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Kraków, dnia 30.06.2016 r. 
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Grzegorz Niezgoda 

Burmistrz  

Miasta i Gminy  

Szczawnica 
 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję Pana Burmistrza, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 561), przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta i 

Gminy Szczawnica w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań 

podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności w latach 2014 - 2015 i w 2016 r., do dnia obowiązywania upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli.  

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych  

w protokole kontroli podpisanym w dnia 10 maja 2016 r., przekazuję Panu 

Burmistrzowi 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 

 

 częściowe niewykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie 

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-613-87/12   

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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z dnia 20 grudnia 2012 r. Nieprzeprowadzenie pełnej i konsekwentnej realizacji 

wniosków pokontrolnych dotyczy: 

 

 prowadzenia audytu wewnętrznego stosownie do postanowień art. 274 ust. 3 

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

go zgodnie z przepisami art. 275 ww. ustawy przez audytora wewnętrznego 

zatrudnionego w jednostce albo usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, 

spełniającego warunki określone w art. 286 w związku z art. 279 ust. 1 ww. 

ustawy, 

 prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie  

z postanowieniami 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, 

 przestrzegania postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, poprzez objęcie wyceną wszystkich środków trwałych 

stanowiących aktywa jednostki. 

 sporządzania sprawozdań budżetowych w sposób rzetelny i prawidłowy,  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe wykazywanie  

w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S wysokości skutków udzielonych ulg  

i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień 

ustawowych), stosownie do postanowień § 9 rozporządzenia Ministra Finansów 

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

 zaliczania dochodów i wydatków publicznych do właściwych podziałek 

klasyfikacji budżetowej, określonych rozporządzeniem Ministra Finansów  

z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, 

 zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem, 

stosownie do przepisu określonego w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym oraz postanowień zawartych umów, poprzez m.in.: 

dochodzenie należnych odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty czynszów 

dzierżawy nieruchomości gruntowych, 

 przekazywania 2 % odpisu od podatku rolnego, stanowiącego dochody izb 

rolniczych, w terminach określonych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

1995 r. o izbach rolniczych, 

 podjęcia działań w celu uchwalenia, corocznie do dnia 31 marca, programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, stosownie do postanowień art. 11a 

ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, poprzez 

przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w powyższej sprawie, 

stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, 
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 zapewnienia przestrzegania limitów planu wydatków budżetowych Urzędu 

Miasta i Gminy, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 rzetelnego wykonywania obowiązków Głównego Księgowego, dotyczących 

poświadczenia zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym 

jednostki, stosownie do postanowień wynikających z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a 

ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych, 

 udzielania pracownikom delegowanym w podróż służbową poza terytorium 

kraju zaliczek na poczet kosztów podróży i pobytu poza granicami kraju, 

stosownie do wymogu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

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

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej poza granicami kraju, 

 stosowania przepisów określonych w art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 lub art. 18 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi Burmistrzowi 

Miasta i Gminy przysługuje prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie 

w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, 

 udzielania zamówień dodatkowych w trybie z wolnej ręki, zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tylko i wyłącznie  

w sytuacjach, gdy zachodzą okoliczności wypełniające wszystkie elementy 

przesłanki uzasadniającej zlecenie robót dodatkowych, określonych w art. 67 

ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, 

 przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, poprzez zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do przepisów art. 95 

ust.1 ww. ustawy, 

 respektowania postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),  

a w szczególności dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminach określonych w art. 151 ustawy. 

 

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: Burmistrz Miasta  

i 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 czasie ostatniej  

i poprzedniej kontroli. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2 

 

 brak w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica w 2015 r. audytu wewnętrznego 

zorganizowanego i prowadzonego stosownie do wymogów art. 274 ust. 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskutek niezatrudnienia 

audytora wewnętrznego i niezawierania umowy z usługodawcą. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta  

i Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Prowadzenie audytu wewnętrznego stosownie  

do postanowień art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz prowadzenie 

go zgodnie z przepisami art. 275 ww. ustawy przez audytora wewnętrznego 

zatrudnionego w jednostce albo usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, 

spełniającego warunki określone w art. 286 w związku z art. 279 ust. 1 ww. ustawy.  

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3 

 

– nieprawidłowe prowadzenie w 2014 r. ewidencji na koncie pozabilansowym 980 – 

„Plan finansowy wydatków budżetowych jednostki” polegające na nierzetelnym 

ujmowaniu w ewidencji postanowień wynikających z dokumentów źródłowych, tj.:  

 

 zarządzenia Nr 0050.1.OW.2.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica  

z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Miasta  

i Gminy Szczawnica oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2014 – w podziałce dział 630 rozdział 63003  

§ 6050 na ww. koncie zaksięgowano pod datą 1.01.2014 r. kwotę 220.000,00 zł 

zamiast kwotę 110.000,00 zł,  

 zarządzenia Nr 120.1.71.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia  

31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Miasta i Gminy 

Szczawnica oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2014 - w podziałce dział 630 rozdział 63003 § 6050 na ww. 

koncie zaksięgowano pod datą 31.12.2014 r. zmniejszenie planu o kwotę 

930.000,00 zł zamiast o kwotę 1.100.000,00 zł, w podziałce dział 630 rozdział 

63003 § 6058 na ww. koncie nie zaksięgowano pod datą 31.12.2014 r. 

zmniejszenia planu o kwotę 2.070.000,00 zł, w podziałce dział 630 rozdział 

63003 § 6059 na ww. koncie nie zaksięgowano pod datą 31.12.2014 r. 

zmniejszenia planu o kwotę 1.955.000,00 zł. 

 

Powyższym naruszono postanowienia opisu konta 980 – „Plan finansowy 

wydatków budżetowych” zawartego w załącznik 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 
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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 uregulowań wewnętrznych w tym zakresie.  
 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie 

Finansowo-Budżetowym i Podatków.  

  

Wniosek pokontrolny nr 3 – Rzetelne i bieżące prowadzenie ewidencji księgowej na 

koncie 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”, poprzez wprowadzanie 

zapisów wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 

dotyczących planu finansowego jednostki, zgodnie z zasadą prowadzenia zapisów  

na ww. koncie, określoną 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289,  

z późn. zm.) oraz uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4 

 

 nieterminowa realizacja zobowiązań (dwa przypadki) na koniec 2014 roku: 

 rachunek nr 13/2014 USŁUGI SANITARNE w Szczawnicy z dnia  

31.12.2014 r. (nr dowodu księgowego F 1876/XII/15), z terminem zapłaty  

do 10.01.2015 r., zapłacony przelewem w dniu 16.01.2015 r., 

 faktura nr FV/17/04/2014 (Duplikat z dnia 10.02.2015 r.) firma z Nowego 

Sącza z dnia 2.04.2014 r. (nr dowodu księgowego F 1877/XII/14), w kwocie 

344,00 zł, zakup taśmy mierniczej, termin zapłaty 16.04.2014 r., zapłacona 

przelewem w dniu 12.01.2015 r. (zobowiązanie wymagalne). Firma odstąpiła 

od naliczenia odsetek. 

 

Powyższym, naruszono art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta  

i Gminy, Skarbnik Miasta i Gminy oraz p.o. Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Wniosek pokontrolny nr 4 – Dokonywanie wydatków publicznych w wysokości  

i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie  

do wymogów 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.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5 

 

− niebieżące prowadzenie w 2014 r. ewidencji księgowej na koncie 101 „Kasa”. 

Stwierdzono 11 przypadków zapisów księgowych pod datą sporządzenia raportów 

kasowych (raporty dziesięciodniowe), zamiast pod datą wypłaty dokonanej 

gotówką. Przykładowo kwotę 4.000,00 zł diety za pracę przy wyborach (lista) 

wypłacono w dniu 14.11.2014 r., a zaksięgowano pod datą 20.11.2014 r. 

Naruszono tym art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, który stanowi, że księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone 

bieżąco, jeżeli ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz 

obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały 

dokonane. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie 

Finansowo-Budżetowym i Podatków.  

  

Wniosek pokontrolny nr 5 – Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki  

w zakresie konta 101 – „Kasa” zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 5 pkt 3 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 
  

– nieprawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, 

dotyczących sprzedaży środków trwałych, polegające na wyksięgowaniu  

z ewidencji inwentarzowej (konto 011 – „Środki trwałe”), pod datą 31 grudnia 

2014 r. i 31 grudnia 2015 r., sprzedanych w latach 2014 – 2015 nieruchomości.  

W pięciu przypadkach wyksięgowania sprzedanych nieruchomości dokonano  

w trakcie trwania kontroli, tj. pod datą 21.04.2016 r. Powyższe dotyczyło:  

w roku 2014: 
 

lp. Nr działki/ Data zbycia / wg aktu 

notarialnego z dnia 

Data 

wyksięgowania 

1 1110/13  23.06.2014 r. 31.12.2014 r. 

2 211/10  06.06.2014 r. 31.12.2014 r. 

3 1273  03.11.2014 r. 31.12.2014 r. 

4 211/6  03.11.2014 r. 31.12.2014 r. 

5 398/7  12.11.2014 r. 31.12.2014 r. 

6 398/5  12.11.2014 r. 31.12.2014 r. 

7 mieszkanie  03.11.2014 r. 21.04.2016 r. 



 7 

8 mieszkanie  29.12.2014 r. 21.04.2016 r. 

9 mieszkanie  29.12.2014 r. 21.04.2016 r. 

 

w roku 2015: 
 

lp. Nr działki/ Data zbycia / wg aktu 

notarialnego z dnia 

Data 
wyksięgowania 

1 211/4  18.05.2015 r. 31.12.2015 r. 

2 211/3  04.08.2015 r. 31.12.2015 r. 

3 221/7  04.08.2015 r. 31.12.2015 r. 

4 528/15 06.10.2015 31.12.2015 r. 

5 316  19.10.2015 31.12.2015 r. 

6 1114/4 09.10.2015 r. 31.12.2015 r. 

7 Mieszkanie 06.10.2015 r. 19.10.2015 r. 

8 Mieszkanie 06.10.2015 r. 19.10.2015 r. 

9 Mieszkanie 12.11.2015 r. 21.04.2016 r. 

10 211/5  18.12.2015 r. 31.12.2015 r. 

11 530/23 12.11.2015 r. 31.12.2015 r. 

12 232/1  18.12.2015 r. 21.04.2016 r. 

13 211/8  08.01.2016 r. 31.12.2015 r. 

 

Tym samym naruszono postanowienia art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, który stanowi, iż do ksiąg rachunkowych danego 

okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde 

zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w tym okresie.  

  

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: specjalista w Referacie 

Finansowo-Budżetowym i Podatków. 

  
Wniosek pokontrolny nr 6 – Wprowadzanie do ksiąg rachunkowych danego okresu 

sprawozdawczego w postaci zapisu, każdego zdarzenia gospodarczego, które 

nastąpiło w tym okresie, zgodnie ze wskazaniami 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.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7 

 

 nieprawidłowe, w 39 przypadkach ujęcie dowodów księgowych w ewidencji 

księgowej na koncie 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku 

bieżącego” po dokonaniu wydatków, wg podziałek klasyfikacji budżetowej: 

 
 

Lp. 

Klasyfikacja Data 

Wydatki 

narastająco 

Zaangażowanie 

narastająco 

Różnica  

wydatki - 

zaangażowanie 

 1 020/02001/4210 28.04.2014  3 040,00  3 000,00   40,00 

 2 600/60016/4210 24.02.2014  4 547,24   495,00  4 052,24 

 3 600/60078/4270 17.07.2014  83 355,50   0,00  83 355,50 

 4 630/63003/4210 18.12.2014  9 971,67  9 925,67   46,00 

 5 630/63003/4210 23.12.2014  10 036,67  9 990,67   46,00 

 6 700/70004/4300 19.03.2014  30 693,84  29 000,00  1 693,84 

 7 700/70004/6050 19.03.2014  15 985,74  15 000,00   985,74 

 8 700/70004/6050 20.06.2014  36 542,71  35 985,74   556,97 

 9 700/70005/4260 27.06.2014  11 739,42  11 403,04   336,38 

10 750/75022/3030 10.01.2014  9 377,70  8 906,70   471,00 

11 750/75022/3030 07.03.2014  29 239,50  28 937,10   302,40 

12 750/75023/4010 24.12.2014 1 389 643,35 1 387 189,30  2 454,05 

13 750/75023/4010 30.12.2014 1 413 805,15 1 387 189,30  26 615,85 

14 750/75023/4040 30.12.2014  105 623,98  100 935,03  4 688,95 

15 750/75023/4410 30.01.2014  2 086,93  2 021,71   65,22 

16 750/75023/4410 07.02.2014  3 316,95  3 003,95   313,00 

17 750/75023/4410 28.03.2014  9 219,31  9 125,71   93,60 

18 750/75023/4410 29.07.2014  24 616,18  21 058,27  3 557,91 

19 750/75023/4410 29.10.2014  33 346,85  32 517,29   829,56 

20 750/75023/4410 18.12.2014  38 051,77  37 952,15   99,62 

21 750/75023/4410 30.12.2014  39 850,41  39 750,79   99,62 

22 750/75075/4210 29.07.2014  16 145,49  15 976,49   169,00 

23 750/75075/4210 14.11.2014  19 124,91  18 412,06   712,85 

24 750/75075/4300 29.07.2014  53 212,57  52 980,57   232,00 

25 751/75113/3030 23.05.2014  7 080,00   0,00  7 080,00 

26 754/75412/4210 18.12.2014  43 026,97  41 026,94  2 000,03 

27 754/75412/4210 30.12.2014  44 026,97  42 026,94  2 000,03 

28 754/75412/4300 29.08.2014  23 032,45  22 429,75   602,70 

29 754/75412/4360 04.02.2014   247,83   186,33   61,50 

30 754/75412/4360 07.03.2014   418,66   357,16   61,50 

31 754/75416/4210 29.07.2014  4 098,36  3 700,51   397,85 

32 754/75416/4210 18.12.2014  8 145,94  7 950,34   195,60 

33 754/75416/4210 30.12.2014  8 341,12  8 145,52   195,60 
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34 754/75416/4410 29.07.2014   230,64   0,00   230,64 

35 900/90002/4300 10.02.2014  17 000,00   0,00  17 000,00 

36 900/90015/4260 13.06.2014  113 756,86  113 287,53   469,33 

37 900/90015/4300 22.12.2014  73 769,40  57 804,87  15 964,53 

38 926/92605/4300 02.01.2014   259,70   0,00   259,70 

39 926/92605/4430 24.07.2014   807,00   760,00   47,00 

 

Przykładowo: Faktura nr 26116/0871/14 usługa i olej napędowy w kwocie  

2.000,03 zł zapłacona gotówką w dniu 18.12.2014 r., na ww. koncie zaksięgowano: 

strona „Wn” pod datą 18.12.2014 r., strona „Ma” pod datą 31.12.2014 r. (wiersz 26 

ww. tabeli), Faktura nr FV/3063/2014 z dnia 12.12.2014 r. za naprawę elementów 

oświetleniowych w kwocie 19.926,00 zł, zapłacona przelewem w dniu  

22.12.2014 r., na ww. koncie zaksięgowano: strona „Wn” pod datą 22.12.2014 r., 

strona „Ma” pod datą 31.12.2014 r. (wiersz 37 ww. tabeli), Faktura nr 02/02/2014  

z dnia 10.02.2014 r. za zestaw higieniczny, kosz i transport w kwocie 4.052,24 zł, 

zapłacona przelewem w dniu 24.02.2014 r., na ww. koncie zaksięgowano: strona 

„Wn” pod datą 24.02.2014 r., strona „Ma” pod datą 5.03.2014 r. (wiersz 2  

ww. tabeli), Faktura nr 3/7/2014 z dnia 4.07.2014 r. za remont uszkodzonej 

nawierzchni w kwocie 83.355,50 zł, zapłacona przelewem w dniu 17.07.2014 r.,  

na ww. koncie zaksięgowano: strona „Wn” pod datą 17.07.2014 r., strona „Ma” pod 

datą 31.07.2014 r. (wiersz 3 ww. tabeli). 

 

Powyższym naruszono zasadę funkcjonowania ww. konta określoną 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, jak również  istotę samego zaangażowania, którego 

celem jest pokazanie bieżącego kształtowania zobowiązań, z których wynika 

obciążenie planu finansowego Urzędu w bieżącym roku budżetowym.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie 

Finansowo-Budżetowym i Podatków. 

  

Wniosek pokontrolny nr 7 – Prowadzenie ksiąg Urzędu Miasta i Gminy w zakresie 

konta 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” w sposób 

rzetelny, zgodny z zasadą funkcjonowania konta określoną 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  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289, z późn. zm.) oraz uregulowaniami 

wewnętrznymi w tym zakresie. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8 

 

– nierzetelne sporządzenie sprawozdań budżetowych w 2014 r. Stwierdzono 

rozbieżności między ewidencją księgową Urzędu Miasta i Gminy a danymi 

wykazanymi w miesięcznych, jednostkowych sprawozdaniach budżetowych  

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb – 28S z wykonania 

planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, za niżej 

wymienione okresy sprawozdawcze 2014 r. (dane w zł.):  
 

 sprawozdanie Rb-27S za okres  od początku roku do 31 stycznia 2014 r., 
 

Klasyfikacja  

budżetowa 

Dochody 

 wg RB-27S 

Dochody  

wg ewidencji 

księgowej 

Różnica 

700/70005/0470 2 189,28 2 191,98 (-) 2,70 

700/70005/0750 17 262,85 17 260,15 2,70 
 

 sprawozdanie Rb-27S za okres  od początku roku do 28 lutego 2014 r., 
 

Klasyfikacja  

budżetowa  

Dochody 

 wg RB-27S 

Dochody  

wg ewidencji 

księgowej 

Różnica 

756/75616/0310      159 773,48   159 791,08          (-) 17,60 

756/75616/0320          147,30   129,70           17,60 
 

 sprawozdanie Rb-27S za okres  od początku roku do 31 marca 2014 r., 
 

Klasyfikacja  

budżetowa  

Dochody 

 wg RB-27S 

Dochody  

wg ewidencji 

księgowej 

Różnica 

756/75616/0310      477 067,00   477 084,60         (-) 17,60 

756/75616/0320       11 611,67   11 594,07           17,60 
 

 sprawozdanie Rb-27S za okres  od początku roku do 30 września 2014 r., 

 

Klasyfikacja  

budżetowa  

Dochody 

 wg RB-27S 

Dochody  

wg ewidencji 

księgowej 

Różnica 

900/90002/0490      181 753,50   181 741,50           12,00 

 

 sprawozdanie Rb-27S za okres  od początku roku do 31 października 2014 r., 

 

Klasyfikacja  

budżetowa  

Dochody 

 wg RB-27S 

Dochody  

wg ewidencji 

księgowej 

Różnica 

750/75023/0690        6 582,10   6 593,68          (-) 11,58 

756/75616/0910 4 746,36   4 836,36          (-) 90,00 
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 sprawozdanie Rb-27S za okres  od początku roku do 30 listopada 2014 r., 

 

Klasyfikacja  

budżetowa  

Dochody 

 wg RB-27S 

Dochody  

wg ewidencji 

księgowej 

Różnica 

020/0201/0840 169 354,64   168 758,18          596,46 

700/70005/0750    2 713 906,13   2 705 630,32        8 275,81 

700/70005/0770 442 559,21   379 443,07       63 116,14 

700/70005/0830 19 032,88   18 419,44          613,44 

 

 sprawozdanie Rb-27S za okres  od początku roku do 31 grudnia 2014 r., 

 

Klasyfikacja  

budżetowa  

Dochody 

 wg RB-27S 

Dochody  

wg ewidencji 

księgowej 

Różnica 

750/75023/0920 10 871,42   10 876,34           (-) 4,92 

852/85203/2360       523,87   518,95            4,92 

 

 Sprawozdania RB-28S za okres od początku roku do 30 listopada 2014 r., 
 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Wydatki 

wykonane UG wg 

Rb-28S 

Wydatki UG wg 

ewidencji 

księgowej 

Różnica (w 

złotych) 

700/70005/4300 100 864,73 101 014,73 (-) 150,00 

921/92120/6050 74 258,97 74 108,97 150,00 

Powyższym naruszono § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, który stanowił,  

że kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie  

i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz kwoty 

wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi  

z ewidencji księgowej.  

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta  

i Gminy Szczawnica, Skarbnik Miasta i Gminy oraz były pracownik Referatu 

Finansowo-Budżetowego i Podatków. 

 

Wniosek pokontrolny nr 8 – Sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych 

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb – 28S z wykonania 

planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w kwotach 

zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy, 

spełniając tym postanowienia § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 119, z późn. zm.). 

 

 



 12 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9 

 

 sporządzenie sprawozdań budżetowych z naruszeniem obowiązujących przepisów 

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

sprawozdawczości budżetowej, co dotyczy nierzetelnego sporządzenia sprawozdań 

Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych oraz Rb-27 S z wykonania planu 

dochodów budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r., 

2013 r., 2014 r. i 2015 r., poprzez: 

 

 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2012 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 3 „skutki obniżenia górnych stawek 

podatków obliczone za okres sprawozdawczy” zaniżenie wykazanej kwoty  

o 47.396,90 zł, poprzez nieprawidłowe wykazanie skutków dotyczących mienia 

komunalnego będącego własnością Miasta i Gminy, tj. powierzchni 

pozostałych gruntów, pozostałych budynków podlegających opodatkowaniu  

i nieprawidłowe wykazanie  powierzchni budynków pozostałych zwolnionych  

z opodatkowania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy oraz 

błędne przyjęcie do wyliczenia maksymalnej stawki ustawowej dotyczącej 

gruntów pozostałych, jak też nieprawidłowe wykazanie przez Miejski Zakład  

Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy powierzchni gruntów i budynków  

i wartości części budowli. W zakresie opisanym wyżej, również  

w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.  

za 2012 r. analogicznie, w kolumnie 12 „skutki obniżenia górnych stawek (…): 

w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – podatek od nieruchomości zaniżono wykazaną 

kwotę o 47.396,90 zł, 

 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2012 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 4 „skutki udzielonych ulg i zwolnień  

obliczone za okres sprawozdawczy”  zaniżenie wykazanej kwoty o 2.744,68 zł, 

poprzez niewykazanie skutków dotyczących mienia komunalnego będącego 

własnością Gminy, tj. powierzchni budynku remizy OSP w Szczawnicy.  

W zakresie opisanym wyżej, również w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania 

planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2012 r. analogicznie, w kolumnie 13 

„skutki udzielonych ulg i zwolnień (…): w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – 

podatek od nieruchomości zaniżono wykazaną kwotę o 2.744,68 zł. 

 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2013 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 3 „skutki obniżenia górnych stawek 

podatków obliczone za okres sprawozdawczy” zaniżenie wykazanej kwoty  

o 36.933,82 zł, poprzez nieprawidłowe wykazanie skutków dotyczących mienia 

komunalnego będącego własnością Gminy, tj. powierzchni pozostałych 

gruntów, pozostałych budynków podlegających opodatkowaniu  

i nieprawidłowe wykazanie powierzchni budynków pozostałych zwolnionych  

z opodatkowania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy oraz 

nieprawidłowe wykazanie przez Miejski Zakład  Gospodarki Komunalnej  

w Szczawnicy powierzchni gruntów i budynków i wartości części budowli.  

W zakresie opisanym wyżej, również w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania 

planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2012 r. analogicznie, w kolumnie 12 
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„skutki obniżenia górnych stawek (…): w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – podatek 

od nieruchomości zaniżono wykazaną kwotę o 36.933,82 zł, 

 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2013 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 4 „skutki udzielonych ulg i zwolnień  

obliczone za okres sprawozdawczy” zawyżenie wykazanej kwoty  

o 7.205,50 zł, poprzez wykazanie skutków dotyczących mienia komunalnego 

będącego własnością Gminy, tj. powierzchni gruntu zajętego pod boisko 

sportowe i budynki zaplecza, podlegające zwolnieniu ustawowemu. W zakresie 

opisanym wyżej, również w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu 

dochodów budżetowych j.s.t. za 2012 r. analogicznie, w kolumnie 13 „skutki 

udzielonych ulg i zwolnień (…): w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – podatek od 

nieruchomości zawyżono wykazaną kwotę o 7.205,50 zł. 

 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2014 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 3 „skutki obniżenia górnych stawek 

podatków obliczone za okres sprawozdawczy” zaniżenie wykazanej kwoty  

o 43 162,47 zł, poprzez nieprawidłowe wykazanie skutków dotyczących mienia 

komunalnego będącego własnością Miasta i Gminy tj. powierzchni pozostałych 

gruntów (nie wykazanie części dróg gminnych), lokali mieszkalnych, budynku 

oraz pozostałych budynków podlegających opodatkowaniu, jak też 

nieprawidłowe wykazanie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Szczawnicy powierzchni gruntów. W zakresie opisanym wyżej, również  

w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.  

za 2012 r. analogicznie, w kolumnie 12 „skutki obniżenia górnych stawek (…): 

w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – podatek od nieruchomości zaniżono wykazaną 

kwotę o 43.162,47 zł, 

 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2014 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 4 „skutki udzielonych ulg i zwolnień  

obliczone za okres sprawozdawczy” zawyżenie wykazanej kwoty o 250 zł, 

poprzez nieprawidłowe wykazanie budynku i gruntu pozostałego, 

niepodlegającego zwolnieniu. W zakresie opisanym wyżej, również  

w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.  

za 2014 r. analogicznie, w kolumnie 13 „skutki udzielonych ulg i zwolnień 

(…): w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – podatek od nieruchomości zawyżono 

wykazaną kwotę o 250 zł. 

 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2015 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 3 „skutki obniżenia górnych stawek 

podatków obliczone za okres sprawozdawczy” zaniżenie wykazanej kwoty  

o 46.753,43 zł, poprzez nieprawidłowe wykazanie skutków dotyczących mienia 

komunalnego będącego własnością Miasta i Gminy, tj. powierzchni 

pozostałych gruntów, lokali mieszkalnych oraz pozostałych budynków 

podlegających opodatkowaniu, jak też nieprawidłowe wykazanie przez Miejski 

Zakład  Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy powierzchni gruntów.  

W zakresie opisanym wyżej, również w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania 

planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2015 r. analogicznie, w kolumnie 12 

„skutki obniżenia górnych stawek (…): w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – podatek 

od nieruchomości zaniżono wykazaną kwotę o 46.753,43 zł, 
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 w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2015 r.  

w podatku od nieruchomości, w kolumnie 4 „skutki udzielonych ulg i zwolnień  

obliczone za okres sprawozdawczy” zawyżenie wykazanej kwoty o 250 zł, 

poprzez nieprawidłowe wykazanie budynku i gruntu pozostałego,  

niepodlegającego zwolnieniu. W zakresie opisanym wyżej, również  

w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.  

za 2015 r. analogicznie, w kolumnie 13 „skutki udzielonych ulg i zwolnień 

(…): w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 – podatek od nieruchomości zawyżono 

wykazaną kwotę o 250 zł. 

  

W sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od 

1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (z dnia 22.02.2016 r.) oraz korektach z dnia  

4 marca 2016 r. i 8 kwietnia 2016 r., jak też sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania 

planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia  

2015 r. (z dnia 22.02.2016 r.) i korektach z dnia 4 marca 2016 r. i 8 kwietnia  

2016 r. oprócz danych dotyczących 2015 r. wykazano również skutki finansowe 

wynikające z korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2012-2013 r. 

dotyczące zaniżenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, zaniżenia 

skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz 

zaniżenia skutków udzielonych ulg i zwolnień. Ponadto w zakresie skutków 

finansowych błędnego przyjęcia do wyliczenia maksymalnej stawki ustawowej 

dotyczącej gruntów pozostałych w 2012 r. dokonano w dniu 3 marca 2016 r. 

korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 

2012 r. (z dnia 18.02.2013 r.). 

 

W związku z powyższym, iż stosownie do postanowień zawartych w § 3 ust. 1  

pkt 12 załącznika Nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 

2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, skutki finansowe obniżenia 

górnych stawek podatków i skutki udzielonych ulg i zwolnień  dotyczące korekt 

deklaracji na podatek za lata ubiegłe, wykazuje się za okresy sprawozdawcze  

w roku, w którym otrzymano od podatników korekty deklaracji, wymieniona 

kwota „zaniżonych skutków w 2014 i 2015 r.” została wykazana, zgodnie ze 

stanem faktycznym, w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do 31 marca 2016 r. (sporządzonym 

19.04.2016 r., przekazanym do RIO w Krakowie 20.04.2016 r.), natomiast zostanie 

wykazana odpowiednio w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych 

dochodów podatkowych, po upływie okresu sprawozdawczego, tj. za okres od 

początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r., a następnie ww. sprawozdanie zostanie 

przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i 

Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 9 – Sporządzanie sprawozdań budżetowych w sposób 

rzetelny i prawidłowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe 

wykazywanie w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27 S wysokości skutków obniżenia 
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górnych stawek podatków oraz skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień, 

obliczonych za okres sprawozdawczy, stosownie do postanowień § 9 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10 

 

 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. Dotyczyło to nieprawidłowego klasyfikowania w 2014 r.  

i w 2015 r. wpływów z opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na 

nieruchomościach, zgodnie z umowami w formie aktów notarialnych (w 2014 r.  

w kwocie 2.480,91 zł, w 2015 r. w kwocie 7.801,89 zł). Wpływy te 

zaewidencjonowano dz. 700 rozdz. 70005 § w § 077 - wpływy z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Prawidłowo należało je wykazać w § 047 – wpływy z opłaty za trwały zarząd, 

użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczystego nieruchomości. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Miasta  

i Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Zaliczanie dochodów i wydatków publicznych  

do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, określonych rozporządzeniem 

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

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  

ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11 

 

– nieterminowe złożenie przez Urząd Miejski w Szczawnicy korekty deklaracji na 

podatek od nieruchomości za 2014 r. i 2015 r. w odniesieniu do mienia 

komunalnego będącego własnością Miasta i Gminy, tj. powierzchni pozostałych 

gruntów, pozostałych budynków podlegających opodatkowaniu i powierzchni 

budynków pozostałych zwolnionych z opodatkowania na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej w Szczawnicy, czym naruszono postanowienia art. 6 ust. 9 pkt 2,  

w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.), który stanowi,  

iż osoby prawne są obowiązane odpowiednio skorygować deklaracje w razie 

zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia. Korektę deklaracji za 2014 r. i 2015 r. złożono w dniu  

17 marca 2016 r. 

Zdarzeniem mającym wpływ na wysokość opodatkowania w 2014 r. i 2015 r. była 

kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie przeprowadzona w dniach  

20 października 2015 r. – 19 lutego 2016 r., która wykazała, że Miasto i Gmina 
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zaniżyła dochody z tytułu podatku od nieruchomości, zaniżyła skutki finansowe 

obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zaniżyła skutki 

finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za 2014 r.  

i 2015 r. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta  

i Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Przestrzeganie postanowień art. 6 ust. 9 pkt 2,  

w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.), który stanowi,  

iż osoby prawne są obowiązane, w trakcie roku podatkowego, odpowiednio 

skorygować deklaracje w razie zaistnienia, zdarzenia mającego wpływ na wysokość 

opodatkowania w tym roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12 

 

 nieegzekwowanie postanowień zawartych umów dotyczących terminowego 

wnoszenia czynszów najmu oraz niewystąpienie o zapłatę należnych odsetek  

za zwłokę, stosownie do postanowień  umów, co stanowi, przy wykonywaniu 

budżetu Miasta i Gminy, naruszenie zasad gospodarki finansowej określonych  

w art. 254 pkt 1, w związku z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, stanowiących, iż jednostki sektora finansów publicznych 

są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym 

mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku 

do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania,  

w szczególności dochodzenie należnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 

czynszów najmu. Dotyczyło to nieterminowego wniesienia w 2014 r. części rat 

czynszów najmu przez 5 z 11 kontrolowanych najemców. Należne odsetki  

za zwłokę wpłacono w toku kontroli, tj. w dniu 13 kwietnia 2016 r. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: p.o. Kierownika  

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Wykonywanie budżetu Miasta i Gminy  

przy zachowaniu zasad gospodarki finansowej określonych w art. 254 pkt 1,  

w związku z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), stanowiących, iż jednostki 

sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im 

należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego 

podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania 

zobowiązania, w szczególności dochodzenie należnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat czynszów najmu. Ponadto należy zachować szczególną 

staranność przy wykonywaniu zarządu mieniem, w tym w zakresie dochodów z tytułu 
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wpływów z czynszów najmu, stosownie do przepisu określonego w art. 50 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13 

 

 nierzetelne sporządzenie informacji o wyniku przetargu z dnia 7 grudnia 2015 r.  

w części dotyczącej liczby osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, 

gdzie wpisano cyt.: „(...) 2 osoby”, niezgodnie z treścią protokołu z przetargu  

z dnia 27 listopada 2015 r., w którym stwierdzono, iż udział w przetargu wzięła 

jedna osoba. Warunki uczestnictwa w przetargu spełniła 1 osoba m.in. wpłacając  

w terminie ustaloną kwotę wadium, gdyż druga osoba nie zgłosiła się na przetarg, 

mimo iż wpłaciła wadium. Powyższe narusza postanowienia § 12 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Wyżej wymieniona nieprawidłowość wystąpiła przy sprzedaży w 2015 r.  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy 

Szczawnica, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 232/1 o pow. 0,2514 ha 

położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda, w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: p.o. Kierownika  

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 13 – Zapewnienie przestrzegania, przy sprzedaży 

nieruchomości komunalnych, przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490,  

a w szczególności rzetelne sporządzenie informacji o wyniku przetargu na zbycia 

nieruchomości, o której mowa w § 12 ww. rozporządzenia. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14 

 

 nieterminowe przekazanie w 2014 r. i 2015 r. 2 % odpisu podatku rolnego, 

stanowiącego dochody izb rolniczych, na rachunek bankowy Małopolskiej Izby 

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

z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. W wyniku kontroli ustalono,  

iż kwoty odpisu obliczone zostały prawidłowo, natomiast po I i III racie podatku  

w 2014 r. oraz II i IV za 2015 r. nie dochowano ustawowego terminu wpłaty 

odpisu na rzecz izby. W związku z powyższym należne odsetki od nieterminowo 

przekazanych wpłat  w 2014 i 2015 r. wyniosły 1,36 zł i zostały przekazane  

na rachunek bankowy Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, w toku kontroli,  

w dniu 6 kwietnia 2016 r. W dniu 6 kwietnia 2016 r. odpowiedzialny za zwłokę 

pracownik wpłacił do budżetu Miasta i Gminy należną kwotę. 
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Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie 

Finansowo-Budżetowym i Podatków.  

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Przekazywanie 2 % odpisu od podatku rolnego, 

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

ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1079, z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15 
 

 zaniechanie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica  

w latach 2014-2016, co stanowi nieprzestrzeganie postanowień art. 11a ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, poprzez nieprzygotowanie projektu 

uchwały Rady Miejskiej w sprawie ww. programu, stosownie do postanowień  

art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta  

i Gminy oraz inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania 

Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Podjęcie działań w celu uchwalenia, corocznie do dnia 

31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, stosownie  

do postanowień art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), poprzez przygotowanie projektu 

uchwały Rady Miejskiej w powyższej sprawie, stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16 

 

- wystąpienie 2 przypadków przekroczenia planu wydatków w 2014 r., co stanowi 

naruszenie zasad gospodarki finansowej określonych w art. 44 ust. 1 pkt 3,  

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

publicznych zawiera poniższa tabela:  
 

Lp Klasyfikacja Data 

Wydatek  

w dniu… 

Wydatki 

narastająco 

Plan 

finansowy 

wydatków 

narastająco 

Przekroczenie 

planu 

finansowego 

wydatków  

1 754/75412/3020 25.06.2014  2 536,00  18 484,42  18 000,00   484,42 

  2 851/85154/4170 30.12.2014  1 500,00  67 167,49  65 700,00  1 467,49 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i 

Gminy. 
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Wniosek pokontrolny nr 16 – Zapewnienie przestrzegania limitów planu wydatków 

budżetowych Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 i art. 254  

pkt 3 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 17 
  

– zaciągnięcie w 37 przypadkach w 2014 r. zobowiązania w wysokości 

przekraczającej plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy, czym naruszono zasady 

gospodarki finansowej, określone w art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 
 

Lp. Klasyfikacja Data 

Zaangażowanie 

w dniu… 

Zaangażowanie 

narastająco 

Plan finansowy 

narastająco 

Różnica plan 

- zaangażow. 

  1 400/40002/6050 11.07.2014  198 188,10  201 668,10  200 000,00  1 668,10 

  2 600/60016/4270 17.04.2014  46 136,58  48 026,98  20 000,00  28 026,98 

  3 600/60016/4300 27.02.2014  60 000,00  60 000,00   0,00  60 000,00 

  4 600/60016/4300 15.10.2014   132,35  61 177,85  61 100,00   77,85 

  5 600/60016/4300 27.10.2014  3 965,00  65 142,85  61 100,00  3 965,00 

  6 600/60078/4270 01.08.2014  2 069,21  567 845,16  567 000,00   845,16 

  7 600/60078/4270 06.08.2014  390 286,35  958 131,51  567 000,00  390 286,35 

  8 710/71004/4300 05.08.2014  6 000,00  14 137,68  13 626,00   511,68 

  9 710/71004/4300 30.10.2014   255,84  14 393,52  13 626,00   255,84 

 10 720/72095/4350 09.04.2014  26 400,00  26 400,00   0,00  26 400,00 

 11 720/72095/4357 01.01.2014  59 993,00  59 993,00  59 976,00   17,00 

 12 720/72095/4359 01.01.2014  10 587,00  10 587,00  10 584,00   3,00 

 13 750/75023/4210 08.05.2014  2 105,29  81 708,07  80 000,00  1 708,07 

 14 750/75023/4210 12.05.2014   227,89  81 935,96  80 000,00   227,89 

 15 750/75023/4210 14.05.2014   677,42  82 613,38  80 000,00   677,42 

 16 750/75023/4210 15.05.2014   549,00  83 162,38  80 000,00   549,00 

 17 750/75023/4210 16.05.2014   922,50  84 084,88  80 000,00   922,50 

 18 750/75023/4210 01.09.2014  2 023,85  102 636,09  102 407,00   229,09 

 19 750/75023/4210 03.09.2014   61,50  102 697,59  102 407,00   61,50 

 20 750/75023/4210 04.09.2014   109,22  102 806,81  102 407,00   109,22 

 21 750/75023/4210 05.09.2014   391,61  103 198,42  102 407,00   391,61 

 22 750/75023/4210 08.09.2014   173,90  103 372,32  102 407,00   173,90 

 23 750/75023/4210 25.09.2014   79,95  103 452,27  102 407,00   79,95 

 24 754/75405/3000 13.08.2014   400,00   400,00   0,00   400,00 

 25 754/75412/3020 25.06.2014  2 536,00  18 484,42  18 000,00   484,42 

 26 754/75421/4300 14.08.2014  9 532,50  201 600,39  200 000,00  1 600,39 

 27 754/75421/4300 19.08.2014   950,00  202 550,39  200 000,00   950,00 

 28 851/85154/4170 28.11.2014  8 767,07  67 637,79  65 700,00  1 937,79 
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 29 851/85154/4170 02.12.2014   55,01  67 692,80  65 700,00   55,01 

 30 851/85154/4170 05.12.2014   402,26  68 095,06  65 700,00   402,26 

 31 851/85154/4170 29.12.2014   260,25  68 355,31  65 700,00   260,25 

 32 851/85154/4170 30.12.2014   402,26  68 757,57  65 700,00   402,26 

 33 852/85295/6057 23.04.2014   697,41  362 317,41  361 620,00   697,41 

 34 852/85295/6059 23.04.2014   298,89  155 278,89  154 980,00   298,89 

 35 926/92605/3040 02.01.2014   259,70   259,70   0,00   259,70 

 36 926/92605/3040 17.02.2014  36 158,40  36 418,10  32 600,00  3 818,10 

 37 926/92605/3040 21.02.2014  1 000,00  37 418,10  32 600,00  1 000,00 

              

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i 

Gminy Szczawnica, Skarbnik Gminy, inspektor w Referacie Finansowo-

Budżetowym i Podatków. 

  

Wniosek pokontrolny nr 17 – Zaciąganie zobowiązań jedynie do wysokości 

wynikających z planu finansowego jednostki z uwzględnieniem wcześniej 

poniesionych wydatków i zaciągniętych zobowiązań, stosownie do postanowień  

art. 46 ust. 1 i art. 261 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 18 

 

– nierzetelne wykonywanie obowiązków głównego księgowego wynikających  

z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 54 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uregulowań wewnętrznych  

w tym zakresie. Składając podpis na fakturach (rachunkach), Skarbnik Miasta  

i Gminy poświadczył o zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym, 

czym dopuszczono do dokonania wydatków powyżej kwot określonych w planie 

finansowym jednostki oraz, że zobowiązania wynikające z operacji gospodarczej 

mieszczą się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w 2014 r., pomimo 

braku zabezpieczenia środków w ww. planie. Powyższe dotyczyło: 2 przypadków 

dokonania wydatków powyżej kwot określonych planem finansowym oraz  

37 przypadków zaciągania zobowiązań. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Miasta i 

Gminy.  

Wniosek pokontrolny nr 18 – Rzetelne wykonywanie obowiązków Głównego 

Księgowego, dotyczących poświadczenia zgodności operacji gospodarczych oraz 

zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych z planem finansowym jednostki, 

stosownie do postanowień wynikających z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a w powiązaniu  

z art. 54 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).   
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19 

 

 wystąpienie 2 przypadków w 2014 r. zmniejszenia planu wydatków poniżej 

zaksięgowanego zaangażowania wydatków w następującej podziałce klasyfikacji 

budżetowej: 

 

Klasyfikacja Data 

Plan finansowy 

przed zmianą 

Zmniejszenie 

planu 

finansowego 

Plan 

finansowy po 

zmianie 

Zaangażowa

nie w dniu… 

Brak 
zabezpieczenia 

dla całości 

zobowiązań 

750/75075/4300 29.04.2014  46 200,00  - 4 947,00  41 253,00  43 671,57  2 418,57 

754/75421/4300 22.09.2014  200 000,00  - 15 500,00  184 500,00  202 550,39  18 050,39 

 

Powyższe wynika ze zmniejszenia planu finansowego wydatków Urzędu  

w 2014 r. dokonanego zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica:  

Nr 120.1.25.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. i Nr 120.1.51.2014 z dnia 22 września 

2014 r. - w sprawie zmiany planu finansowego na 2014 r. 

Takie postępowanie narusza zasadę obligatoryjnego utrzymania w planie 

finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych zobowiązań, która wynika  

z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust.1 pkt 2, art. 261 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i 

Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy.  

 

Wniosek pokontrolny nr 19 – Wyeliminowanie przypadków dokonywania zmian 

planu finansowego wydatków poniżej kwot zaksięgowanego zaangażowania 

wydatków budżetowych, celem zapewnienia realizacji zasady obligatoryjnego 

utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych 

zobowiązań, która wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust. 1 pkt 2, 

art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20 

 

 niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej, sprawdzenie i rozliczenie delegacji służbowych:  

 Nr 191/2015 z 24.08.2015 r., cel podróży – szkolenie, Warszawa.  

Z przedłożonego dokumentu wynikało m.in., że podróż służbowa trwała 

powyżej 12 godzin i pracownikowi wypłacono dietę w kwocie 30,00 zł. Z karty 

zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wynikało, że szkolący w cenie szkolenia 

w kwocie 324,00 zł zapewniali obiad,  

 Nr 194/2015 z 25.08.2015 r., cel podróży – szkolenie, Kraków.  

Z przedłożonego dokumentu wynikało m.in., że podróż służbowa trwała 

powyżej 8 godzin i 35 minut i pracownikowi wypłacono dietę w kwocie  
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15,00 zł. Z karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wynika i z programu 

szkolenia wynikało, że szkolący w cenie szkolenia w kwocie 360,00 zł 

zapewniali obiad.  

 

Powyższym naruszono § 7 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia, który stanowi,  

że w sytuacji, gdy w czasie podróży służbowej pracownikowi zapewniono 

wyżywienie w postaci obiadu, należną dietę zmniejsza się o 50 %. 

W trakcie kontroli, w dniu 13.04.2016 r. pracownicy zwrócili nienależnie pobrane 

diety (dowód wpłaty: nr 72/11/1/2016 i nr 71/11/1/2016). 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie 

Finansowo-Budżetowym i Podatków. 

 

Wniosek pokontrolny nr 20 – Rzetelne sprawdzanie polecenia wyjazdu służbowego, 

w szczególności w zakresie uprawnienia pracownika do diety, zgodnie do 

postanowień § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21 

 

 zaniechanie udzielania zaliczek dla pracowników delegowanych w podróż 

służbową poza terytorium kraju, czym naruszono postanowienia § 20 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej. Powyższe dotyczyło: delegacji nr 185/2015 z dnia 10.08.2015  

do Spiska Bela (Słowacja) i delegacji nr 201/2015 z dnia 14.09.2015 do Spiska 

Bela (Słowacja).  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy oraz Sekretarz Miasta i Gminy.  

 

Wniosek pokontrolny nr 21 – Udzielanie pracownikom delegowanym w podróż 

służbową poza terytorium kraju zaliczek na poczet kosztów podróży i pobytu poza 

granicami kraju, stosownie do wymogu § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22 

 

– niezgodnie z postanowieniami § 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym  

w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, ustalenie w uchwale 
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Nr V/23/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 12 lutego 2007 r.,  

dla Przewodniczącego Rady diety w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 

100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego corocznie w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów. Od dnia 1 stycznia 2011 r., zapis ten spowodował, 

że wysokość wypłaconych miesięcznych diet przekracza miesięcznie 

półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255,  

z późn. zm.), przy ograniczeniu wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710). Minimalne miesięczne wynagrodzenie  

za pracę wynosiło: w 2011 r. 1.386,00 zł, w 2012 r. 1,500,00 zł, w 2013 r.  

1.600,00 zł, w 2014 r. 1.680,00 zł, w 2015 r. 1.750,00 zł, w 2016 r. 1.850,00 zł, 

natomiast w przypadku gmin o liczbie mieszkańców do 15 tysięcy, w latach  

2011 do 2016 maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu wynosiła 

1.324,85  zł miesięcznie. W rezultacie nieprawidłowych ustaleń, kwota  

nadpłaconych diet wyniosła: 733,80 zł za rok 2011, 2.101,80 zł za rok 2012, 

3.301,80 za rok 2013, 4.261,80 zł za rok 2014, 5.101,80 zł za rok 2015, 1.050,30 zł 

za styczeń i luty 2016 roku.  

W trakcie trwania kontroli, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podjął działania 

zmierzające do zwrotu nienależnie wypłaconych kwot diet. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Miasta i 

Gminy Szczawnica oraz inspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym. 

 

Wniosek pokontrolny nr 22 – Podjęcie stosownych działań zmierzających do 

dokonania zmiany zasad ustalania wysokości diety Przewodniczącemu Rady, w celu 

uniknięcia naruszania zakazu określonego art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U Nr 61, poz. 710). 

Jednocześnie konsekwentne realizowanie podjętych działań zgodnych z prawem 

mających na celu zwrot nienależnie wypłaconych kwot diet. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23 

 

 naruszenie dyspozycji wyrażonej w art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych, poprzez przechowywanie zabezpieczeń 

należytego wykonania umów wniesionych w pieniądzu na nieoprocentowanym 

rachunku bankowym, w okresie od 2010 r. do dnia kontroli. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Miasta i 

Gminy. 
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Wniosek pokontrolny nr 23 – Respektowanie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  

a w szczególności przechowywanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym, stosownie  

do dyspozycji zawartej w art. 148 ust. 5 ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24 

 

− zwrot w 17 z 22 występujących przypadkach w latach 2011-2016 przez 

zamawiającego 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy po terminie  

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane. Powyższe jest niezgodne z przepisami określonymi w art. 151 ust. 1 

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

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektorzy w Referacie 

Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych.  

 

Wniosek pokontrolny nr 24 – Respektowanie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 2164), a w szczególności dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w terminie określonym w art. 151 ust. 1 ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 25 

 

− zwrot w 12 z 13 występujących przypadkach w latach 2013-2015 przez 

zamawiającego 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu 

rękojmi po terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Powyższe jest 

niezgodne z przepisem określonym w art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie 

Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych. 

 

Wniosek pokontrolny nr 25 – Respektowanie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  

a w szczególności dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z tytułu rękojmi za wady w terminie określonym w art. 151 ust. 3 ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 26 

 

 udzielenie umową Nr RLKP.272.06.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r., zamówienia na 

roboty dodatkowe pn. „Poprawa warunków działalności MGOPS w Szczawnicy 

poprzez rozbudowę istniejącego budynku przy ul. Szalaya” w trybie zamówienia  

z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy nie zachodziły okoliczności 

wypełniające elementy przesłanki uzasadniającej zlecenie robót dodatkowych  
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w tym trybie, bowiem wykonanie dodatkowych zadań objętych ww. umową było 

możliwe do wcześniejszego przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Burmistrza Miasta i 

Gminy oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 26 – Udzielanie zamówień dodatkowych w trybie z wolnej 

ręki, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy zachodzą 

okoliczności wypełniające wszystkie elementy przesłanki uzasadniającej zlecenie 

robót dodatkowych, określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 27 

 

 niedopełnienie obowiązku zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu 

umowy z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zamówienia publicznego, stosownie  

do przepisów art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. Dotyczy to postępowania pn. „Poprawa warunków działalności 

MGOPS w Szczawnicy poprzez rozbudowę istniejącego budynku przy ul. Szalaya” 

z 2015 r. Zamawiający przesłał ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia publicznego 

do Urzędu Zamówień Publicznych dopiero w dniu 2 czerwca 2015 r. 

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie nastąpiło w dniu 2 czerwca 2015 r.  

(Nr ogłoszenia 132200-2015). 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie 

Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych. 

 

Wniosek pokontrolny nr 27 – Przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), 

poprzez zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, stosownie do przepisów art. 95 ust.1 ww. ustawy. 

 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności  

za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 

Miasta i Gminy Szczawnica, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, 

Burmistrz oraz Skarbnik Miasta i Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, 

odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym 

nieprawidłowości. 

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do 

postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 
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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 2016 r. poz. 561), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie 

internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

 

 

Do wiadomości: 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

w Szczawnicy 


