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WYST f\PIENIE POKONTROLNE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej G6rze, dzia!ajqc na podstawie art. 1 ust. 2
ustawy

z

dnia

7

paidziernika

1992

r.

regionalnych

0

izbach

obrachunkowych

(tekstjcdn. Oz. U. z 2016 r. poz. 561 z p6in. zm .), przeprowadzi!a w okresie od 02.01.2019 r.
do 02.04.2019 r. kontrol y kompleksowq gospodarki finansowej i zam6wien publicznych
Gminy Lipinki Luzyckie

0

statusie wiejskim za 2018 rok. Wyniki kontroli om6wiono

i podpisano protok6! w dniu 02.04.2019 r.
Zakresem kontroli objyto regulacje wewnylrzne, funkcjonowanie kontroli zarzqdczej,
prowadzenie rachunkowosci, realizacjy wybranych rodzaj6w dochod6w i wydatk6w,
w tym wydatk6w na wynagrodzenia nauczycieli z tytu!u wyp!aty dodatku uzupe!niajqcego,
udzielanie
zagadnienia

zam6wien
dotyczqce

publicznych,
d!ugu

rozliczanie

publicznego,

otrzymanych

gospodarowanie

udzielonych
mlcnlem

dotacji,

komunalnym

oraz rozliczenia budzetu z jcdnostkami organizacyjnymi.
W zwiqzku z przeprowadzonq kontrolq, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy

0

regionalnych

izbach obrachunl<owych przekazujy Panu W6jtowi niniejsze wystqpienie pokontrolne.

,

f
Kontrola sporzqdzania zestawien obrotow i said wykazala, ze obroty strony Winien
zestawienia obrotow i saId kont ksiygi glownej budzetu Gminy za wrzesien 2018 r.
(100% proby kontrolnej) wynosily 6985 834,25 zl, natomiast z wydruku dziennika budzetu
Gminy za wrzesien 2018 r. wynika, iz obroty strony Winien dziennika wynosily
6 990 834,25z1, co jest niezgodne z

art. 18 ust. I ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.

o rachunkowosci (tekst. jedn. Oz. U. z 2018 r. poz. 395z poin. zm.). R6Znica wynosila
5 000,00 zl.
Obroty strony Winien i strony Ma zestawienia obrotow i said kont ksiygi glownej budzetu
Gminy narastajqco od poczqtku 2018 r. do kOl1ca wrzeSnia 2018 r. (100% proby
kontrolnej) wynosily 38 917 873,25 i byly niezgodne z obrotami strony Winien i strony Ma
dziennika budzetu Gminy narastajqco od poczqtku 2018

1'.

do konca wrzesnia 2018 r.

i wynosi1y 38 922 873,25 zl, co jest niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy
R6Znica po stronie Winien

1

0

rachunkowosci.

po stronie Ma wynosi1a 5 000,00 zl. Obroty strony Winien

zestawienia obrotow i saId kont ksiygi glownej Urzydu narastajqco od poczqtku 2018 r.
do konca wrzesnia 2018 r. wynosily 31 280799,49 zl - natomiast z wydruku dziennika
Urzydu obroty strony Winien narastajqco od poczqtku 2018 r. do konca wrzesnia 2018 r.
v.rynosi1y 31 280977,49 zl, co jest niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy

0

rachunkowosci.

Roznica vvyniosla 178,00 zl. Osobq odpowiedzialnq za powyzsze nieprawidlowosci jest
Skarbnik Gminy.
Kontrola prawidlowosci i terminowosci 777 zapis6w w ewidencji ksiygowej
\\rykazala, iz dwa zapisy ksiygowe dotyczqce zwrotu biezqcego zasilku pielygnacyjnego nie
zawieraly opisu operacji, co stanowi naruszenie art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy

0

rachllnkowosci.

Wartosc zapisu na stronie Winien konta ksiygi glownej Urzydu 409 "Pozostale koszty
rodzajowe" wynosila - 459,00 zl oraz wartosc zapisu na stronie Ma konta ksiygi
g16wnej Urzydu

130

"Rachunek

biezqcy

jednostki"

wynosila

459

zl.

Osobq odpowiedzialnq za powyzszC). nieprawidlowosc jest O. S. - inspektor w Referacie
Finansowym.
Jeden zapis ksiygowy na stronie Ma konta ksiygi glownej Urzydll l 0 1 "Kasa"
na kwoty 3 470,00 zl nie zawieral danych pozwalajqcych na ustalenie osoby odpowiedzialnej
za tresc zapisu, co stanowi naruszenie art. 14 ust. 4 llstawy

0

rachunkO\vosci. Osob'l

odpowiedzialnq za powYZSZq nieprawidlowosc jest Skarbnik.
W roku kontroli ustalono, ze w dniach 22.06.2018 r. i 12.09.2018 r. Skarbnik Gminy
dokonala wstypnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych wynikaj'lcych
2

,

z listy plac Nr 87 i wyciqgu bankowego Nr 102/20 I 8 oraz listy plac Nr 136

I

wyclqgu

bankowego Nr 152/2018 z planem finansowym; poprzez zlozenie podpis6w na tych
dokumentach pomlmo, ze zobowiqzania wynikajqce z tych dokument6\v nle miescily
si~

w planie

finansowym

jednostki

(budzecie

Gminy

na

2018 r.),

co

narusza

art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(tekst jedn. Oz. U. z 2017 r. poz.2077 z p6Zn. zm.). Zlozenie podpis6w przez Skarbnika
Gminy na ww. dokumentach, mialo wp1yw na dokonanie wydatk6w w 1qcznej kwocie
20011,72 z1, powodujqc przekroczenie limitu wydatk6w

uj~tych

2018 w dziale 900 rozdziale 90006 § 4170 w dniu 22.06.2018 r. 0
710 rozdziale 71004 § 4177 w dniu 12.09.2018 r. 0
art. 52
za

t~

ust.

pkt

2

ustawy

0

finansach

kwot~

w budzecie Gminy na rok
kwot~

5126,00 z1, w dziale

14604,26 z1, czym naruszono

publicznych.

Osobq

odpowiedzialnq

nieprawid1owosc jest Skarbnik.
Kontrola dochod6w budzetowych z tytulu podatkll od nieruchomosci od os6b

fizycznych w pr6bie kontrolnej stanowiqcej 7% liczby kont podatnik6w wykaza1a,
ze w stosunku do zaleg10sci jednego podatnika z tytu1u 3 raty podatku od nieruchomosci
za 2018 r. w wysokosci 287,00 z1, organ podatkowy nie podjq1 czynnosci zmierzajqcych
do zastosowania srodk6w egzekucyjnych (poprzez wyslanie podatnikowi upomnienia
tyt1l1u

i wystawienie
z dnia 17 czerwca

wykonawczego),

1966

(tekstjedn. Oz. U. z 2018 r.

r.

o

poz.

co

stanowi

postypowaniu
1314

z

p6in.

naruszeme

egzekucyjnym
zm.).

Osobq

art. 6 § 1 ustawy
w

administracji
odpowiedzialnq

za nieprawid1owosc jest Z. M.- K. - pomoc administracyjna w Referacie Finansowym.
Kontrola dochod6w z tytu1u podatku rolnego od os6b fizycznych w pr6bie kontrolnej
stanowiqcej 7% liczby kont podatnik6w wykazala, ze na koncie jednego podatnika dokonane
zosta1y cztery zapisy ksiygowe niewynikajqce z zadnego dowodu ksiygowego, obejmujqce
cztery raty podatku rolnego za 2018 r. w lqcznej wysokosci 102,00 z1, kt6re nie
odzwierciedlaly stanu rzeczywistego, co stano wi naruszenie art. 24 ust. 1 w zwiqzku
z art. 24 ust. 2 ustawy 0 rachunkowosci . Oecyzja ustalajqca podatek nie zosta1a doryczona
podatnikowi, a

wi~c

nie wywolala skutkll prawnego. Osobq odpowiedzialnq za pOWYZSZq

nieprawid1owosc jest J. H. -- inspektor w Referacie Finansowym.
Kontrola rozliczenia udzielonej dotacji celowej wykaza1a, ze w podziake klasyfikacji
budzetowej w dziale 926 rozdziale 92605 paragrafie 2820 "Ootacja celowa z budZetu na
finansowanie lub dotinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom"
3

uj~to

,
wydatek w wysokosci 33 000,00 zl, kt6ry dotyczy! dotacji celowej udzielonej na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia!alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
(tekst jedn. Oz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p6Zn. zm.), zamiast w dziale 926 rozdziale 92605
paragrafie

2360

"Ootacje

celowe

z

budzetu jednostki

samorz'!du

terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych
do realizacji organizacjom prowadz'!cym dzia1alnose pozytku publicznego". Zastosowanie
nieprawidlowej

podzialki

klasyfikacji

wydatk6w

budzetowych

stanowi

naruszeme

art. 39 ust. 1 w zW. z art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy 0 finansach publicznych i § 1 rozporz'!dzenia
Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg610wej klasyfikacji dochod6w,
wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz,!cych ze h6de! zagranicznych
(tekstjedn. Oz. U. z 2014 r. poz. 1053 z p6in. zm.). Osob,! odpowiedzialn,! za powyzsz,!
nieprawidlowosci jest Skarbnik.
Kontroluj,!cy ustalili , ze wyniki otwartego konkursu ofel1 na

realizacj~

zadania

publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Luzyckie
w 2018 roku" nie

zosta1y ogloszone w Biuletynie Informacji Publicznej , niezwlocznie

po wyborze oferty, co stanowi naruszenie art. 15 ust. 2j w zwi,!zku z art. 13 ust. 3 pkt 1 i 3
ustavvy

0

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. Wyniki otwartego konkursu

ofert w og6le nie zostaly ogloszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Na dzien
przeprowadzenia
strona internetowa

istnia1a

kontroli
Urz~du.

odr~bna

od

Biuletynu

lnformacji

Publicznej

Osob,! odpowiedzialn,! za powyzsz,! nieprawidlowosc jest M. B.

- Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego, Ochrony Srodowiska i Promocji.
W toku kontroli gospodarki mieniem ustalono, iz do dochod6w 0 l,!cznej kwocie
4491,14 zl , obejmuj,!cych 13 z 20 zapis6w ksiygowych zastosowano nieprawidlo\,v'!
podzialk y klasyfikacji budzetowej, tj . w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale
70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomosciami" paragrafie 0770 "Wplaty z tytulu
odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci"
uj~te

zostaly dochody, kt6re dotyczy1y sprzedazy przydomowych oczyszczalni nie

b~d,!cych

nieruchomosciami, kt6re powinny bye ujyte w dziaJe 900 "Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka sciekowa i ochrona w6d" paragrafie 0870
"Wplywy

ze

sprzedazy

skladnik6w

maj£!lkowych".

Powyzsze

stanowi

naruszenie art. 39 ust.l w zW. z art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy 0 finansach publicznych
i § 1 rozporz'!dzenia Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg610wej

4

klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz,!cych
ze :h6del zagranicznych. Osobq odpowiedzialn,! za powyzsz,! nieprawidlowosci jest Skarbnik.
Z ustalen kontroli oraz wyjasnien os6b odpowiedzialnych wynika, ze przyczyn,!
stwierdzonych nieprawidlowosci jest nieprzestrzeganie b,!dz blydna interpretacja przepis6w
prawa, omylki, blydy oraz przeoczenia.
lednoczeSnie informujy, ze w przypadku nieprawidlowosci

incydentalnym

0

charakterze lub wyeliminowanych w trakcie kontroli , po udzieleniu stosownego instruktazu,
nie formulowano wniosk6w pokontrolnych, a w pozostalym zakresie kontroli wymienionym
we wstypie wyst,!pienia nie stwierdzono nieprawidlowosci.
Przedstawiaj'!c powyzsze ustalenia i uwagi, dzialaj,!c na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, wnoszy 0:
l. Sporz,!dzanie zestawienia obrot6w i saId kont ksiygi g16wnej w spos6b zgodny

z art. 18

ust.

ustawy

z

dnia

29

wrzesnia

ksiygowym

miydzy

1994

r.

rachunkowosci

0

(tekstjedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 351).
2. Zawieranie

w

zapisle

stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy
3. Prowadzenie

ksi,!g

rachunkowych

0

.
.
mnyml

iimit6w

operacJI,

rachunkowosci.

w

spos6b

umoziiwiaj,!cy

odpowiedzialnej za treSc zapisu zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy
4. Nieprzekraczanie

OplSU

wydatk6w

ujytych

w

0

ustalenie osoby

rachunkowosci.
budzecie

stosownie do art . 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

0

Gminy,
finansach

pubJicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6Zn. zm.).
5. Ookonywanie przez Skarbnika Gminy, byd,!cego g16wnym ksiygowym budzetu

Gminy, nalezytej kontroli wstypnej, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy
o tinansach publicznych.
6. Podejmowanie

czynnosci

zmierzaj'!cych

do

zastosowania

srodk6w

egzekucyjnych w razie uchylania siy zobowi'!zanego od wykonania obowi,!zk6w,
stosownie do art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

0

postypowaniu

egzekucyjnym w administracji (tekstjedn. Oz. U. z 2018 r. poz. 1314 z p6Zn. zm.).
7. Rzetelne prowadzenie ksi,!g rachunkowych poprzez dokonywanie w nich zapis6w
odzwierciedlajqcych stan rzeczywisty zgodnie z a11. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 LISt. 2
ustawy

0

rachunkowosci.

8. Klasyfikowanie dochod6w i wydatk6w bLldzetowych, zgodnie z art. 39 LISt. I w zw.
z art. 39 liSt. 4 pkt I ustawy

0

finansach publicznych i § 1 rozporzqdzenia Ministra
5

Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg610wej klasyfikacji dochod6w,
wydatk6w,

przychod6w

i

rozchod6w oraz

srodk6w

pochodz<lcych

ze

zr6de!

zagranicznych (tekstjedn. Oz. U. z 2014 r. poz. 1053 z pOin. zm.).
9. Oglaszanie

wynik6w

otwartego

konkursu

ofert

niezwloczne

po

wyborze

oferty zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia!alnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r. poz. 450 z pOin. zm.),
stosownie do art. 15 ust. 2j tej ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych,
do wniosk6w

zawartych

w

wyst<lpieniu

pokontrolnym

przys!uguje

prawo

z!ozenia

zastrzezenia do Kolegium lzby.
lnformacjl( 0 wykonaniu wniosk6w pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania
proszl( przekazac Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej G6rze w terminie 30 dni
od dnia otrzymania niniejszego wyst<lpienia pokontrolnego.

Do wiadomosci :
Rada Gminy Lipinki Luzyckie

6

