do ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję sporządzania sprawozdań 
budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy oraz 
Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 8 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych 
sporządzanych przez Gminę Radziemice, kwot zgodnych z danymi wynikającymi  
z poprawnie prowadzonej ewidencji księgowej budżetu Gminy, stosownie  
do wymogów § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 
2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119),  
a w szczególności poprzez wykazywanie w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków  
na rachunkach bankowych Gminy kwot zgodnych ze stanem na rachunkach budżetu 
oraz ewidencją księgową. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9 
 
 wykazanie nieprawidłowych danych w sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań 

wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz w Rb-28S z wykonania planu 
wydatków budżetowych w zakresie zobowiązań wymagalnych, powstałych  
na skutek nieprzekazywania w terminie odpisu na rachunek bankowy 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I tak: 
 w sprawozdaniach za II kwartał 2012 r. nie wykazano zobowiązań 

wymagalnych z tytułu nieodprowadzonego odpisu na rachunek ZFŚS w kwocie 
68,44 zł,  

 w sprawozdaniach za IV kwartał 2012 r. nie wykazano zobowiązań 
wymagalnych z tytułu nieodprowadzonego odpisu na rachunek ZFŚS w kwocie 
91,26 zł,  

 w sprawozdaniach za II kwartał 2013 r. nie wykazano zobowiązań 
wymagalnych z tytułu nieodprowadzonego odpisu na rachunek ZFŚS w kwocie 
33,22 zł, 

 w sprawozdaniach za III kwartał 2013 r. nie wykazano zobowiązań 
wymagalnych z tytułu nieodprowadzonego odpisu na rachunek ZFŚS w kwocie 
141,26 zł, 

 w sprawozdaniach za IV kwartał 2013 r. nie wykazano zobowiązań 
wymagalnych z tytułu nieodprowadzonego odpisu na rachunek ZFŚS w kwocie 
165,64 zł.  

 
Wykazanie nieprawidłowych danych dotyczących zobowiązań wymagalnych  
w sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń  
i gwarancji oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 
sporządzonych za II kwartał 2012 r. i za IV kwartał 2012 r. oraz za II kwartał  
2013 r., za III kwartał 2013 r. i za IV kwartał 2013 r. jest niezgodne z § 10 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz z § 2 
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ust. 1 pkt 4 załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję 
sporządzania sprawozdań, natomiast w przypadku sprawozdań Rb-28S  
z wykonania planu wydatków budżetowych, stanowiło to naruszenie przepisu 
ujętego w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  
w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w § 8 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 39 
do ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję sporządzania sprawozdań 
budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy oraz 
Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 9 – Podjęcie skutecznych działań zapewniających rzetelne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym sporządzanie 
sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń  
i gwarancji, a także Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, zgodnie  
z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 
(Dz. U. Nr 43, poz. 247, z późn. zm.) oraz z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 119). Wykazywanie w ww. sprawozdaniach zobowiązań wymagalnych 
zgodnie z ich definicjami określonymi w przytoczonych powyżej przepisach prawa,  
tj. w § 2 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 
2010 r. (w zakresie sprawozdań Rb-Z), a także w § 9 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 39  
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (w zakresie 
sprawozdań Rb-28S). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10 
 
 wykazanie w bilansie Urzędu Gminy Radziemice sporządzonym wg stanu na dzień 

31 grudnia 2012 r. kwot należności i zobowiązań niezgodnie z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Błędy zostały spowodowane nieujęciem  
do bilansu należności z tytułu podatku VAT konto Wn 225 w kwocie 2.490,81 zł, 
należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych konto Wn 240 a na kwotę  
39.469,81 zł (w sytuacji, gdy konto 290 nie wykazywało obrotów) oraz zaliczenia 
do należności krótkoterminowych kwoty 9.617,33 zł, która winna być wykazana  
w należnościach długoterminowych (wynika ze sprzedaży mieszkania na raty).  
Nie ujęto także, zobowiązań wynikających tytułu podatku dochodowego w kwocie 
8.622,00 zł tylko wykazano per saldo konta 225 i 225V w wysokości 6.131,11 zł  
w sytuacji gdy konto 225 na dzień 31.12.2012 r. wykazywało saldo Ma w kwocie 
8.622,00 zł i saldo Wn 225V w kwocie 2.490,89 zł.  
Powyższe, stanowi naruszenie postanowień § 17 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 
pkt 1 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 
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz naruszenie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości.  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt i Skarbnik Gminy 
oraz p.o. Podinspektora ds. księgowości budżetowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 10 – Wykazywanie w bilansie Urzędu Gminy, wartości 
aktywów i pasywów wynikających z poprawnie prowadzonej ewidencji księgowej, 
stosownie do postanowień § 17 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 pkt 1 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) oraz zgodnie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11 
 
 wprowadzenie do ewidencji księgowej operacji w 2012 r. w 1 przypadku  

a w 2013 r. w 6 przypadkach pod datą inną, niż faktycznie miała miejsce. Dotyczy 
to m.in. faktury VAT Nr 01/07/2013 z dnia 18.07.2013 r. na kwotę 5.350,50 zł. 
Zapłaty dokonano przelewem w dniu 01.08.2013 r. (WB Nr 170), podczas gdy  
w ewidencji księgowej, prowadzonej analitycznie do konta 130 ww. operację 
wprowadzono pod datą 10.08.2013 r.  
Powyższy stan jest niezgodny z opisem do konta 130, ujętym w zał. 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, bowiem zapisy na koncie 130 „Rachunek bieżący 
jednostki” są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku  
z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem  
w powiązaniu z przepisem określonym w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 
księgowości budżetowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 11 – Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych  
w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, stosownie do przepisu określonego  
w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) oraz na zasadach określonych  
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
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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 12 
 
 stwierdzono przypadki ujmowania w ewidencji księgowej w latach 2012 i 2013 na 

koncie 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego operacji 
niezgodnie ze stanem faktycznym, gdyż w momencie dokonania zapłaty. 
W związku z powyższym ewidencja zaangażowania nie respektowała wymagań 
wynikających z przepisów 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.  

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

 
Wniosek pokontrolny nr 12 – Ewidencjonowanie operacji na koncie 998 – 
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego w sposób zgodny ze stanem 
faktycznym oraz zasadami ujętymi w załączniku nr 3 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). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13 
 
 nieprawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Gminy w Radziemicach, 

w 2012 r. i w 2013 r., na koncie 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych 
roku bieżącego”, poprzez nieujmowanie w ww. okresie, do dnia 31 maja 
2012 roku oraz do maja 2013 r., zaangażowania wydatków z tytułu całości 
planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na 2012 rok 
oraz na 2013 rok. W roku 2012 i w roku 2013 wyżej opisany stan był niezgodny  
z załącznikiem 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. 
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 
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Wniosek pokontrolny nr 13 – Ujmowanie w ewidencji księgowej Urzędu Gminy  
w Radziemicach na koncie 998 do dnia 31 maja danego roku, zaangażowania 
wydatków z tytułu całości planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych na dany rok, zgodnie z załącznikiem 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 14 
 
 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, stwierdzono w niżej wymienionych przypadkach: 

 
 umowa o dzieło zawarta w dniu 15.02.2012 r. na wykonanie prac związanych  

z pisaniem nut oraz funkcją kapelmistrza orkiestry dętej we Wrocimowicach  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., za wykonanie prac określono 
wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł kwartalnie, 

 umowa o dzieło zawarta w dniu 25.01.2013 r. na wykonanie prac związanych  
z pisaniem nut oraz funkcją kapelmistrza orkiestry dętej we Wrocimowicach  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r., za wykonanie prac określono 
wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł kwartalnie, 

 umowa zawarta w dniu 23.05.2012 r., której przedmiotem był koncert,  
który miał się odbyć w dniu 29 lipca 2012 r. obok remizy OSP  
w umowie określono wartość wynagrodzenia w kwocie 14.000,00 zł, 

 umowa zawarta w dniu 23.05.2012 r., której przedmiotem jest zorganizowanie 
autorskiego spektaklu w dniu 29 lipca 2012 r. obok remizy OSP  
w umowie określono wartość wynagrodzenia netto 15.000,00 zł, 

 umowa nr 609/12 zawarta w dniu 06.07.2012 r. na świadczenie usług 
szaletowych w dniach 28-30 lipiec 2012 r. opłata za powyższe usługi stanowiła 
kwotę 640,00 zł, 

 umowa na wynajem karetki transportowej na dzień 29.07.2014 r. wraz z obsadą 
zawartą w dniu 24 lipca 2012 r. za świadczenie usług określono 40,00 zł brutto 
za godzinę najmu karetki oraz 3,80 zł brutto za 1 km dojazdu, 

 umowa zlecenie zawarta w dniu 03.04.2012 r., której przedmiotem było 
wykonanie czynności równanie nawiezionej ziemi na byłym wysypisku śmieci 
w Łętkowicach za wykonanie pracy określono wynagrodzenie 6.150,00 zł, 

 umowa zlecenie zawarta w dniu 02.09.2013 r., której przedmiotem było 
wykonanie zadaszenia przed głównym wejściem do budynku Urzędu Gminy  
za wykonanie pracy określono wynagrodzenie 7.626,00 zł brutto, 
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 umowa zlecenie zawarta w dniu 11.09.2013 r., której przedmiotem było 
wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu 
Gminy za wykonanie pracy określono wynagrodzenie 35.916,00 zł, 

 umowa zawarta w dniu 24.08.2013 r., której przedmiotem było zamontowanie 
systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy za wykonanie pracy określono 
wynagrodzenie 6.826,50 zł, 

 zlecenie udzielone w dniu 15.10.2013 r. na przeniesienie słupów telefonicznych 
w zleceniu nie określono wartości wynagrodzenia. Według wystawionej faktury 
z dnia 14.11.2013 r. za wykonanie powyższej czynności określono kwotę 
22.355,37 zł., 

 umowa zlecenia zawarta w dniu 4 października 2013 r. na wykonania 
dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja barier architektonicznych” 
w umowie określono wartość wynagrodzenia w kwocie 6.150,00 zł. 

 umowa zlecenia w dniu 03.01.2013 r. na wykonanie budowy parkingu wartość 
wynagrodzenia określono na kwotę netto 53.887,15 zł brutto 66.281,19 zł,  

 umowa o dzieło na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 
zawarta w dniu 06.08.2013 r., w której określono wartość wynagrodzenia  
kwocie 6.500,00 zł.  
 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Inspektor ds. zamówień 
publicznych i Podinspektor Urzędu Gminy z uwagi na nieprzedłożenie Skarbnikowi 
sporządzonych umów do złożenia podpisów. 

 
Wniosek pokontrolny nr 14 – 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 15 
 
 nieterminowe regulowanie zobowiązań, co narusza przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotyczy: w 2012 roku  
7 przypadków, gdzie najdłuższe opóźnienie wynosiło 30 dni i w 2013 roku  
7 przypadków gdzie najdłuższe opóźnienie wynosiło 13 dni.  

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

 
Wniosek pokontrolny nr 15 – Przestrzeganie przepisów 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, z późn. zm.) poprzez dokonywanie płatności zobowiązań finansowych  
w terminach ich wymagalności, celem wyeliminowania zapłaty odsetek  
za nieterminowe regulowanie zobowiązań. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16 
 
 nieprzeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji niżej wymienionych sald: 

 stanu na dzień 31.12.2012 r. -należności i zobowiązań ujętych na koncie: 
- 201 należności których saldo wynosiło 36.154,34 zł, 
- 225 należności których saldo wynosiło – 2.490,89 zł, 
- 229 zobowiązań których saldo wynosiło– 39.469,84 zł, 
- 240 należności których saldo wynosiło– 39.469,81 zł i zobowiązań, których 
saldo wynosiło 9.523,72 zł, 

 stanu na dzień 31.12.2013 r. -należności ujętych na koncie: 
- 201 należności których saldo wynosiło 18.947,65 zł, 
- 240 należności których saldo wynosiło – 39.287,58 zł 
co stanowi naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy  
i p.o. Podinspektora ds. księgowości budżetowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 16 – Przeprowadzenie inwentaryzacji dla poszczególnych 
składników aktywów i pasywów, zgodnie z wytycznymi art. 26 ust. 1 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.330,  
z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17 
 
 dokonanie wydatków w 2012 r. i 2013 r. 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 następujących pozycjach:  

 za okres od stycznia do grudnia 2012 roku: 

 
Lp Klasyfikacja 

budżetowa Data  Wydatki Wydatki 
narastaj. 

Plan 
narastaj. 

Przekroczenie 
dnia 

Przekroczenie  
skumulowane 

1 010-01095 § 4300 30.11.2012 1.360,00 16.378,55 16.003,00 375,55 375,55 
2 600-60016 § 4300 31.07.2012 6.000,00 90.974,30 86.570,00 4.404,30 4.404,30 
3 600-60016 § 4300 29.08.2012 1.783,50 92.757,80 86.570,00 1.783,50 6.187,80 
4 700-70005 § 4010 28.05.2012 688,83 688,83 0 688,83 688,83 
5 700-70005 § 4010 25.06.2012 960,00 1.648,83 0 960,00 1.648,83 
6 700-70005 § 4210 21.11.2012 2.378,84 43.838,53 42.000,00 1.838,53 1.838,53 
7 700-70005 § 4210 26.11.2012 344,19 44.182,72 42.000,00 344,19 2.182,72 
8 700-70005 § 4210 30.11.2012 1.365,83 45.548,55 42.000,00 1.365,83 3.548,55 
9 700-70005 § 4210 05.12.2012 220,86 45.769,41 42.000,00 220,86 3.769,41 
10 700-70005 § 4210 07.12.2012 2.155,30 47.924,71 42.000,00 2.155,30 5.924,71 
11 700-70005 § 4210 17.12.2012 2.125,00 51.465,98 50.200,00 2.125,00 1.265,98 
12 700-70005 § 4210 18.12.2012 90,35 51.556,33 50.200,00 90,35 1.356,33 
13 700-70005 § 4260 22.08.2012 226,95 5.226,95 5.000,00 226,95 226,95 
14 700-70005 § 4260 21.12.2012 602,09 8.467,42 7.900,00 567,42 567,42 
15 710-71013 § 4300 21.12.2012 1.600,00 23.688,92 22.603,00 1.085,92 1.085,92 
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16 750-75023 § 4210 16.04.2012 492,15 38.034,70 35.000,00 492,15 3.034,70 
17 750-75023 § 4210 18.04.2012 2.786,44 37.542,55 35.000,00 2.542,55 2.542,55 
18 750-75023 § 4210 19.04.2012 451,68 38.486,38 35.000,00 451,68 3.486,38 
19 750-75023 § 4210 25.04.2012 343,20 38.829,58 36.500,00 343,20 2.329,58 
20 750-75023 § 4210 26.04.2012 2.210,78 41.040,36 36.500,00 2.210,78 4.540,36 
21 750-75023 § 4210 30.04.2012 236,65 41.277,01 36.500,00 236,65 4.777,01 
22 750-75023 § 4210 06.06.2012 711,85 36.629,31 36.500,00 129,31 129,31 
23 750-75023 § 4210 21.06.2012 213,05 41.233,92 39.500,00 213,05 342,36 
22 750-75023 § 4210 25.06.2012 2.214,00 41.020,87 39.500,00 1.520,87 1.520,87 
23 750-75023 § 4210 06.08.2012 474,66 46.839,42 46.500,00 339,42 339,42 
24 750-75023 § 4210 08.08.2012 615,90 47.455,32 46.500,00 615,90 955,32 
25 750-75023 § 4210 18.08.2012 169,20 47.624,52 46.500,00 169,20 1.124,52 
26 750-75023 § 4210 24.09.2012 1.131,50 51.504,71 50.500,00 1.004,71 1.004,71 
27 750-75023 § 4210 17.10.2012 647,46 55.114,91 54.500,00 614,91 614,91 
28 750-75023 § 4210 22.10.2012 1.303,90 56.418,81 54.500,00 1.918,81 1.918,81 
29 750-75023 § 4210 25.10.2012 436,63 56.855,44 54.500,00 2.355,44 2.355,44 
30 750-75023 § 4210 29.10.2012 454,30 57.309,74 54.500,00 454,30 2.809,74 
31 750-75023 § 4210 31.10.2012 488,58 57.798,32 54.500,00 488,58 3.298,32 
32 750-75023 § 4210 08.11.2012 401,90 58.200,22 54.500,00 401,90 3.700,22 
33 750-75023 § 4210 12.11.2012 395,47 62.881,44 62.350,17 395,47 531,27 
34 750-75023 § 4210 14.11.2012 138,00 63.019,44 62.350,17 138,00 669,27 
35 750-75023 § 4210 21.11.2012 295,20 63.314,64 62.350,17 295,20 964,47 
36 750-75023 § 4210 21.12.2012 2.578,41 69.134,98 67.833,17 1.301,81 1.301,81 
37 750-75023 § 4240 25.01.2012 225,00 225,00 0 225,00 225,00 
38 750-75023 § 4240 15.02.2012 630,00 855,00 0 630,00 855,00 
39 750-75023 § 4260 21.12.2012 1.663,86 8.560,98 8.000,00 560,98 560,98 
40 750-75023 § 4300 18.08.2012 1.483,95 41.631,83 40.993,00 638,83 638,83 
41 750-75023 § 4300 20.08.2012 20,00 41.651,83 40.993,00 20,00 658,83 
42 750-75023 § 4300 22.08.2012 18,00 41.669,83 40.993,00 18,00 676,83 
43 750-75023 § 4300 14.09.2012 1.382,40 46.141,09 44.993,00 1.322,00 1.322,00 
44 750-75023 § 4300 19.09.2012 28,00 46.169,09 44.993,00 1.350,00 1.350,00 
45 750-75023 § 4300 17.10.2012 635,66 49.393,59 48.993,00 400,59 400,59 
46 750-75023 § 4300 19.10.2012 1.190,75 50.584,34 48.993,00 1.591,34 1.591,34 
47 750-75023 § 4300 22.10.2012 240,80 50.825,14 48.993,00 44,00 1.635,34 
48 750-75023 § 4300 29.10.2012 106,00 50.931,14 48.993,00 106,00 1.938,14 
49 750-75023 § 4300 08.11.2012 320,90 51.252,04 48.993,00 320,90 2.259,04 
50 750-75023 § 4300 17.12.2012 1.023,66 63.357,08 60.293,00 1.023,66 3.064,08 
51 750-75023 § 4300 18.12.2012 1.172,90 62.333,42 60.293,00 1.172,90 2.040,42 
52 750-75023 § 4300 19.12.2012 2.091,00 61.160,52 60.293,00 867,52 867,52 
53 750-75023 § 4300 19.12.2012 32,00 63.389,08 60.293,00 32,00 3.096,08 
54 750-75023 § 4300 21.12.2012 423,00 63.812,08 60.293,00 423,00 3.519,08 
55 750-75023 § 4360 27.11.2012 256,39 4.256,39 4.000,00 256,39 256,39 
56 750-75023 § 4360 10.12.2012 67,65 4.324,04 4.000,00 67,65 324,04 
57 750-75023 § 4360 21.12.2012 281,06 4.605,10 4.000,00 281,06 605,10 
58 750-75023 § 4700 19.10.2012 430,50 9.150,30 8.968,00 182,30 182,30 
59 750-75023 § 4700 25.10.2012 295,20 9.445,50 8.968,00 295,20 477,50 
60 750-75023 § 4700 29.10.2012 405,90 9.851,40 8.968,00 405,90 883,40 
61 750-75023 § 4700 08.11.2012 202,95 10.054,35 8.968,00 202,95 1.086,35 
62 750-75023 § 4700 18.12.2012 1.105,00 12.783,70 12.318,00 465,70 465,70 
63 750-75075 § 4210 13.07.2012 4.000,00 8.305,10 8.000,00 305,10 305,10 
64 750-75075 § 4210 23.07.2012 2.500,00 10.805,10 8.000,00 2.500,00 2.805,10 
65 750-75075 § 4210 24.07.2012 1.156,20 11.961,30 8.000,00 1.156,20 3.961,30 
66 750-75075 § 4210 30.07.2012 584,25 12.545,55 8.000,00 584,25 4.545,55 
67 750-75075 § 4210 02.08.2012 123,76 12.669,31 8.000,00 123,76 4.669,31 
68 750-75075 § 4210 06.08.2012 787,20 13.456,51 8.000,00 787,20 5.456,51 
69 750-75075 § 4210 08.08.2012 1.250,62 14.707,13 8.000,00 1.250,62 6.707,13 
70 750-75075 § 4210 10.08.2012 1.399,00 16.106,13 8.000,00 1.399,00 8.106,13 
71 750-75075 § 4300 20.07.2012 442,80 2.045,80 2.000,00 45,80 45,80 
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72 750-75075 § 4300 31.07.2012 262,14 2.307,94 2.000,00 262,14 307,94 
73 750-75075 § 4300 06.08.2012 14.000,00 16.307,94 2.000,00 14.000,00 14.307,94 
74 750-75075 § 4300 10.08.2012 1.078,10 17.386,04 2.000,00 1.078,10 15.386,04 
75 750-75075 § 4300 13.08.2012 1.380,28 18.766,32 2.000,00 1.380,28 16.766,32 
76 750-75075 § 4300 14.08.2012 18.450,00 37.216,32 2.000,00 18.450,00 35.216,32 
77 750-75075 § 4300 14.08.2012 307,50 37.523,82 2.000,00 18.757,50 35.523,82 
78 750-75075 § 4300 24.08.2012 1584,24 39.108,06 34.923,17 1.584,24 4.184,89 
79 750-75095 § 4500 25.09.2012 923,00 1.846,00 1.700,00 146,00 146,00 
80 754-75412 § 4270 16.05.2012 1.230,00 1.230,00 584,40 645,60 645,60 
81 754-75412 § 4430 31.05.2012 285,00 4.185,00 3.922,00 285,00 285,00 
82 754-75412 § 4430 08.11.2012 300,00 4.485,00 4.185,00 300,00 300,00 
83 754-75412 § 4430 11.12.2012 300,00 4.785,00 4.485,00 300,00 300,00 
84 754-75421 § 4210 02.08.2012 112,74 844,86 750,00 94,86 94,86 
85 754-75421 § 4210 08.08.2012 352,17 1.197,03 750,00 352,17 447,03 
86 754-75421 § 4300 14.08.2012 1.500,00 3.457,80 2.000,00 1.457,80 1.457,80 
87 900-90002 § 4210 14.05.2012 667.62 667.62 0 667,62 667,62 
88 900-90002 § 4300 26.04.2012 2.879,67 4.931,41 2.182,00 2.749,41 2.749,41 
89 900-90002 § 4300 30.04.2012 66,85 4.998,26 2.182,00 66,85 2.816,26 
90 900-90002 § 4300 14.05.2012 2.306,95 7.305,21 2.182,00 2.306,95 5.123,21 
91 900-90002 § 4300 16.05.2012 6.150,00 13.455,21 2.182,00 6.150,00 11.273,21 
92 900-90002 § 4300 28.05.2012 66,85 13.522,06 2.182,00 66,85 11.340,06 
93 900-90002 § 4300 04.06.2012 3.912,43 17.434,49 6.182,00 3.912,43 11.252,49 
94 900-90002 § 4300 15.06.2012 66,85 17.501,34 13.182,00 4.319,34 4.319,34 
95 900-90002 § 4300 13.07.2012 6.414,18 23.915,52 18.712,00 5.136,67 5.203,52 
96 900-90002 § 4300 22.10.2012 2.645,98 27.642,75 25.712,00 1.930,75 1.930,75 
97 900-90002 § 4300 08.11.2012 66,85 27.779,60 25.712,00 2.067,60 2.067,60 
98 900-90002 § 4300 10.12.2012 66,85 29.043,32 28.657,00 386,32 386,32 
99 900-90002 § 4300 20.12.2012 66,85 29.110,17 28.657,00 453,17 453,17 
100 900-90002 § 4430 15.02.2012 3.408,00 3.408,00 0 3.408,00 3.408,00 
101 921-92109 § 4170 25.09.2012 397,02 10.363,26 10.000,00 363,26 363,26 
102 921-92109 § 4210 11.01.2012 2.703,00 2.703,00 0 2.703,00 2.703,00 
103 921-92109 § 4210 19.01.2012 1.482,38 4.185,38 0 4.185,00 4.185,00 
104 921-92109 § 4210 29.08.2012 259,50 46.789,03 46.579,00 210,03 210,03 
105 921-92109 § 4210 21.12.2012 4.249,99 61.367,15 58.579,00 2.788,15 2.788,15 
106 921-92109 § 4260 22.08.2012 177,30 8.177,30 8.000,00 177,30 177,30 
107 921-92109 § 4260 25.10.2012 157,95 9.177,97 9.000,00 177,97 177,97 
108 921-92109 § 4568 14.08.2012 5.086,00 5.086,00 0 5.086,00 5.086,00 
109 921-92109 § 6668 14.08.2012 25.957,01 25.957,01 0 25.957,01 25.957,01 
 

za okres od stycznia do grudnia 2013 roku : 
 
Lp Klasyfik.budżet. Data Wydatek Wydatki 

narastaj. 
Plan 
narastaj. 

Przekrocz. 
dnia 

Przekroczenie 
skumulowane 

1 010-10195 § 4300 14.10.13 60,00 13.762,02 13.500,00 262,02 262,02 
2 010-01095 § 4300 17.10.13 195,00 13.957,02 13.500,00 195,00 457,02 
3 010-01095 § 4300 21.10.13 403,00 14.360,02 13.500,00 860,02 860,02 
4 010-01095 § 4300 28.10.13 903,00 15.263,02 13.500,00 903,00 1.763,02 
5 010-01095 § 4300 12.11.13 490,00 15.753,02 13.500,00 490,00 2.253,02 
6 010-01095 § 4300 21.11.13 416,00 16.169,00 13.500,00 416,00 2.669,02 
7 010-01095 § 4300 22.11.13 75,00 16.244,00 13.500,00 75,00 2.744,02 
8 010-01095 § 4300 26.11.13 736,00 16.980,02 13.500,00 736,00 3.480,02 
9 600-60014 § 6050 03.12.13 22.355,37 22.355,37 0 22.355,37 22.355,37 
10 600-60016 § 4210 30.09.13 3.146,00 17.658,17 14.393,00 3.146,17 3.265,17 
11 600-60016 § 4210 17.10.13 487,08 18.145,25 14.393,00 487,08 3.752,25 
12 600-60016 § 4210 29.10.13 4.821,60 22.966,85 14.393,00 4.821,60 8.573,85 
13 600-60016 § 4210 05.11.13 440,00 23.406,85 14.393,00 440,00 9.013,85 
14 600-60016 § 4300 18.10.13 6.199,20 129.363,54 123.538,60 5.824,94 5.824,94 
15 600-60016 § 4300 25.10.13 8.757,60 138.121,14 123.538,60 8.757,60 14.582,54 
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16 600-60016 § 4300 28.10.13 861,00 138.982,14 123.538,60 861,00 15.443,54 
17 600-60016 § 4300 31.10.13 6.429,03 145.411,17 123.538,60 6.429,03 21.872,57 
18 600-60016 § 4300 27.11.13 45.569,09 190.980,26 123.538,60 45.569,09 67.441,66 
19 600-60016 § 4300 27.12.13 8.118,00 199.098,26 191.492,60 7.605,66 7.605,66 
20 600-60078 § 6050 01.08.13 4.059,00 127.964,28 123.910,00 4.054,28 4.054,28 
21 600-60078 § 6050 14.11.13 313.585,41 571.830,13 565.334,85 6.495,28 6.495,28 
22 600-60078 § 6050 22.11.13 3.490,00 575.320,13 565.334,85 3.490,00 9.985,28 
23 700-70005 § 4210 05.11.13 2.812,60 37.522,41 36.965,78 556,63 556,63 
24 700-70005 § 4210 21.11.13 1.982,40 39.504,81 36.965,78 1.982,40 2.539,03 
25 700-70005 § 4210 26.11.13 2.490,00 41.994,81 36.965,78 2.490,00 5.029,03 
26 700-70005 § 4210 27.12.13 2.747,00 43.986,16 40.959,78 2.747,00 3.026,38 
27 750-75023 § 4210 14.10.13 2.524,93 67.097,74 64.560,00 2.524,93 2.537,74 
28 750-75023 § 4210 17.10.13 179,80 67.277,54 64.560,00 179,80 2.717,54 
29 750-75023 § 4210 21.10.13 60,05 67.337,59 64.560,00 60,05 2.777,59 
30 750-75023 § 4210 24.10.13 465,80 67.803,39 64.560,00 465,80 3.243,39 
31 750-75023 § 4210 25.10.13 455,60 68.258,99 64.560,00 455,60 3.698,99 
32 750-75023 § 4210 28.10.13 864,13 69.123,12 64.560,00 864,13 4.563,12 
33 750-75023 § 4210 30.10.13 783,09 69.906,21 64.560,00 783,09 5.346,21 
34 750-75023 § 4210 31.10.13 424,32 70.330,53 64.560,00 424,32 5.770,53 
35 750-75023 § 4210 05.11.13 36,16 70.366,69 64.560,00 36,16 5.806,69 
36 750-75023 § 4210 06.11.13 7.810,50 78.177,19 64.560,00 7.810,50 13.617,19 
37 750-75023 § 4210 07.11.13 442,12 78.619,31 64.560,00 442,12 14.059,31 
38 750-75023 § 4210 08.11.13 92,00 78.711,31 64.560,00 92,00 14.151,31 
39 750-75023 § 4210 12.11.13 2.266,36 80.977,67 64.560,00 2.266,36 16.417,67 
40 750-75023 § 4210 14.11.13 654,00 81.631,67 64.560,00 654,00 17.071,67 
41 750-75023 § 4210 15.11.13 394,09 82.025,76 64.560,00 394,09 17.465,76 
42 750-75023 § 4210 22.11.13 966,48 82.992,24 64.560,00 966,48 18.432,24 
43 750-75023 § 4210 26.11.13 160,00 83.152,24 64.560,00 160,00 18.592,24 
44 750-75023 § 4210 27.11.13 531,30 83.683,54 81.560,00 2.123,54 2.123,54 
45 750-75023 § 4210 29.11.13 485,81 84.169,35 81.560,00 485,81 2.609,35 
46 750-75023 § 4210 03.12.13 479,30 84.648,65 81.560,00 479,30 3.088,65 
47 750-75023 § 4210 06.12.13 333,00 84.981,65 81.560,00 333,00 3.421,65 
48 750-75023 § 4210 09.12.13 965,55 85.947,20 81.560,00 965,55 4.387,20 
49 750-75023 § 4210 10.12.13 109,95 86.057,15 81.560,00 109,95 4.497,15 
50 750-75023 § 4210 11.12.13 377,35 86.434,50 81.560,00 377,35 4.874,50 
51 750-75023 § 4210 12.12.13 666,05 87.100,55 81.560,00 666,05 5.540,55 
52 750-75023 § 4210 17.12.13 2.647,25 89.747,80 81.560,00 2.647,25 8.187,80 
53 750-75023 § 4210 18.12.13 12,00 89.759,80 81.560,00 12,00 8.199,80 
54 750-75023 § 4210 19.12.13 27,60 89.787,40 81.560,00 27,60 8.227,70 
55 750-75023 § 4210 23.12.13 3.341,40 93.128,80 81.560,00 3.341,40 11.568,80 
56 750-75023 § 4210 27.12.13 661,70 93.790,50 81.560,00 661,70 12.230,50 
57 750-75023 § 4270 12.07.13 2.722,15 17.643,64 16.000,00 1.643,64 1.643,64 
58 750-75023 § 4270 16.07.13 941,51 18.585,15 16.000,00 941,51 2.585,15 
59 750-75023 § 4270 19.07.13 257,40 18.842,55 16.000,00 257,40 2.842,55 
60 750-75023 § 4270 23.07.13 2.931,52 21.774,07 16.000,00 2.931,52 5.774,07 
61 750-75023 § 4270 01.08.13 1.644,50 23.418,57 16.000,00 1.644,50 7.418,57 
62 750-75023 § 4270 05.08.13 186,69 23.605,26 16.000,00 186,69 7.605,26 
63 750-75023 § 4270 06.08.13 1.234,92 24.840,18 16.000,00 1.234,92 8.840,18 
64 750-75023 § 4270 12.08.13 477,64 25.317,82 16.000,00 477,64 9.317,82 
65 750-75023 § 4270 16.08.13 3.204,80 28.522,62 16.000,00 3.204,80 12.522,62 
66 750-75023 § 4270 19.08.13 121,75 28.644,37 16.000,00 121,75 12.644,37 
67 750-75023 § 4270 30.08.13 1.166,24 29.810,61 26.000,00 1.166,24 3.810,61 
68 750-75023 § 4270 04.09.13 2.687,19 32.497,80 26.000,00 2.687,19 6.497,80 
69 750-75023 § 4270 05.09.13 175,50 32.673,3 26.000,00 175,50 6.673,30 
70 750-75023 § 4270 09.09.13 381,30 33.054,60 26.000,00 381,30 7.054,60 
71 750-75023 § 4270 17.09.13 2.074,26 35.128,86 26.000,00 2.074,26 9.128,86 
72 750-75023 § 4270 18.09.13 246,00 35.374,86 26.000,00 246,00 9.374,86 
73 750-75023 § 4270 14.10.13 35.916,00 78.942,20 69.779,00 9.163,20 9.163,20 
74 750-75023 § 4270 20.11.13 584,94 79.527,14 69.779,00 584,94 9.748,14 
75 750-75023 § 4270 22.11.13 2.848,90 82.376,04 69.779,00 2.848,90 12.597,04 
76 750-75023 § 4270 26.11.13 3.528,87 85.904,91 69.779,00 3.528,87 16.125,91 
77 750-75023 § 4270 04.12.13 458,20 86.363,11 84.979,00 458,20 1.384,11 
78 750-75023 § 4270 11.12.13 1.748,92 88.112,03 84.979,00 1.748,92 3.133,03 
79 750-75023 § 4300 09.09.13 3.200,00 55.859,08 52.878,00 2.981,08 2.981,08 
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80 750-75023 § 4300 11.09.13 1.983,00 57.842,08 52.878,00 1.983,00 4.964,08 
81 750-75023 § 4300 16.09.13 9.530,25 67.372,33 52.878,00 9.530,25 14.494     ,33 
82 750-75023 § 4300 17.09.13 2.338,62 69.719,95 52.878,00 2.338,62 16.841,95 
83 750-75023 § 4300 18.09.13 377,00 70.096,95 52.878,00 377,00 17.218,95 
84 750-75023 § 4300 20.09.13 5,00 70.101,95 52.878,00 5,00 17.223,95 
85 750-75023 § 4300 26.09.13 324,39 70.426,34 58.154,00 324,39 12.272,34 
86 750-75023 § 4300 01.10.13 3,00 70.429,34 58.154,00 3,00 12.275,34 
87 750-75023 § 4300 03.10.13 205,80 70.635,14 58.154,00 205,80 12.481,14 
88 750-75023 § 4300 04.10.13 5,00 70.640,14 58.154,00 5,00 12.486,14 
89 750-75023 § 4300 07.10.13 463,95 71.104,09 58.154,00 463,95 12.950,09 
90 750-75023 § 4300 09.10.13 16,00 71.120,09 58.154,00 16,00 12.966,09 
91 750-75023 § 4300 14.10.13 1.537,50 72.657,59 58.154,00 1.537,50 14.503,59 
92 750-75023 § 4300 15.10.13 16,00 72.673,59 58.154,00 16,00 14.519,59 
93 750-75023 § 4300 16.10.13 384,05 73.057,64 58.154,00 384,05 14.903,64 
94 750-75023 § 4300 17.10.13 1.318,94 74.376,58 58.154,00 1.318,94 16.222,58 
95 750-75023 § 4300 18.10.13 1.306,99 75.683,57 58.154,00 1.306,99 17.529,57 
96 750-75023 § 4300 24.10.13 366,72 76.050,29 58.154,00 366,72 17.896,29 
97 750-75023 § 4300 30.10.13 34,00 76.084,29 58.154,00 34,00 17.930,29 
98 750-75023 § 4300 05.11.13 10,00 76.094,29 58.154,00 10,00 17.940,29 
99 750-75023 § 4300 07.11.13 850,00 76.944,29 58.154,00 850,00 18.790,29 
100 750-75023 § 4300 08.11.13 202,80 77.147,09 58.154,00 202,80 18.993,09 
101 750-75023 § 4300 12.11.13 6,00 77.153,09 58.154,00 6,00 18.999,09 
102 750-75023 § 4300 14.11.13 1.648,37 78.801,46 58.154,00 1.648,37 20.647,46 
103 750-75023 § 4300 15.11.13 1.541,50 80.342,96 58.154,00 1.541,50 22.188,96 
104 750-75023 § 4300 20.11.13 1.481,00 81.823,96 58.154,00 1.481,00 23.669,96 
105 750-75023 § 4300 21.11.13 2.854,21 84.678,17 58.154,00 2.854,21 26.524,17 
106 750-75023 § 4300 22.11.13 258,00 84.936,17 58.154,00 258,00 26.782,17 
107 750-75023 § 4300 27.11.13 20,00 84.956,17 58.154,00 20,00 26.802,17 
108 750-75023 § 4300 29.11.13 8,00 84.964,17 84.821,00 8,00 143,17 
109 750-75023 § 4300 12.12.13 3.058,52 88.022,69 84.821,00 3.058,52 3.201,69 
110 750-75023 § 4300 16.12.13 6,00 88.028,69 84.821,00 6,00 3.207,69 
111 750-75023 § 4300 17.12.13 945,01 88.973,70 84.821,00 945,01 4.152,70 
112 750-75023 § 4300 18.12.13 1.264,65 90.238,35 84.821,00 1.264,65 5.417,35 
113 750-75023 § 4300 23.12.13 470,00 90.708,35 84.821,00 470,00 5.887,35 
114 750-75023 § 4300 27.12.13 1.632,30 92.340,65 84.821,00 1.632,30 7.519,65 
115 750-75023 § 6050 17.12.13 6.150,00 6.150,00 0 6.150,00 6.150,00 
116 750-75075 § 4300 23.12.13 5.215,20 9.310,20 4.141,00 5.169,20 5.169,20 
117 754-75412 § 4210 26.09.13 6.998,70 22.066,44 21.016,21 1.050,23 1.050,23 
118 754-75412 § 4210 03.10.13 274,81 22.341,25 21.016,21 274,81 1.325,04 
119 754-75412 § 4210 14.10.13 1.083,00 23.424,25 21.016,21 1.083,00 2.408,04 
120 754-75412 § 4210 21.10.13 489,98 23.914,23 21.016,21 489,98 2.898,02 
121 900-90002 § 4170 16.12.13 1.349,00 1.849,00 500,00 1.349,00 1.349,00 
122 900-90002 § 4170 23.12.13 2.054,00 3.903,00 500,00 2.054,00 3.403,00 
123 921-92109 § 4210 06.11.13 8.000,23 35.702,77 29.119,00 6.583,77 6.583,77 
124 921-92109 § 4210 12.11.13 1.399,32 37.102,09 29.119,00 1.399,32 7.983,09 
125 921-92109 § 4210 22.11.13 1.706,85 38.808,94 29.119,00 1.706,85 9.689,94 
126 921-92109 § 4210 26.11.13 137,20 38.946,14 29.119,00 137,20 9.827,14 
 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 17 – 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 (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18 
 
 zawarcie przez Wójta Gminy Radziemice umów skutkujących zaciągnięciem 

zobowiązań obciążających plan finansowy Gminy na dany rok, pomimo braku 
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zabezpieczenia środków . Powyższy stan jest niezgodny z przepisami określonymi 
w art. 46 ust. 1 w powiązaniu z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych i dotyczy niżej wymienionych umów oraz faktur: 

 
 zawarta w dniu 23.05.2012 r., której przedmiotem był koncert, który miał się 

odbyć w dniu 29 lipca 2012 r. obok remizy OSP w umowie określono wartość 
wynagrodzenia w kwocie 14.000,00 zł, w planie finansowym w dziale 750 
rozdział 75075 § 4300 na dzień zawarcia umowy plan wynosił 2.000,00 zł 
wykonane wydatki 1.480,00 zł a więc podpisując powyższą umowę Wójt 
Gminy zaciągnął zobowiązania obciążających plan finansowy Urzędu Gminy  
w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 na ww. dzień, pomimo braku 
zabezpieczenia środków w kwocie 13.480,00 zł, 

 zawarta w dniu 23.05.2012 r., której przedmiotem jest zorganizowanie 
autorskiego spektaklu w dniu 29 lipca 2012 r. obok remizy OSP  
w umowie określono wartość wynagrodzenia netto 15.000,00 zł brutto według 
faktury VAT Nr2012/07/00016 w kwocie 18.450,00 zł. Podpisując powyższą 
umowę Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania obciążających plan finansowy 
Urzędu Gminy w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 na ww. dzień w kwocie 
18.450,00 zł, pomimo braku zabezpieczenia środków narastająco w kwocie 
31.930,00 zł, 

 nr 609/12 zawarta w dniu 06.07.2012 r. na świadczenie usług szaletowych  
w dniach 28-30 lipiec 2012 r. opłata za powyższe usługi stanowiła kwotę 
640,00 zł. Podpisując powyższą umowę Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania 
obciążających plan finansowy Urzędu Gminy w dziale 750 rozdział 75075  
§ 4300 na ww. dzień, pomimo braku zabezpieczenia środków w kwocie  
640,00 zł narastająco do kwoty 32.570,00 zł, 

 umowa na wynajem karetki transportowej na dzień 29 lipca 2012 r  
wraz z obsadą, zawarta w dniu 24 lipca 2012 r. Za świadczenie usług określono 
40,00 zł brutto za godzinę najmu karetki oraz 3,80 zł brutto za 1 km dojazdu. 
Podpisując powyższą umowę Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania 
obciążających plan finansowy Urzędu Gminy w dziale 750 rozdział 75075  
§ 4300 na ww. dzień, pomimo braku zabezpieczenia środków w kwocie  
281,60 zł narastająco do kwoty 32.851,60 zł, 

 umowa zlecenie zawarta w dniu 03.04.2012 r., której przedmiotem było 
wykonanie czynności równania nawiezionej ziemi na byłym wysypisku śmieci 
w Łętkowicach za wykonanie pracy określono wynagrodzenie 6.150,00 zł , 
w planie finansowym w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 na dzień zawarcia 
umowy plan wynosił 2.182,00 zł wykonane wydatki 2.051,74 zł, a więc 
podpisując powyższą umowę Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania w kwocie 
6.019,74 zł obciążających plan finansowy Urzędu Gminy w dziale 900 rozdział 
90002 § 4300 na ww. dzień, pomimo braku zabezpieczenia środków, 

 umowa zlecenie zawarta w dniu 02.09.2013 r., której przedmiotem było 
wykonanie zadaszenia przed głównym wejściem do budynku Urzędu Gminy  
za wykonanie pracy określono wynagrodzenie 7.626,00 zł brutto, w planie 
finansowym w dziale 750 rozdział 75023 § 4270 na dzień zawarcia umowy plan 
po zmianach wynosił 26.000,00 zł wykonane wydatki 29.810,61 zł, a więc 
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podpisując powyższą umowę Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania w kwocie 
7.626,00 zł obciążających plan finansowy Urzędu Gminy na ww. dzień, 
pomimo braku zabezpieczenia środków, 

 umowa zlecenie zawarta w dniu 11.09.2013 r., której przedmiotem było 
wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu 
Gminy za wykonanie pracy określono wynagrodzenie 35.916,00 zł, w planie 
finansowym w dziale 750 rozdział 75023 § 4270 na dzień zawarcia umowy plan 
po zmianach wynosił 26.000,00 zł, wykonane wydatki 30.840,60 zł, a więc 
podpisując powyższą umowę Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania obciążające 
plan finansowy Urzędu Gminy na ww. dzień, pomimo braku zabezpieczenia 
środków, 

 umowa zawarta w dniu 24.08.2013 r., której przedmiotem było zamontowanie 
systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy za wykonanie pracy określono 
wynagrodzenie 6.826,50 zł, w planie finansowym w dziale 750 rozdział 75023 
§ 4300 na dzień zawarcia umowy plan po zmianach wynosił 52.878,00 zł, 
wykonane wydatki 51.085,03 zł, a więc podpisując powyższą umowę Wójt 
Gminy zaciągnął zobowiązania w kwocie 5.033,53 zł obciążających plan 
finansowy Urzędu Gminy na ww. dzień, pomimo braku zabezpieczenia 
środków, 

 faktura VAT Nr 6556/2013/RFS z dnia 30.10.2013 roku na kwotę 8.000,23 zł 
za zakup materiałów budowlanych. Plan po zmianach na dzień zakupu 
powyższych materiałów w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 wynosił  
29.119,00 zł, wydatki wykonane 27.702,54 zł, a więc dokonując zakupu 
zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 6.583,77 zł, 

 faktura VAT Nr 32/2013 z dnia 28.11.2013 roku na kwotę 8.118,00 zł za usługi 
transportowe. Plan po zmianach na dzień zakupu powyższych materiałów  
w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 wynosił 191.492,60 zł, wydatki wykonane 
190.980,26 zł a więc dokonując zakupu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 
7.605,66 zł, 

 zlecenie udzielone w dniu 15.10.2013 r. na przeniesienie słupów 
telefonicznych, w zleceniu nie określono wartości wynagrodzenia. Według 
wystawionej faktury z dnia 14.11.2013 r. za wykonanie powyższej czynności 
określono kwotę 22.355,37 zł. Plan po zmianach na dzień za w dziale 600 
rozdział 60014 § 6050 wynosił „0”, więc podpisując powyższą umowę Wójt 
Gminy zaciągnął zobowiązania w kwocie 22.355,37 zł obciążających plan 
finansowy Urzędu Gminy na ww. dzień, pomimo braku zabezpieczenia 
środków. 

 umowa zlecenia zawarta w dniu 4 października 2013 r. na wykonania 
dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja barier architektonicznych”, 
w umowie określono wartość wynagrodzenia w kwocie 6.150,00 zł. Plan  
po zmianach na dzień zawarcia umowy w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 
wynosił „0”, a więc udzielając powyższego zlecenia zaciągnięto zobowiązanie 
na kwotę 6.150,00 zł.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 
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Wniosek pokontrolny nr 18 – Zaciąganie zobowiązań finansowych obciążających 
plan finansowy jednostki w danym roku do wysokości kwot wydatków określonych  
w zatwierdzonym planie finansowym jednostki zgodnie z przepisami określonymi  
w art. 46 ust. 1 w powiązaniu z 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 19 
 
 brak w 39 decyzjach umorzeniowych dotyczących zaległości w podatku  

od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków 
transportowych wydanych w 2012 r. uzasadnienia prawnego. Ponadto  
w 13 decyzjach umorzeniowych dotyczących zaległości w podatku rolnym brak 
uzasadnienia faktycznego. Powyższe stanowi naruszenie art. 210 § 1 pkt 6  
w związku z art. 210 § 4 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa. 
 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Skarbnik 
Gminy oraz były Sekretarz Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 19 – Przestrzeganie przepisów art. 210 § 1 pkt 6 w związku 
z art. 210 § 4 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odnośnie zawierania w treści 
decyzji administracyjnej wszystkich wymaganych jej składników. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20 
 
 niezałatwianie w 2012 r., w kilkunastu przypadkach wniosku podatnika w sprawie 

umorzenia zaległości podatkowej bez zbędnej zwłoki. W tabeli poniżej wykazano 
10 przypadków spraw podatkowych załatwianych przez organ podatkowy  
z przekroczeniem terminu 2 miesięcy, i tak: 

 
Lp. Nr 

ewidencyjny 
podatnika 

Wniosek 
podatnika z 

dnia 

Data wpływu 
wniosku 

podatnika do 
Urzędu Gminy 

Decyzja organu 
podatkowego Nr 

z dnia 

Decyzja 
podpisana 

przez 

1. G17/8 12.03.2012 r. 13.03.2012 r. RFn.III.3111/56/2012 
z dnia 04.06.2012 r. 

Wójt Gminy 

2. G17/50 26.10.2011 r. 26.10.2011 r. RFn.III-3113/2/2012 
z dnia 15.02.2012 r. 

Z up. Wójta 
Gminy 
Sekretarz 
Gminy 

3. G15/35 10.01.2012 r. 12.01.2012 r. RFn.III-3113/7/2012 
z dnia 10.05.2012 r. 

Wójt Gminy 

4. G14/17 05.03.2012 r. 06.03.2012 r. RFn.III-3113/11/2012 
z dnia 07.05.2012 r. 

Wójt Gminy 

5. G11/110 15.02.2012 r. 15.02.2012 r. RFn.III-3113/5/2012 
z dnia 19.04.2012 r. 

Z up. Wójta 
Gminy 
Sekretarz 
Gminy 
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6. G11/47 15.02.2012 r. 15.02.2012 r. RFn.III-3113/6/2012 
z dnia 19.04.2012 r. 

Z up. Wójta 
Gminy 
Sekretarz 
Gminy 

7. G9/70 27.07.2012 r. 08.08.2012 r. RFn.III-3113/56/2012 
z dnia 23.10.2012 r. 

Z up. Wójta 
Gminy 
Kierownik 
Referatu 
Finansowego i 
Budżetu 
(Skarbnik 
Gminy) 

8. G8/71 23.11.2011 r. 23.11.2011 r. RFn.III-3113/4/2012 
z dnia 15.02.2012 r. 

Z up. Wójta 
Gminy 
Sekretarz 
Gminy 

9. G7/19 23.11.2011 r. 23.11.2011 r. RFn.III-3113/3/2012 
z dnia 15.02.2012 r. 

Z up. Wójta 
Gminy 
Sekretarz 
Gminy 

10. G5/68 28.02.2012 r. 29.02.2012 r. RFn.III.3113/8/2012 
z dnia 07.05.2012 r. 

Wójt Gminy 

 
Powyższe stanowi o nieprzestrzeganiu przepisów art. 139 § 1 i § 2 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.   

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Skarbnik 
Gminy oraz były Sekretarz Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 20 – Przestrzeganie przepisów art. 139 § 1 i § 2 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  
poz. 749, z późn. zm.), odnośnie załatwiania wniosku podatnika w sprawie umorzenia 
zaległości podatkowej i wydania przez organ podatkowy stosownej decyzji bez 
zbędnej zwłoki. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21 
 
 niezachowanie szczególnej staranności przy sporządzeniu 39 decyzji 

umorzeniowych dotyczących zaległości w podatku od nieruchomości, podatku 
rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych wydanych  
w 2012 r., m.in. poprzez podanie w decyzjach błędnej daty wniosku (podania) 
podatnika w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, podana w decyzjach data 
nie jest datą wniosku podatnika ani datą wpływu wniosku podatnika do Urzędu 
Gminy Radziemice. 
 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Skarbnik 
Gminy oraz były Sekretarz Gminy. 
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Wniosek pokontrolny nr 21 – Zachowanie szczególnej staranności przy 
sporządzeniu decyzji umorzeniowych dotyczących zaległości w podatku  
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków 
transportowych, m.in. poprzez podanie w decyzjach prawidłowej daty wniosku 
(podania) podatnika w sprawie umorzenia zaległości podatkowej. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22 
 
 nieprzestrzeganie postanowień § 4 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości  
oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, 
m.in. poprzez: 
 bezpodstawne dokonanie przypisu podatku od środków transportowych od osób 

prawnych za 2013 r. w kwocie 1.746,00 zł na karcie kontowej podatnika pod 
datą 01.02.2013 r., w sytuacji gdy w deklaracji w pkt 86 podatnik określił datę 
wypełnienia deklaracji: tj. w dniu 15.02.2013 r. Nieprawidłowość dotyczyła 
podatnika o karcie kontowej nr 0003, 

 bezpodstawne dokonanie przypisu podatku od środków transportowych od osób 
prawnych za 2013 r. w kwocie 1.435,00 zł na karcie kontowej podatnika pod 
datą 15.05.2013 r., w sytuacji gdy decyzja organu podatkowego określająca 
wysokość zobowiązania podatkowego w 2013 r. została wydana w dniu 
09.07.2013 r. (znak: RFn.III-3114/23/2013). Nieprawidłowość dotyczyła 
podatnika o karcie kontowej nr 0007, 

 bezpodstawne dokonanie przypisu podatku od środków transportowych od osób 
prawnych za 2013 r. w kwocie 850,00 zł na karcie kontowej podatnika pod datą 
01.02.2013 r., w sytuacji gdy decyzja organu podatkowego określająca 
wysokość zobowiązania podatkowego w 2013 r. została wydana w dniu 
05.03.2013 r. (znak: RFn.III-3114/2/2013). Nieprawidłowość dotyczyła 
podatnika o karcie kontowej nr 0054.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor ds. 
księgowości podatkowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 22 – Dokonywanie przypisów na kartach kontowych 
podatników podatku od środków transportowych od osób fizycznych zgodnie  
z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23 
 
 brak decyzji organu podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania 

podatkowego w 2012 r. w stosunku do sześciu podatników (nieprawidłowość 
dotyczyła podatników o karcie kontowej nr 0025, 0054) oraz w 2013 r. do dwóch 
podatników (nieprawidłowość dotyczyła podatników o karcie kontowej nr: 0025, 
KPR34NW) podatku od środków transportowych, którzy nie złożyli deklaracji 
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podatkowych co narusza postanowienia art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 r. Ordynacja podatkowa.   

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy  
oraz Inspektor ds. księgowości podatkowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 23 – Realizowanie postanowień art. 21 § 3 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez wydawanie decyzji określających 
wysokość podatku od środków transportowych w 2012 r. oraz 2013 r. w przypadku 
niezłożenia przez podatnika deklaracji podatkowej. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24 
 
 sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Gminy w Radziemicach 

niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
poprzez wykazywanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją 
księgową Urzędu, czym naruszono § 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia,  
w związku z zapisem ujętym w § 3 ust. 1 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia. 
Powyższe dotyczy niewykazania w niżej wymienionych sprawozdaniach 
budżetowych w klasyfikacji budżetowej dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 dochodów 
uzyskanych od jednego podatnika podatku od środków transportowych będącego 
osobą prawną (Urząd Gminy), i tak: 
 w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów Urzędu Gminy  

w Radziemicach za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r. i Rb-27S 
(zbiorcze) z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Radziemice  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r., 

 w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów Urzędu Gminy  
w Radziemicach za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. i Rb-27S 
(zbiorcze) z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Radziemice  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r., 

 w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów Urzędu Gminy  
w Radziemicach za okres od początku roku do dnia 31.03.2014 r. i Rb-27S 
(zbiorcze) z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Radziemice  
za okres od początku roku do dnia 31.03.2014 r., 

pomimo zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej ujmując w dz. 756  
rozdz. 75615 § 0340 wpłaty dokonane przez podatnika będącego osobą prawną 
(Urząd Gminy) o nr karty kontowej: 0056, podatku od środków transportowych  
w 2012 r. w łącznej kwocie 1.846,00 zł, w 2013 r. w łącznej kwocie 1.845,00 zł,  
w 2014 r. do dnia 31.03.2014 r. w łącznej kwocie 1.000,00 zł. Natomiast  
w ww. sprawozdaniach dochody te wykazano stosując niewłaściwą klasyfikację 
budżetową dz. 756 rozdz. 75616 § 0340.   

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Skarbnik 
Gminy oraz Inspektor ds. księgowości podatkowej. 
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Wniosek pokontrolny nr 24 – Rzetelne i prawidłowe pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym sporządzanie sprawozdań budżetowych, stosownie  
do wymogów § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 
2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119) oraz 
załącznika nr 39 „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego” do powyższego rozporządzenia. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 25 
 
 naruszenie przepisów 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 
zaliczanie niektórych dochodów budżetowych do niewłaściwych podziałek 
klasyfikacji budżetowej. Dotyczy to: 
 nieprawidłowego klasyfikowania skutków obniżenia górnych stawek podatków 

obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 457,20 zł (dot. podatku  
od środków transportowych od osób prawnych) w sprawozdaniu Rb-27S  
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz za okres od początku 
roku do dnia 31 grudnia 2013 r. Skutki te zaewidencjonowano w dz. 756  
rozdz. 75616 § 0340, który dot. podatku od środków transportowych od osób 
fizycznych, w kolumnie 12 dot. skutków obniżenia górnych stawek podatków 
obliczone za okres sprawozdawczy. Prawidłowo należało je wykazać w dz. 756 
rozdz. 75615 § 0340 (dot. podatku od środków transportowych od osób 
prawnych).  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Skarbnik 
Gminy oraz Inspektor ds. księgowości podatkowej. 
 
 nieprawidłowego klasyfikowania wpłat dokonanych przez 4 osób prawnych  

(tj. przez 4 parafie) o nr karty kontowej: G7/55, G17/46, G15/34, G12/54, 
podatku od nieruchomości w 2012 r. w łącznej kwocie 197,00 zł, podatku od 
nieruchomości w 2013 r. w łącznej kwocie 223,00 zł, podatku od 
nieruchomości w 2014 r. do dnia kontroli, tj. do dnia 03.06.2014 r. w łącznej 
kwocie 141,00 zł. Wpłaty te zaewidencjonowano w dz. 756 rozdz. 75616  
§ 0310 (dot. podatku od nieruchomości od osób fizycznych). Prawidłowo 
należało je wykazać w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 (dot. podatku od 
nieruchomości od osób prawnych).   

 nieprawidłowego klasyfikowania wpłat dokonanych przez 4 osób prawnych  
(tj. przez 4 parafie) o nr karty kontowej: G7/55, G17/46, G15/34, G12/54, 
podatku rolnego w 2012 r. w łącznej kwocie 3.289,00 zł, podatku rolnego  
w 2013 r. w łącznej kwocie 3.289,00 zł, podatku rolnego w 2014 r. do dnia 
kontroli, tj. do dnia 03.06.2014 r. w łącznej kwocie 2.056,00 zł. Wpłaty  
te zaewidencjonowano w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 (dot. podatku rolnego  
od osób fizycznych). Prawidłowo należało je wykazać w dz. 756 rozdz. 75615 
§ 0320 (dot. podatku rolnego od osób prawnych).   
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy oraz 
Inspektor ds. księgowości podatkowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 25 – Zaliczanie dochodów uzyskanych w toku 
wykonywania planu finansowego do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie  
z rozporządzeniem 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 26 
 
 niewezwanie przez Organ podatkowy, podatnika będącego osobą prawną,  

do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadkach nie złożenia 
przez podatnika deklaracji w terminie określonym w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, czym naruszono 
postanowienia art. 272 pkt. 1 lit. a) i art. 274 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa. Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku następujących 
podatników: 
 4 osoby prawne w 2012 r., 2013 r. i 2014 r. nie realizowały obowiązku złożenia 

deklaracji wynikającego z 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.). Parafie jako kościelne osoby prawne, stosownie  
do postanowień art. 6 ust. 9 pkt 1 ww. ustawy, winny składać deklarację na 
podatek od nieruchomości, 

 5 gminnych placówek oświatowych zwolnionych z podatku od nieruchomości 
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych, w 2012 r., 2013 r. i 2014 r. nie realizowało obowiązku 
złożenia deklaracji wynikającego z art. 6 ust. 10 ww. ustawy. sprawozdawczy. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy oraz 
Inspektor ds. wymiaru i poboru podatków i opłat. 

 
Wniosek pokontrolny nr 26 – Przestrzeganie przepisów art. 274a ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749,  
z późn. zm.), w szczególności wzywanie podatników będących osobami prawnymi  
do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, w przypadkach nieprzestrzegania 
przez nich obowiązku wynikającego z przepisów 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 27 
 
 niewezwanie przez Organ podatkowy, podatnika będącego osobą prawną,  

do złożenia deklaracji na podatek rolny w sytuacji nie złożenia przez podatnika 
deklaracji w terminie określonym przepisami art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia  
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, czym naruszono postanowienia art. 272  



 25 

pkt 1 lit. a) i art. 274 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku podatników: 4 osób prawnych  
w 2012 r., 2013 r. i 2014 r., które nie realizowały obowiązku złożenia deklaracji 
wynikającego z art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym. Parafie jako kościelne osoby prawne, stosownie do postanowień art. 6a  
ust. 8 pkt 1 ww. ustawy, winny składać deklarację na podatek rolny. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy  
oraz Inspektor ds. wymiaru i poboru podatków i opłat. 

 
Wniosek pokontrolny nr 27 – Przestrzeganie przepisów art. 274a ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749,  
z późn. zm.), w szczególności wzywanie podatników będących osobami prawnymi  
do złożenia deklaracji na podatek rolny, w przypadkach nieprzestrzegania przez nich 
obowiązku wynikającego z przepisów art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 28 
 
 niewezwanie przez Organ podatkowy, podatników podatku od środków 

transportowych w 2012 r. oraz w 2013 r., do złożenia deklaracji na podatek  
od środków transportowych w sytuacji nie złożenia przez podatnika deklaracji  
w terminie określonym przepisami art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, czym naruszono postanowienia art. 272 
pkt. 1 lit. a) i art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku następujących podatników: w 2012 r. 
2 podatników (nieprawidłowość dotyczyła podatników o karcie kontowej nr 0025, 
0054), a w 2013 r. – 4 podatników (nieprawidłowość dotyczyła podatników o karcie 
kontowej nr: 0007, 0025, 0054, KPR34NW). Powyższe, stanowi niedopełnienie 
obowiązków wynikających z art. 272 pkt 1 lit. a) w związku z art. 274a § 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.   

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy  
oraz Inspektor ds. księgowości podatkowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 28 – Podjęcie działań celem egzekwowania od podatników 
deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych, zgodnie z art. 272 pkt 1  
lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto, stosowanie 
przepisu art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 
stanowiącego iż organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie 
przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie 
została złożona mimo takiego obowiązku. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 29 
 
 niewydanie przez Organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego na lata 2012 – 2014 pomimo, że podatnik będący osobą prawną  
nie złożył deklaracji na podatek od nieruchomości i na podatek rolny, czym 
naruszono postanowienia art. 21 § 3 w związku z art. 207 ustawy Ordynacja 
podatkowa. Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku następujących 
podatników: kościelne osoby prawne (dot. podatek od nieruchomości i podatek 
rolny) oraz gminne placówki oświatowe (dot. podatek od nieruchomości).   

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy  
oraz Inspektor ds. wymiaru i poboru podatków i opłat. 

 
Wniosek pokontrolny nr 29 – Przestrzeganie przepisów art. 21 § 3 w związku  
z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity  
Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), poprzez wydawanie decyzji określającej 
wysokość zobowiązania podatkowego dla podatników będących osobami prawnymi  
w przypadkach nie złożenia bądź nieterminowego złożenia przez nich deklaracji  
na podatek od nieruchomości i rolny. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 30 
 
 prowadzenie na wspólnych kartach kontowych ewidencji podatku od nieruchomości 

(kościelne osoby prawne) oraz podatku rolnego w przypadku, gdy dany podmiot jest 
podatnikiem obydwu tych podatków. 
Powyższe stanowi naruszenie postanowień § 11 ust. 3 pkt 1 w związku z § 11 ust. 4 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek 
samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi dla każdego podatnika należy 
prowadzić odrębne konto w każdym podatku. Dotyczyło to podatników podatku  
od nieruchomości o numerach kont: G7/55, G17/46, G15/34 i G12/54.   

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy  
oraz Inspektor ds. księgowości podatkowej. 

 
Wniosek pokontrolny nr 30 – Przestrzeganie postanowień § 11 ust. 3 pkt 1 w 
związku z § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), w szczególności 
dotyczących prawidłowego prowadzenia kont szczegółowych do kont analitycznych 
służących do rozrachunków z podatnikami będącymi osobami prawnymi z tytułu 
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 31 
 
 niewyłączenie się Wójta Gminy Radziemice od załatwiania spraw dotyczących 

jego zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa 
podatkowego (dot. 2013 r. i 2014 r. do dnia kontroli), a także od załatwiania  
ww. spraw w stosunku do członków rodziny Wójta Gminy, będących podatnikami 
na terenie Gminy Radziemice (dot. 2012 r., 2013 r. i 2014 r. do dnia kontroli). 
Powyższe stanowi o naruszeniu przepisów art. 132 § 1 i § 2 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
Ponadto w trakcie kontroli pismem znak WP3100-SKO-1/2014 z dnia  
14.04.2014 r. Wójt Gminy wystąpił z opóźnieniem w 2014 r., do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krakowie, z prośbą o wyznaczenie organu 
właściwego do załatwiania ww. spraw, tj. po upływie terminu płatności I raty 
podatku. Decyzja określająca wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego  
na 2014 r. dla Wójta Gminy Radziemice i jego małżonki została wydana i 
doręczona przez Wójta Gminy Pałecznica, pomimo braku postanowienia 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczeniu Wójta Gminy 
Pałecznica jako organu właściwego do załatwienia spraw dotyczących zobowiązań 
podatkowych Wójta Gminy Radziemice i jego małżonki. Powyższe stanowi  
o nieprzestrzeganiu przepisu art. 132 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 31 – Przestrzeganie przepisu art. 132 § 1 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 749,  
z późn. zm.), poprzez wyłączanie się Wójta Gminy Radziemice od załatwiania spraw 
dotyczących jego zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych 
przepisami prawa podatkowego oraz od załatwiania ww. spraw osób, wymienionych  
w art. 132 § 2 powołanej wyżej ustawy, a także występowanie do SKO o wyznaczenie, 
w drodze postanowienia, organu właściwego do załatwiania ww. spraw. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 32 
 
 nieprzestrzeganie przez inkasentów zakresu upoważnienia udzielonego przez Radę 

Gminy Radziemice następującymi uchwałami: Nr VI/40/2011 z dnia 26 maja  
2011 r. w sprawie: określenia inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych  
oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenia za inkaso  
oraz Nr XIII/102/2012 Rady Gminy w Radziemicach z dnia 26 stycznia 2012 r.  
w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego  
od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych, poprzez 
pobranie przez 14 inkasentów podatku leśnego: w 2012 r., w łącznej kwocie  
209,89 zł, a w 2013 r. w łącznej kwocie 194,00 zł, pomimo, że nie zostali 
upoważnieni przez Radę Gminy Radziemice do ich pobrania. Rada Gminy 
Radziemice zgodnie z ww. uchwałami upoważniła inkasentów jedynie do pobrania 
podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób 
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fizycznych, natomiast nie upoważniła inkasentów do pobrania podatku leśnego  
od osób fizycznych. Powyższe stanowi o nieprzestrzeganiu przez 14 inkasentów 
zakresu upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Radziemice ww. uchwałami.   

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 32 – Przestrzeganie przez inkasentów zakresu 
upoważnienia do poboru podatku w drodze inkasa, udzielonego przez Radę Gminy 
Radziemice stosownymi uchwałami. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 33 
 
 nieprawidłowy nadzór ze strony Urzędu Gminy nad terminowością odprowadzania 

przez inkasentów na rachunek bankowy Urzędu Gminy kwot podatku  
od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, które to kwoty zostały 
odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Gminy po terminie określonym  
w przepisie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). W okresie 2012 r. -  
2013 r., stwierdzono łącznie 7 przypadków nieterminowych wpłat dokonanych 
przez inkasentów. 

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

 
Wniosek pokontrolny nr 33 – Egzekwowanie od inkasentów terminowego 
dokonywania wpłat pobranych kwot podatku od nieruchomości, podatku rolnego  
oraz podatku leśnego, stosownie do postanowień art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) 
lub stosownych uregulowań przyjętych  przez Radę Gminy. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 34 
 
 nieterminowa zapłata składek ZUS za miesiąc kwiecień 2012 r., co było 

niezgodne z przepisem określonym w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym 
składki za dany miesiąc winny być opłacone przez płatnika składek nie później, 
niż do 5 dnia następnego miesiąca.  
Ww. nieterminowa płatność wraz z kwotami poszczególnych składek, datą 
wymagalności i zapłaty została przedstawiona w poniższej tabeli: 

 
                                                     w zł 

Wysokość składki na: Miesiąc 
Ubezp. 
Społeczne 

Ubezp. 
zdrowotne 

Fundusz 
Pracy 

Data zapłaty Data 
wymagalności 

 
 
 
Rok 
2012 

IV 18.361,95 5.013,57 1.150,81 10.05.2012 r. 07.05.2012 r. 
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Ponadto nieterminowe odprowadzenie przez płatnika, składek na ubezpieczenia 
społeczne za miesiąc czerwiec 2013 r. (z tytułu korekty) od jednego  
z pracowników Urzędu, co stanowi naruszenie przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym 
płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne 
raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, w związku z art. 46 ust. 1 
ww. ustawy. Korektę deklaracji ZUS P DRA za czerwiec 2013 r. o identyfikatorze 
02 06.2013 sporządzono w dniu 09.07.2013 r. Po sporządzeniu korekty 
dokumentów rozliczeniowych w dniu 11.07.2013 r. dokonano przelewu  
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaległej kwoty 576,57 zł z tytułu 
ubezpieczenia społecznego.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 34 – Prawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenia 
społeczne i terminowe ich odprowadzenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
stosownie do przepisu określonego w art. 47 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy  
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.), zgodnie z którym płatnik składek przesyła 
w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne  
oraz opłaca składki za dany miesiąc 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 35 
 
 nierespektowanie przepisów ustawy dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, poprzez: 
 

 naliczenie i przekazanie do dnia 31 maja 2012 r. na rachunek bankowy 
funduszu, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
za 2012 r. w kwocie nie stanowiącej co najmniej 75 % równowartości odpisów 
za 2012 r., tj. w kwocie niższej o 4.568,44 zł. Powyższym naruszono przepisy 
art. 6 ust. 2 ww. ustawy.  

 naliczenie i przekazanie do dnia 30 września 2012 r. na rachunek bankowy 
funduszu, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
za 2012 r. w kwocie nie stanowiącej co najmniej 100 % równowartości 
odpisów za 2012 r., tj. w kwocie niższej o 91,26 zł. Powyższym naruszono 
przepisy art. 6 ust. 2 ww. ustawy.  

 naliczenie i przekazanie do dnia 31 maja 2013 r. na rachunek bankowy 
funduszu, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013 r.  
w kwocie nie stanowiącej co najmniej 75 % równowartości odpisów za 2013 r., 
tj. w kwocie niższej o 33,22 zł. Powyższym naruszono przepisy art. 6 ust. 2 
ww. ustawy.  

 naliczenie i przekazanie do dnia 30 września 2013 r. na rachunek bankowy 
funduszu, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013 r.  
w kwocie nie stanowiącej co najmniej 100 % równowartości odpisów  
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za 2013 r., tj. w kwocie niższej o 141,26 zł. Powyższym naruszono przepisy 
art. 6 ust. 2 ww. ustawy.  

 naliczenie (w wyniku korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, dokonanej w grudniu 2013 r.) i przekazanie do dnia 31 grudnia 
2013 r. na rachunek bankowy funduszu, odpisów na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych za 2013 r. w kwocie nie stanowiącej co najmniej 100 % 
równowartości odpisów za 2013 r., tj. w kwocie niższej o 165,64 zł. 
Powyższym naruszono przepisy art. 6 ust. 2 ww. ustawy.  
 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 35 – Naliczanie i przekazywanie na rachunek bankowy 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisów w terminach i w wysokościach 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 592, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 36 
 
 nierespektowanie postanowień art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela poprzez nieprzekazanie organowi stanowiącemu, tj. Radzie 
Gminy Radziemice, dyrektorom szkół prowadzonych przez Urząd Gminy  
w Radziemicach oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli 
sprawozdania (za 2013 rok) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Urząd Gminy w Radziemicach, co stanowi naruszenie 
postanowień art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.   
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 36 – Respektowanie postanowień art. 30a ust. 5 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 191), poprzez przekazanie organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy 
Radziemice, dyrektorom szkół prowadzonych przez Urząd Gminy w Radziemicach 
oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, sprawozdania za dany rok  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Gminy  
w Radziemicach. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 37 
 
 przekazanie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami - Gmina 
Radziemice” (znak sprawy: RKG.II.341A.2.2013), do jednego z wykonawców  
za pomocą poczty elektronicznej: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
z dnia 04.04.2013 r., co świadczy o niepełnym przestrzeganiu postanowień art. 27 
ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż w pkt. 11.1. 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zastrzegł, że cyt.: 
„Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje w formie pisemnej lub faksem.”, a więc zgodnie z wyborem 
zamawiającego, droga elektroniczna była w opisywanym postępowaniu 
niedopuszczalna.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 37 – Przestrzeganie w postępowaniach o udzielenie 
zamówień publicznych formy komunikacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami 
zgodnie z wyborem zamawiającego: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 
stosownie do przepisu określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907,  
z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 38 
 
 nieprzestrzeganie przepisu określonego w art. 97 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, poprzez przechowywanie niekompletnej 
dokumentacji przetargowej, dotyczącej następujących postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

 
 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami - Gmina Radziemice” 
(znak sprawy: RKG.II.341A.2.2013) - wśród dokumentów przedstawionych  
do kontroli, stwierdzono brak dowodu przekazania za pomocą poczty 
elektronicznej do wykonawcy, który złożył ofertę nr 4, zawiadomienia  
o unieważnieniu postępowania, 

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami - Gmina Radziemice” 
(znak sprawy: RKG.II.341A.3.2013) - wśród dokumentów przedstawionych  
do kontroli, stwierdzono brak dokumentu (czy to w formie pisemnej, czy to  
w formie faksu) od wykonawcy, który złożył zapytanie o następującej treści 
cyt.: „Czy Zamawiający dopuszcza bezobsługowe monolityczne 3 – komorowe 
urządzenia (osadnik wstępny, komora napowietrzania i osadnik wtórny) 
wytwarzane metodą rotomouldingu z PEHD, pracujące w technologii osadu 
czynnego ze złożem, spełniające wymagania Normy PN_EN 12556-3 2005+ 
A1: 2009 o wydajnościach do 8 RLM i 10RLM?”, 

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami - Gmina Radziemice” 
(znak sprawy: RKG.II.341A.3.2013) - wśród dokumentów przedstawionych  
do kontroli, przedłożono kosztorys inwestorski z dnia 10.10.2011 r. W dniu 
24.06.2014 r., po przekazaniu Wójtowi Gminy zestawu pytań w sprawie 
badanego i opisanego zamówienia publicznego, dostarczono kontrolującemu 
kosztorys inwestorski z dnia 04.03.2013 r. Dokumenty te nie były 
przechowywane wraz z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego i zostały dostarczone kontrolującym w przedostatnim dniu 
kontroli. 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 38 – Przechowywanie przez zamawiającego protokołu 
wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, zgodnie z przepisem 
określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 39 
 
 żądanie przez zamawiającego, w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dokumentów wykraczających poza zakres ówcześnie obowiązującego 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dotyczyło to:  ustalenia przez 
Zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
z przyłączami - Gmina Radziemice” (znak sprawy: RKG.II.341A.3.2013), 
wymogu przedłożenia „Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej”, zamiast „opłaconej polisy,  
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia”, co było niezgodne z art. 26 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z § 1 ust. 1  
pkt 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 
 

Wniosek pokontrolny nr 39 – Żądanie od wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na zasadach i w formach określonych 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 40 
 
 ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego w oparciu  o kosztorysy 

inwestorskie niespełniające wymogów określonych przepisami § 7 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
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podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. I tak, w zamówieniu 
publicznym, którego przedmiot wskazano jako: Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków z przyłączami - Gmina Radziemice (znak sprawy: 
RKG.II.341A.3.2013), w stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego brak adresu 
zamawiającego, czym naruszono § 7 pkt 1 lit. „b” ww. rozporządzenia.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 40 – 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). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 41 
 
 wskazanie w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami - Gmina Radziemice” (znak 
sprawy: RKG.II.341A.3.2013) - sporządzonym na druku ZP-2, błędnej informacji 
w zakresie daty ustalenia wartości zamówienia, co jest niezgodne z § 2 ust. 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku  
z przepisem określonym w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.   
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 
Wniosek pokontrolny nr 41 – Rzetelne podawanie w protokołach  
z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszystkich 
informacji wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458), w związku z przepisem określonym 
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 
 
Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności  
za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 
Gminy Radziemice, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Wójt 
Gminy Radziemice oraz Skarbnik Gminy 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 2012 r., poz. 1113, 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: 
Przewodnicząca  
Rady Gminy  
w Radziemicach 


