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Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach

od 16 grudnia 2013 r. do 11 lutego 2014 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej
Gminy Bojszowy za okres od 1 stycznia2009 r. do 1 lutego 2014r.

Ustalenia kontroli zawarte zostaly w protokole kontroli, podpisanym w dniu 18 lutego
2014 r., kt6rego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Ponizej przedstawiam poszczeg6lne nieprawidlowoSci, wskazuj4c wnioski
zmierzaj4ce do ich usunigcia i usprawnienia badanej dzialalnoSci oraz osoby odpowie dzialne

za nieprawidlowe wykonywanie czynnoSci sluzbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia

7 puldziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113

zpoLn. zm.).

W zakresie ksiggowoSci:

Nieprawidlowo zaongazowano w 2012 r. irodki otrzymane na poczet dochoddw rola,t
nastgpnego (subwencji na 2013 r.) no wydatki realizowane w roku poprzednim.

Powyzszym naruszono art. 2I I ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. It{r 157, poz. 1240 z pdin. zm.) w zwiqzku z art. 3 ust. I, ort.7 ust. I
pkt 4, art.7 ust. 3 orez art. 34 ust. I pkt I ustawy z dnia l3listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorzqdu terytorialnego (Dt U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z poin. zm.).
(Jstalono, ie stan irodkdw pienigznych na rachunku budzetu na dzieri 3I grudnia 2012 r.

w h,vocie 315.801,06 zl, powiglrszony o nalehnoiciw lqcznei lo,vocie 266.546,95 zl (z tytulu

m.in. rozliczenia w podatku dochodowym pobieranych przez urzgdy skarbowe na rzecz

budzetu), a nastgpnie pomniejszony o zobowiqzaniawobec budzetuw lo,vocie 10L108,72 zl

oraz otrzymanq subwencjg w grudniu 2012 r. na styczeri 2013 r. w h,vocie 508.743,00 zl,

stanowi wartoit ujemnq w bwocie 0 27.503,71 zl.
Ponadto ustslono, 2€ operacje gospodarcze dotyczqce zaanga1owania irodkfw

finansowych z subwencji oSwiatowej, nie zostaly zobrazow
na koncie 909 - ,, Rozliczenia migdzyokresowe ".
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I{a dzien 3I grudnia 2012 r. na rachunku bankowym Gminy Bojszowy pozostala iedynie
huota 3 I 5.80I ,06 zl, pomimo iz w grudniu 20 I 2 r. wplyngla subwencia oiwiatowa

dotyczqca 2013 r. w wysokoflci 508.743,00 zt.

Wobec powy1szego, pomimo iz hnota subwencii oSwiatowej, kt6ra stanowila dochod

2013 r.-zostolaiczgsctwydatkowanaw 2012 r., nie dokonanow ksiggachrachunkowych

stosownych ksiggowari, ktore odzwierciedlilyby rzeczwiste operacie gospodarcze

i faktyczny stan zobowiqzan budzetu.
Zgodnie z opisem konta 909 ujgtym w zalqczniku nr 2 do rozporzqdzenia Ministra

Finans6w z inia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowo{ci oraz planow

kont dta budzetu paristwa, b,udzetdw jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek

budietowych, somorzqdowych zakladdw budzetowych, panstwowych funduszy celowych

oroz paristwowych j ednostek budzetowych maj qcych siedzibg pozo granicami

Rzeczypospolitej Potskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z poin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r.

poz. iAq oraz w zaffiadowym planie kont wprowadzonym zarzqdzeniem Wdita Gminy-Bojszowy 
I{r 0l52/l I2/2010 z dnia 28 paidziernika 2010 r. w sprawie wprowadzenia

zasad (potityki) rachunkowoici oroz planu kont dla budzetu Gminy Boiszowy oroz

jednostki organizacyjnej - Urzgdu Gminy, konto 909 - ,,Rozliczenia migdzyoldresowe"

sluZy do ewidencji rozliczefi migdzyolcresowych. Na stronie Wn konta 909 uimuje sig

w szczeg1lnoSci koszty finansowe stanowiqce wydatki przyszlych olcres1w (np. odsetki od

zaciqgnigtych lcredytow i pozyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260), a na stronie

Ma ujmuje sig przychody finansowe stanowiqce dochody przyszlych olcresdw

(np subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczqce nastgpnego roku budzetowego).

Ewidencja szczegdlowa prowadzona do konta 909 powinna umozliwiat ustalenie stanu

r o zl i c z eri mi g dzy o kr e s owy c h w e dlu g i ch tytul ow.

Zadania w zalcresie prowadzeniq ewidencji ksiggowej konta 909 nalezaty do pracownik1w

w Referacie Finansowym i Podatkow. Nadzor w tym zalrresie sprawowala p. Elzbieta

Kubeczko Skarbnik Gminy Bojszowy. Osobq odpowiedzialnq ze caloit gospodarki

finansowej Gminy Bojszowy byl p. Henryk Utrata - Woit Gminy Bojszowy.

Wniosek nr 1
Zaprzestac finansowania budzetu danego roku dochodami roku nastqpnego,

stosownie do art. 2lI ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. IJ. z 2013 r., poz. 885 z pgZn. zm), w zwiqzku z art. 7 ust. I

ptt +, art. 7 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 13 listopada 2003 r.

o dochodach jednostek samorz4du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,

poz. 526 z pofln. zm.).

W latach 201I - 2012 nieprawidlowo prowadzono ewidencjg koszt1w dotyczqcych obstugi

udzielonych Gminie Bojszowy kredytow, w szczegolnoici w zalcresie pobieranych przez

banki prowizji. Powyzsze bylo niezgodne z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzelnia I994 r.

o rachunkowofci (Dz. (1. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6in. zm. oraz Dz. U. z 2013 r.

poz. 330 z poin. zm.), a takze opisem funkcjonowania konta 751 - ,,Koszty finansowe"-olcreilonym 
w zalqczniku nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finansfw z dnia 5 lipca 2010 r.

w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici oraz planow kont dla budzetu paristwa,

buizetdw jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, somorzqdowych

zaHad6w budzetowych, pansfwowych funduszy celowych oraz paristwowych iednostek
budzetowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitei Polskiei (Dz. U. I'{r I28,
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poz.B6I z p6in. zm. oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 259) orQZ w zakladowym planie kont-wprowadzo:nym 
zarzqdzeniem W6jta Gminy Bojszowy I'{r 0l52/l I2/2010 z dnia

28 paidziernika 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoici oraz

planu kont dla budzetu Gminy Bojszowy oraz jednostki organizacyjnei - Urzgdu Gminy.-Operacje 
gospodarcze dotyczqce prowizji za uruchomienie ww. lvedytow uigto

w ewidencji lcsiggowej (Jrzgdu na kontach; Wn 402 ,,(Jslugi obce", MQ J30 ,,Rachunek
biehqcy jednostki".
ponadto zastosowano nieprawidtowq klasyfikacjg wydatkow zwiqzanych z obslugq

udzielonych w latach 201I - 2012 Gminie lcredytow w zalcresie pobieranych przez banki

prowizji w planie finansowym Urzgdu Gminy Boiszowy. Wydatki nq prowizjg
-zaplanowano: 

w dziale 758 ,,R6zne rozliczenia", rozdziale 75814 ,,R62ne rozliczenia

finansowe", S 4300 ,,Zakup uslug pozostalych".
"Zgodnie, 

tilqrrnikami nr I, nr 2, nr 4 do rozporzqdzenia Ministra Finansdw z dnia

2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikocji dochoddw, wydatkfw, przychoddw

i rozchoddw oraz irodkdw pochodzqcych ze irddel zagranicznych (Dz. U. I'{r 38, poz. 207

z p6tn. zm.) wlasciwym w zalcresie klasyfikacji wydatkfw z tytulu prowizii od udzielonych

lcredytow byt dziat 757 ,,Obsluga dlugu publiczn€7o", rozdzial 75702 ,,Obslugo papier6w

warldciowych, lcredytdw i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego " , S 80I 0

,, Rozliczenia z bankami zwiqzane z obslugq dlugu publicznego".

Do zadan Inspektora ds. ksiggowoici budzetowej w Referacie Finansowym i Podatkfw

naleZalo prowadzenie ewidencji ksiggowej syntetycznej i analitycznej dla Urzgdu.

Nadzor w tym zalcresie sprawowala p. Elhbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy Boiszowy, do

ktorej obowiqzkow nalezalo rfwniez przygotowanie proiektu budzetu.

Wniosek nr 2
Zaprowadzic prawidlow4 klasyfikacjg wydatk6w z tytulu prowizji pobieranych

pr)". bank oO udzielanych Gminie Bojszowy kredy6w, stosownie do zasad

fuasyfikacji wydatkow okreslonych w zal4cznlkach nr 1, 2 i 4 do rozporzEdzenia

Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji

dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchodow oraz Srodk6w pochodzEcych ze

hrodel. zagranrcznych (Dz. U. Nr 38, poz.207 z poLn. zm.).

Wniosek nr 3
Ujei na koncte 751 ,,Koszty finansowe" koszty dotycz4ce obslugi udzielonych

Cminie Bojszowy kredyt6w w szazeg6lnoSci w zakresie pobieranych przez banki

prowizji, w mySl zasad funkcjonowania ww. konta okreslonych w zaldadowym

planie kont wprow adzonym zaruEdzeniem Wojta Gminy Bojszowy

Nr 0 l51lll2lZ0l0'z dnia 28 paLdziernika 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad

(polityki) rachunkowoSci oraz planu kont dla budzetu Gminy Bojszowy otaz

3eOnosttci organizacyjnej -IJrzEdu Gminy, maJqc na uwadze takhe postanowienia
"zalqczntka 

nr 3 do rozp orzEdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r.

w sprawie szczegoktyrh zasad rachunkowoSci oraz planow kont dla budhetu

parisiwa , budzetOw ieOnostek samorzEdu terytorialnego, jednostek budzetowych,

,u-orr4dowych zakladow budzetowych, pafstwowych funduszy celowych oraz

panstwolvych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami

Rzeczypospolitij polskiej (Dz. IJ. z 2013 r., poz.2S9) eraz art.42 ust. 3 ustawy

z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. IJ. z 2013 r. poz. 330 z pofln.

zm.).



W latach 201I - 2014 nieterminowo regulowano zobowiqzania z tytulu dostaw, uslug,

rob6t, nurotu kosztow podrozy stuhbowych pracownikow (Jrzgdu, ehuiwalentu pienigznego

dla czlonkow OSp, czym rorlurroro art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'

o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz. 1240 z poin. zm. oraz Dz. u. z 2013 r.,

por.ggj z poin. i*.). Zgodnie z tym przepisem, wydatki publiczne powinny byt

dokonywane w wysokoi;ci i terminach wynikojqcych z wczeiniei zaciqgnigtych zobowiqzait'

Jednoczeinie ustalono, ze w Urzgdzie Gminy Bojszowy nie prowadzono ewidencii

analitycznej zobowiqzan w zalcresie ich wymagalnoici. Na koniec kazdego kwartalu

dokonywano analizy zobowiqzafi i na tei podstawie ustalano wysokoit zobowiqzari

wymogalnych.
Zgodnie z wynikami tej analizy jednostka posiodola nastgpujqce zobowiqzania wymagalne:

- wg stanu na dzieri 3I grudnia 201I r. w lqcznej lo,vocie 468.625,92 zl z Qtulu dostaw

i uslug,
- wg stanu na dzien 3l grudnia 2012 r. w lqcznei bwocie 556.520,15 zl z tytulu dostaw,

uslig oraz eh,viwalentu pienigznego dla czlonkdw OSP,
- wg stanu na dziefi 30 czerwca 2013 r. w lqcznej h,vocie 551.781,97 zl, z Qtulu dostaw

uslug, rob6t oraz podrozy sluzbowych,
- wg stanu na dzien 30 wrzelnia 2013 r. w lqcznei lo,vocie 404.037,13 zl z tytulu dostaw

uslig, rob6t oraz podr6zy sluzbowych pracownikdw Urzgdu.

W 2013 r. Gmini Bojszowy wystqpita do kontrahent6w z proibq o przesunigcie terminu

platnoici ww. zobowiqzan, ktorych termin uptynql na koniec II i m lo,uartalu 2013 r',
^do 

I5 lipca, a nastgpnie do 15 paidziernika 2013 r l,{ie uzyskano potwierdzonej na piSmie

zgody iontrahentoi no przesuitgcte termindw ww. zobowiqzari. Brak odpowiedzi uznano

za akceptaci g przedluzenia terminu plotnoici'

W zwiqzku z powyzszym do zobowiqzari wymagalnych nie zaliczono odpowiednio:

wg stanu na dzien 30 czerwca 2013 r. zobowiqzanw wysokoici 268,146,53 zl, wg stanu na

dzien 30 wrzeinia 2013 r. zobowiqzan w wysokoici 866.435,37 zl wobec 48 kontrahent'w'

powyzsze zobowiqzania wymagalne nie zostaly takze wykazane w sprawozdaniach Rb-Z

o stanie zobowiqzon ,rdtug tytutdw dluznych orez porgczen i gwarancii oraz Rb-2BS

z wykonania planu wydatkow budietowych jednostek samorzqdu terytorialnego za olcres od

poczqtku rolcu do 30 czerwca 2013 r. oraz od poczqtku roku do 30 wrzeinia 2013 r.
-Termin 

platnoici zobowiqzan uznanych przez Gming iako niewymagalnych zostal

przelcroizony od 3 2 dni do 206 dni. W zwiqzku z nieterminowym regulowaniem
'zobowiqzari 

wymagalnych Gmina Bojszowy nie zaptacila odsetek za zwlokg.

W umowoch ,aiortych z wykonawcAmi, m.in. na przewdz os6b, odinieianie ulic

i chodnik6w, iwiadczenie uslug serwisu i biezqcej konserwacji wdrozonego systemu

KSAT2000, dow6z dzieci niepelnosprawnych z Gminy Boiszowy do Oirodka Szkolno-

Wychowawczego Blogostawionej Karoliny w Lgdzinach, remont czqstkowy nawierzchni

bitumrcznych 
"aros 

likatnych, wydawani,e gazety lokalnej, zawarto zapis o terminach

platnoici za zobowiqzania wy:ntkiiqcych zfaktur vAT, wynoszqcy od l4 do 30 dni od daty
'otrzymania 

faktury. wszelkie zmiany umowy wymagaty - pod rygorem niewahnoici - formy

pisemnej (aneksu-do umowy). Zmiana terminu zaplaty za zobowiqzania wynikaiqce z faktur

VAT (rachunkow) miata byt potwierdzona na piimie przez wykonawcfw uslug, dostaw

i robdt.

ponadto, w polityce rachunkowoici wprowadzonei zarzqdzeniem I'{r 0152/1 12/2010 Lvojta

Gminy Bojszowy z dnia 2t paidzierniha 2010 r. w sprawie; wprowodzenia zasad (polityki)

rachunkowolci"oroz planu kont dla budzetu Gminy Bojszowy oraz jednostki organizacyinej



Urzgdu Gminy wraz ze zmianami nie olcreSlono sposobu prowadzenia kont ksiqg
pomocniczych w zalcresie wymagalnoi ci zobowiqzan.
Zgodnie z art. 8 ust. I ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z poin. zm.)
olcreflajqc zasady rachunkowoSci nalezy zapewni( wyodrgbnienie w rachunkowoici
wszystkich zdarzeri istotnych do oceny sytuacji majqtkowej i finansowej oroz wyniku

finansowego j ednostki, przy zachowaniu zasady ostroznoici.
Stosownie do $ 15 ust. I pkt 5 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5lipca 2010 r.
w sprawie szczegolnych zasad rachunkowofci oraz planow kont dla budzetu panstwa,
budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych
zaHadfw budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek
budzetowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128,
poz. 861 z p6in. zm., Dz. U. z 2013 r., poz. 289) zaHadowy plan kont powinien zapewniat
moiliwoit sporzqdzenia sprawozdan finansowych, sprawozdan budzetowych lub innych
spr aw o z dari o lcr e i I ony c h w o dr g b ny c h pr z e p i s ac h.

Osobq odpowiedziolnq za caloic gospodarki finansowej Gminy Bojszowy byl p. Henryk
Utrata Wojt Gminy Bojszowy. Natomiast osobq odpowiedzialnq ze zapewnienie
terminowej sptaty zobowiqzafi oraz wykonanie dyspozycji Srodkami pienigznymi byla
p. Elzbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy Bojszowy.

Opracowanie projektow przepisow wewngtrznych dotyczqcych rachunkowoici naleialo do
zadari p. ElzbieQ Kubeczko - Skarbnika Gminy Bojszowy. Wprowadzenie aktualizacji
dokumentacji z zalcresu rachunkowoSci w formie pisemnej nalezalo do p. Henryka Utraty -

Wojta Gminy Bojszowy, stosownie do art, I0 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.
o rachunkowoici (Dz. (1. z 2009 r. I{r 152, poz. 1223 z pdin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z p6in. zm.).

Zadania w zalcresie prowadzenia obslugi ksiqg rachunkowych (Jrzgdu Gminy Bojszowy
wykonywali pracownicy Referatu Finansowego i Podatk1w. I'{adzor w tym zalcresie
sprawowala p. Elzbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy Bojszowy.

Wniosek nr 4
Zapewnic terminowe regulowanie zobowiEzah Urzgdu Gminy Bojszowy,
stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z poLn. zm.), majqc na uwadze art. 68
i art.69 ust. I pkt 3 ww. ustawy.

Wniosek nr 5
Uzupelnid przepisy wewngtrzne reguluj4ce politykg rachunkowoSci Urzgdu
Gminy Bojszowy o opis sposobu prowadzenia kont ksi4g pomocniczych
w zakresie zobowiqzan wymagalnych oraz zapewnri prowadzenie prawidlowej
ewidencji w tym zakresie, maj4c na uwadze $ 15 ust. 1 pkt 5 rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowoSci oraz planow kont dta budzetu paristwa, budzet6w jednostek

samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakladow
budzetowych, paristwotvych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek

budzetowych maj4cych siedzibg poza granicamt Rzeczypospolitej Polskiej



(Dz.U. z 2013 t., poz' 289), art"' 8 ust' -1
)g *rrrrnia 1 994 t. o rachunkowoSci (Dz' U'

oraz art. 10 ust. 2 ustawY z dnia

22013 r.,  Poz.330 zPoLn' zm') '

w lcsiggach rachunkowych 2012 r. uigto koszty z etutu,uslug, ktore dotyczyty 20II r'

Naruszono tym art. 6 ust. I ustawy z" dnia 29 wrzesnia Igg4 r. o rachunkowoici (Dz' u'

z 2009 r. Ir{r 152, poz. 1223 z poin. zm.),zgodnie z ktorym w ksiggach rachunkowych

jednostki naleZy ujqt wszystiie osiqgnigtz, Trzypadaiqce 
na iei rzecz przychody

i obciq|ajqce jq koszty zwiqzane z tymi przychoio*i doQczqce danego roku obrotowego,

niezalehnie od terminu ich zaptaty'
powyzsze wynikalo z dolntmentow dotyczqcych uslugi odiniezania drog gminnych

i powiatowYch, tj.: . A
_ rachunek nr 5/2011 z dnio 3l grudnia 20ll r. w lo,vocie 2.740,82 zl, uigto w kosztach

2012 r., pomimo iz dotyczyl uslugi wykonanej w grudniu 20] ] r,,

- faktury vAT nr I/2012'z dniai stycznia iotz-r. w lo,rtocie 3.455,91 zl, uigto w kosztach

iotz r., pomimo i2 doQczyla uslugi za grudzien 201I r.

_faktury vAT nr 5l/201I z dnia it griaria 201I r. w bwocie 3.425,94 zl, uigto w kosztach

iotz r.', pomimo iz dotyczyla uslugi za grudzien 201I r.

Zadania w zalcresie biezqcej kontroli pod wzglgdem formalnym i rachunkowym

dokumentow naleialy do podinspektora ds. planowania i sprawozday-cloici w Referacie

Finansowym i podatkow. Nadzor w tym zarcresie ,pro*i*ata p. El^bieta Kubeczko -

Skarbnik GminY Boi szowY'

Wniosek 6
wzmocni6 nadz6r nad pracownikami Referatu Finansowego i Podatk6w

w zakresie ujmow anrakosziow w ksiggach rachunkowych roku, kt6rego koszty te

d o t y c z y | y , s t o s o w n i e d o a r t , 6 u s t . l u s t a w y Z d n i a 2 9 w r z e S n i a 1 9 9 4 r .
o rachunkowoSci (Dz.U. z 2013 r', poz' 330 1-poLn' 

'^')' lujet 
na--uwadze

art.6g i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 s\erynia 200g r. o finansach

publicznych(Dz'tJ' 22013 r' 'poz' 885 z poLn' zm')'

w latach 201 I - 20I 3 w ewidencji pozabilansowei na koncie 980 ,, Plan finansowy

wydatkow budzetowych,, w crqgu roku uimowano , zmnieiszenia planu wydatkow

bud|etowych po stronie Ma, zamiast po stronii wn tego konta. Byto to niezgodne z opisem

konta gg0 zawartym w zalclodowym ptanie kont wprowadzonym zarzqdzeniem woita

Gminy Bojszowy r,{r 0r52/I I2/20r0 z dnia 2l paidziernika 2010 r' w sprawie:

wprowadzenia ,asad (porityki) rachunkowoici ori, pranu kont dta budzetu Gminy

Bojszowy oraz jednostkr orgairzacyinei - urzgdu Gminy, a takze w zalqczniku nr 3 do

rozporzqdzenia Ministra Finans6w'"2 iniq 5lipca 2010'r. w sprawie szczegolnych zasad

rachunkowoici orez planow kont dla budzetu pansfwa, budietow iednostek samorzqdu

terytoriarnego, jednostek - budzetowych, samorzqdowych zaHad6w bud^etowych'

pafistwowych funduszy cerowych oral panstwo*yrh iednostek budzetowych maiqcych

siedzibg pozq granicamr Rzeczypospotitii potskiei'(Dz. u. I'{r 128, poz.86l z p6in' zm''

Dz. u. z 20 r 3 r. poz. 2Sg). zgodnie z przytoczonymi - 
przepisami, koltto gg0 sru,y do

ewidencji pranu finansowugo *:ydotk6w brizuto*yih dyspoienta Srodk6w budzetowych'

Na stronie wn konta gg0 ujmuje sig plan finansowy wydatkow budzetowych oraz iego

zmiany. Na stronie Ma ujmuje sri m.in.-r6wiowartosc zrealizowanych wydatkow budzetu'

6



Przyczynq ww. nieprawidlowoici byto nieprawidlowe skonfigurowanie programu
komputerowego, przy pomocy ktorego prowadzono ksiggi rachunkowe Urzgdu Gminy
Bojszowy.
W trakcie kontroli poinformoweno, iz zgloszono powy1szq nieprawidlowoit dostawcy
oprogramowania w celu jej usunigcia.

Wniosek nr 7
Zaprowadzic ewidencjg ksiggow4 do konta 980 ,,Plan finansowy wydatkow
budzetowych" zgodnie z postanowieniami zakladowego planu kont
wprowadzonego zarz4dzeniem Wojta Gminy Bojszowy Nr 0t52111212010 z dnia
21 paldziernika 2010 r. w sprawie: wprowadzeniazasad (polityki) rachunkowoSci
oraz planu kont dla budzetu Gminy Bojszowy oraz jednostki organizacyjnej -

Urzgdu Gminy, maj4c na uwadze takhe postanowienia zalqcznika nr 3 do
rozporz1dzenia Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych
zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont.dla budzetu paristwa, budzet6w jednostek
samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakladow
budzetowych, panstwolvych funduszy celowych oraz paristwovvych jednostek

budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz .  U .  N r  l 2B ,poz .86 l  zpoLn .zm. ,Dz .U .z2013  r .  poz .289 ) .

W 201 I r. w ewidencji pozabilansowej na koncie 998 ,, Zaanga1owanie wydatkow
budzetowych roku bieiqcego " ujmowano rfwnowartoic zaangazowania na podstawie
wystawianych przez wykonawcow faktur VAT, pod datq ostatniego dnia miesiqca w ktorym
wplyngly, zamiast na podstawie zawartych umdw. Powyzsze dotyczylo um6w zawartych
w dniu 3l maja 201I r. na lqcznq huotg L036.892,85 zl, a dotyczqcych remontu czterech
drog na terenie Gminy Bojszowy uszkodzonychw wyniku powodzi w 2010 r.
Powyzsze bylo niezgodne z opisem konta 998 ,, Zaangahowanie wydatkdw budzetowych
roku biezqcego" zawartym w zalqczniku nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici oraz plandw kont dla budzetu
paristwa, budzetdw jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorzqdowych zaHadow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oroz
paristwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitei
Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z poin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 289).
Zasada ujmowania rfwnowartoici zaanga2owania na podstawie wystawianych przez
wykonawcow faktur VAT, pod datq ostatniego dnia miesiqca w ktorym wplyngly, zamiast
na podstawie zawartych umdw, obowiqzywala r1wniez w latach 2012 - 2013.
Powyzszy sposob prowadzenia pozabilansowej ewidencji na koncie 998 zostal
przewidziany w polityce rachunkowoici przyjgtej zarzqdzeniem Wojta Gminy Bojszowy
Nr 0152/I 12/2010 z dnia 21 paidziernika 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowoSci oraz planu kont dla budzetu Gminy Bojszowy oraz iednostki
organizacyjnej - Urzgdu Gminy wroz ze zmianami.
W konsekwencji nie wykazano zaangahowania w h,uocie 1.036.892,85 zl
w sprawozdaniach Rb-2BS za olcres od stycznia do 30 czerwca 201I r.
Prowadzenie ewidencji pozabilansowej nalezalo do pracownikfw Referatu Finansowego
i Podatk6w. Ittadz1r w tym zalrresie sprawowala p. El1bieta Kubeczko - Skarbnik Gminy
Bojszowy.



Wniosek nr 8
Zaktualizowa| dokumentacjE opisuj4c4 zasady (politykg) rachunkowo6ci

jednostk i w zakresie ujmowania w ewidencji ksiggowej zaangahowania wydatkow

oraz zaprowadzic ewidencjg ksiggow4 na koncie 998 w zakresie ujmowania

r6wnowarto5ci zaangazowania wydatk6w na podstawie zawartych um6w,

stosownie do opisu ww. konta zawafiego w zal4cznrku nr 3 do tozporzEdzenra

Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad

rachunkowoSci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek

samorz4du terytoriahlgo, jednostek budzetowych, samorzEdowych zakladow

budzetowych, paristwo*ych funduszy celowych oraz panstwovvych jednostek

budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. lJ . z 2013 t. Poz. 289).

W polityce rachunkowoici obowiqzujqcej w jednostce wprowadzonej zarzqdzeniem Woita

Gminy Bojszowy I,{r 0152/l 12/2010 z dnia 28 paidziernika 2010 r. ze zmianami

a ,' ,rriug6lioici w zaffiadowym planie kont, nie podano zasod prowadzenia

pozabilansowei ewidencji zobowiqzan warunkowych. Powyzszym naruszono $ I5 ust' I

pkt 5 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych

zasod rachunkowoici oraz planow kont dta budzetu panstwa, budzetdw jednostek

samorzqdu terytorialnego, j ednostek budzetowych, samorzqdowych zawaddw

budzetowych, paristwowyih funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych

majqcyci steizibg poza granicami Rzeczypospolitei Polskiei (D, (1. Nr I2B, poz. 861

, piin. r*., Dz. U. z 2013 r., poz. 2Sg) w zwiqzku z art. 3 ust. I pkt 28 ustawy z dnia

2b wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. tl. z 2009 r. I'{r 152, poz. 1223 z p6in. zm. oraz

Dz. U. z 20..3 r. poz. 330 z poin. zm.). Ewidencjg do zobowiqzafi warunkowych

prowadzono rgcznie.
Opracowanie projektow przepisow wewngtrznych dotyczqcych rachunkowo1ci naleialo do

,iao,n p. Etzirety Kube-czki - Skarbnika Gminy Bojszowy. Wprowadzenie aktualizacji

dokumentocji z zalcresu rachunkowoici w formie pisemnej nalezalo do p. Henryka Utraty -

Wojta Gminy Bojszowy, stosownie do art. I0 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r'

o rachunkowoSci (Dz U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6in. zm. oraz Dz. U. z 2013 r.

poz. 330 z poin. zm.).

Wniosek nr 9
Uzupelnii dokumentacjg przyjEtych zasad rachunkowoSci jednostki o spos6b

prowadzenia pozabilanro*.; ewidencli zobowiqzan warunkowych, stosownie do

I 15 ust. r pn 5 rozporzEdzenra Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r.

w sprawie s)ctegolnych zasad rachunkowoSci oraz planow kont dla budzetu

paristwa, budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,

samorzqdowych zakladow budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz

panstwolvycir jednostek budzetowych maj4cych siedzibq poza granicami

Rzeczypospolitej polskiej (Dz. IJ. 22013 r., poz.289) w zwi4zkt z art. 3 ust. I

pkt 2ti oraz art. l0 ust. 2 ustawy z dnta 29' wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci

(Dz.lJ. z 2013 r., Poz. 330 z Po2n. zm)'



W olcresie od 2009 r. do I I lutego 2014 r. wadia i zabezpieczenia nalezytego wykonania
um6w wnoszone przez wykonawcdw w formie pienigznej byty ujmowane w ewidencji
budzetu na koncie 13 3 ,, Rachunek budzetu" w korespondencji z kontem 240

,,Pozostale rozrachunki", zamiast na kontach urzgdu 139 -,,Inne rachunki bankowe"
w korespondencji z kontem 240 - ,, Pozostale rozrachunki", Powyzsze bylo niezgodne
z zasadami funkcjonowania ww. kont olcreslonymi w zalqcznikach nr 2 i nr 3 do
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowoici oraz planow kont dla budzetu paristwa, budzetow jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakladdw budietowych,
paristwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majqcych
siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. I'{r I28, poz. 861 z pdin. zm.
oraz Dz. U. z 2013 r. poz.289) orazw zalqcznikachnr I inr 2 dorozporzqdzeniaMinistra
Finansfw z dnia 28 lipca 2006 r. w sprqwie szczegolnych zasad rachunkowoici oraz
planfw kont dla budZetu panstwa, budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego oraz
niektorych jednostek sektorafinansdw publicznych (Dz. lJ. Nr 142, poz. 1020 z poin. zm.).
Naruszono tym rfwniez art. 4 ust. I i ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.
o rachunkowoici (Dz. U. z 2009 r. I{r 152, poz. 1223 z poin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r.,
p,oz. 330 z poin. zm.).
Srodki te przyjmowano bezpoirednio na rachunek bankowy dotyczqcy biehqcej obslugi
budzetu w zwiqzku z powyzszym byty wykorzystywane do realizacji biezqcych zobowiqzari
Gminy.
Powyzsze skutkowalo wykazaniem w bilansach z wykonania budzetu w latach 2009 - 2012
sum depozytowych w wysokoiciach odpowiednio: w 2009 r. - 43.703,21 zl, w 2010 r.
116.766,93 zl, w 20ll r. - 71.600,22 zl, w 2012 r. - 100.715,88 zl po stronie aktyw6w
w pozycji LI.l. ,,Srodki pienigzne budzetLt", po stronie paswow w pozycji 1.3. ,,Pozostale
zobowiqzania", zamiast w bilansie jednostki Urzqd Gminy Bojszowy odpowiednio po

stronie aktywow w poz. IIII.2. ,,Srodki pienigzne no rachunkach bankowych" oraz po

stronie pasywow w pozycji D.1.1.6. ,,Sumy obce".
Ponadto zarzqdzeniem nr 120/10/2013 Wojta Gminy Bojszowy z dnia I5 maia 2013 r. I
w sprawie: zmiany zarzqdzenia nr 0152/112/2010 W6jta Gminy Boiszowy z dnia
28 paidzierniko 2010 r. zmieniono obowiqzujqcy plan kont, poprzez lil*vidacig konta
I 39 - ,,Inne rachunki bankowe " .
Zgodnie z art. 10 ust. I pkt 3 lit. a i ust.,2 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.

o rachunkowoSci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z poin. zm.) jednostka powinna posiadat

dokttmentacjg opisujqcq w jgzyku polskim przyjgte przez niq zasady (politykg)

rachunkowoSci, a w szczegdlnoici dotyczqce sposobu prowadzenia ksiqg rachunkowych,
w tym co najmniej zakladowy plan kont, ustalajqcy wykaz kont ksiggi gl6wnej, przyjgte

zasady ktasyfikacji zdarzen, zasady prowadzenia kont ksiqg pomocniczych oraz ich
powiqzania z kontami ksiggi glownei.

Zadania w zalcresie prowadzenia ewidencji zabezpieczeri nalezytego wykonania umdw,

waditw nalezaly do pracownik6w Referatu Finansowego i Podatkow. Nadzdr w tym

zalcresie sprawowala p. Elzbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy Bojszowy.

Wniosek nr 10
Uzupelnic zakladowy plan kont o konto 139 -,,Inne rachunki bankowe" otaz

o zasady klasyfikacji zdarzen na tym koncie, juk r6wniez zaprowadzic
prawidlow4 ewidencjg ksiggow4 w zakresie zabezpieczen nale?ytego

wykonania um6w eraz wadi6w wniesionych w formie pienigznej, stosownie



do zasad funkcjonowania ww. konta okreSlonych w zal4czniku nr 3 do

rczporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie

szczegolnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu pafistwa,

budzelow jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych,

samorzqdowych zal<N,adow budzetowych, paristwowych funduszy celowych

oraz paRstwolvych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami

Rzeczypospolitlj eotstiei (Dz.tJ. 22013 r. poz.289), maJqc na uwadze art. t0

ust. 1 pf.t : lit. ; i ust. 2 ustawy z dnra29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci

(Dz.tJ. z 2013 r. poz. 330 z poLn' zm')'

W paidTiernifut 20..2 r. ujgto w ksiggach rachunkowych Urzgdu Gminy Boiszowy na koncie

oit ,,Srodki trwale" operacje goipodarcze doQczqce oddania w latach 2003 - 2010

w trwaly zarzqd nieruchomoici gminnych i ednostkom bud^etowym.
powyzszym naruszono art. 20 ist. I ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici

(Dz u. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z poin. zm., Dz. u. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z pdin.

zm. oraz Dz. u. z 20..3 r., poz. 330-z poin. zm.),zgodnie z ktorym do ksiqg rachunkowych

orcresu sprawozdawczego narezy ,pio*odzit, w postaci zapisu, kaide zdarzenie, kt6re

nastqpilo, ty* olcresie sprowozdawczym. Ponadto, w myil art. 24 ust. 5 pkt I ww' ustawy,

ksiggi rachunkowe uznaje sig za prowadzone biezqco, iezeli: pochodzqce z nich informacje

umoiliwiajq sporzqdzenie w terminie obowiqzuiqcych iednostkg sprawozda{t finansowych

i innych, sprawozdari, w tym deklaracji podatkowych oroz dokonanie rozliczen

finaniowych. Powyzsze dotyczylo nieruchomoflci przekazanych w trwaly zarzqd"

Szkole podstawowej im. Jdzefa Kassolika w Migdzyrzeczu na podstawie decyzii

Nr 2/03 W6ita Gminy Boiszowy z dnia 27 listopada 2003 r.,

Gminnemu przedszkolu w Bojszowach, na podstawie decyzii Nr 3/03 Wdita Gminy

Bojszowy z dnia 27 listopada 2003 r',

Gminnemu Gimnazjum im. Roku Jubileuszowego w Boiszowach, na podstawie" decyzji

I,{r 3/05 Wojta Gminy Bojszowy z dnia 3l marca 2005 r., decyzji l'{r 3/07 Woita Gminy

Bojszowy z dnia 4'grudnia 2007 r. orqz decyzji Nr 4/2010 Woita Gminy Boiszowy

z dnia I I marca 2010 r'

Gminnej Szkole podstawowej w Swierczyricu, na podstawie decyzii Nr I/2010 W6ita

Gminy BoiszowY z dnia I marca 2010 r',

Gminnemu przedszkolu w Bojszowach, na podstawie decyzji l'{r 2/2010 W6ita Gminy

Boiszowy z dnia I marca 2010 r.

Gminnemu Osrodkowi pomocy Spolecznej w Boiszowach, na podstawie decyzji

I,{r 3/2010 L'/6jta Gminy Bojszowy z dnia I7 marca 2010 r',

przyczynq niepiawidlowoici byto niebiezqce sporzqdzenie dowod6w ksiggowych PT,

pritoioti* pizekazania-przejgcia Srodka trwalego, bgdqcych podstawq uigcia zmian
-w 

ksiggach. Ww. dokumenty iostaty sporzqdzone dopiero I0 paidziernika 2012 r. przez

podinipektora ds. gospodaitci nieruchomoiciami i rolnictwa, a zatwierdzone zostaly przez

p. Heiryka r.fuat/ - LVojta Gminy Bojszowy. wyksiggowane ww. nieruchomoici uigto

w ewidencii pozabilansowei' 
rlnhtczncvch rachunkowoici r h w iednostce nie

W przepiiain wewngtrznych dotyczqcych rachunkowoici obowiqzuj qcyc t

zosgfy ujgte szczegdlowe protidury doQczqce obiegu dokumentdw lcsiggowych

dokumentujqcych zmiany w sianie maiqtku tiwalego, w szczegdlnoici dotyczqcych osob

odpowieditalnych za sporzqdzanie dowodow OT, PT i LT.

Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji ksiggowej irodkdw trwalych wykonywali

Inspektorzy w Referacie Finansowym i Podatko*. I'{odr6r w tym zalcresie sprawowala
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p. Elzbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy Bojszowy, do ktorei zadafr nalezalo r6wnie|
'oprocowanie 

projektow przepisow wewngtrznych dotyczqcych m.in. obiegu dokument6w

ksiggowych.

powyzsze Swiadczy o nierzetelnym przeprowadzeniu inwentaryzacii Srodkow trwalych

w latach 2009 - 201I drogq wiryfikacji. Zgodnie z art. 26 ust.l pkt 3 ustawy z dnia

29 wrze,nia 1994 r. o rachunkowo1ci (Dz. U. z 2002 r. I'{r 76, poz. 694 z poin. zm. oraz

Dz. tJ. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poin. zm.) inwentaryzacig gruntow na ostatni dzieri

roku obrotowego przeprowadza sig drogq porownania danych ksiqg rachunkowych

z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartoSci tych sHadnikow.

W poszcregolnych latach Wojt Gminy Bojszowy zarzqdzil przeprowadzenie inwentaryzacii

grintow i aioag weryfikicji. w-wyitku p,rzeprowadzenia ww. weryfikacii w latach

2009 - 201I nie stwierdzono rdznic.

Zadania w zalcresie przeprowadzenia inwentaryzacii nalehlQt do Komisji

Inwentaryzacyjnej powotaiej ia podstawie zarzqdzenia nr 0152/88/2009 Wdita Gminy

Bojszowy z 
-i"ii 

2o listopada 2009 r., zarzqdzenia nr 0l52/l 16/2010 Woita Gminy

Biisrowy z dnia t7 listopada 2010 r. i zarzqdzenia nr 120/28/201I Wdita Gminy Boiszowy

z dnia l0 listopada 201I r'
Z przeprowadzonej weryfikacji sald sporzqdzono protokoly; ,,Protok6l weryfikacii" na

dzien 3I grudnia 2009 r., ,,Protok6l weryfikacii" na dzien 31 grudnia 2010 r. oroz

,,Protok6l weryfikacii" na dzien 31 grudnia 201 I r'

Powyzsz, proiot oty zostaty podpisane przez zespoly weryfikacyine, a zatwierdzone przez

p. Elzbietg Kubeciko - skaibniko Gminy Boisiowy. Zggdnie z zalffesami czynnoSci do
'p 

Etzbiety Kubeczko - Skarbnika Gminy Boiszowy nalezal nadz6r nad inwentaryzacjq

mienia komunalnego.

Wniosek nr 1L
Uzupelnii przepisy wewngtrzne o zasady obiegu dokument6w ksiggowych

* rporob umoziiwiaj4cy prawidlowe ewidencjonowanie zdarzeh gospodarczych

dotycz4cych zmiai w stanie maj4tku trwalego jednostki w ksiggach

rachunkowych oraz wzmocnid nadzor nad pracownikami Urzqdu Gminy

w Bojszowach w zakresie biez4cego ujmowania danych o zmianach w stanie

maj4tlu w ewidencji ksiggowej, stosownie do art. 4 ust. 2' art. 20 ust. I, art' 24

ust. 5 pkt I ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U.22013 r',

poz. 330 z po1n. zm.), maj4c na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy

z dnia 27 sierpnta 2009 r.- o finansach publicznych (Dz . lJ. z 2013 r., poz' 885

zpoLn. zm.).

W zakresie realizacii dochod6w budZetowych:

W latach 20..3 - 20. 4 (do I I lutego 2014 r.) zaniechano naliczenia i wyegzeh,vowania od

wykonawcy zadania p.n. ,, obsluga komunikacji zbiorowei dla mieszkanc'w gminy

Bojszowy w 20..3 roku" kar ,*oirych z tytulu nienalezytego wykonania postanowieri

umowy nr 3/xII/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Powy^szym naruszono art. 42 ust. 5 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 ,. o fiiansach publicznych (Dz. u. z 2013 r., poz. 885 z pdin. zm')

oraz S 25 ww. umowy, zgodiie z ktorym, ze kaidorazowo niezrealizowany kurs autobusem,

Gminie Boiszowy przystugiwat bgdq kary umowne'

T t



Z miesigcznych sprawozdari dotyczqcych zrealizowanych oroz niezrealizowanych

przebiegow w stosinku do zalozen- planowanych w miesiqcu podlegaiqcym rozliczeniu,

stanowiqcych podstawg do wystawitito Totttury VAT wynikalo, ze w okresie od stycznia do

grudnio'2-013-r. nie wykonano I I I kursow z uwagi na ,,defekt autobLtsl,t"'

bokonujqc kontroli merytorycznei faktur VAT, nie naliczono kar umownych zo

niezrealizowane kursy , r*ogl flo",,defekt aottobutsr,t". W S 25 umowy strony postanowily,

2e naliczone kary bgdq obnizaly wartoit faktury za dany miesiqc.

Do dnia zakoriczenia kontroli, Gmina Bojszowy uregulowala zobowiqzania z tytulu ww'

uslugi wynikajqce z oimiu faktur VAT, nie dochodzqc nalezno{ci z tytulu kar umownych, za

niezr ealizow ane kur sY.
Wobec powyzszego, 

-lqczna 
wartoi| nienaliczonych kar umownych wynosita 22.200,00 zl,

w tym huotg g.A1O,Ob zt stanowila wartoit kar umownych za miesiqce, za kt6re Gmina

Bojszowy dokonala platnoici za zrealizowane uslugi.

Kontroli merytorycznej ww. faktur VAT dokonal Inspektor ds. gospodarki komunalnej

w Referacie tifrastiuktury Technicznej i Gospodarki Komunalnei. Nadzor nad

pr ac owniki e m s pr aw ow al Ki e r ow nik t e go Refer atu.

Wniosek nr 12
podj4i dziaN.aniamaj4ce na celu naliczenie i wyegzekwowanie kar umownych od

wykonawcy zadanil p.n. ,,Obsluga komunikacji zbiorowej dla mieszkaric6w

gminy Bojszowy w zotl roku" rioro*nie do $ 25 umowy nr 3lxltrll2 z dnra

27 giudnia 20lz r,, maj4c na uwadze art. 42 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnta

2009 r. o f inansach publicznych (Dz.IJ.22013 r.,pou.885 z poLn. zm.)'

W latach 2009 - 20I 3 zoniechano przeprowadzenia prawidlowych czynnoici

sprawdzajqcych deklaracje podatkowe orez nie skorzystano z mozliwoici wen'vania

podatnikoi'ao ilo1enia wyjainieri w sprawie przyczyn niezlozenia deklaracii. Powyzszym

noruszonoart .2T2orazart .274a9 f  i  I  z ustawyzdnia2gsierpnia 1997r.  ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. lr{r B, poz.60 z poln.,ffi., a nastgpnie Dz' U' z 2012 r'
'por. 

749 z p6tn. zm.).zgodnie z wymienionymi przepisami, organy podatkowe pierwszei

instancji dokonujq czynnoici iprawdzaiqcych maiqcych nQ celu: sprawdzenie

terminowoici sHadania deklaracji, wplacanie zadeklarowanych podatkow, w tym rdwniei

pobieranych przez platnikow oroz' inkasentfw, sfwierdzenia formalnej poprawnoici

dokumentow iymienionych w pkt I ustalenie stanu faktycznego w zalcresie niezbgdnym do

stwierdzenia zgodnoici z przedstawionymi dokumentami. Organ podatkowy moze zaiqdat

zlozenia wyjainieri w sprawie przyczyn niezloienia deklaracii lub wezwat do iei zlozenia,

jezeli deklaracja nie zostata zlozona mimo takiego obowiqzku. W razie wqtpliwoici co do

poprawnoici zlozonej deklaracji organ podatkowy moze wenuat do udzielenia,

w wyznaczonym terminie, niezbgdnych-wyjainien lub uzupelnienia deklaracji, wskazujqc

przyczyny podania w wqtpliwoi| rzetelnoici danych w niej zawartych'

Powyisze dotYczYlo:

poditet od nieruchomoici na lata 2009-2013 wltkarzal m.,in. budynki pozostale (w 2009 r'

i 2010 r. o o;;";;; *': r 20ll r' o pow' 54i ffi2' w 2012 r' o pow' 565 m2' w 2013 r'
""-;;; 

iiri;l z wyjainien pracownik6w (Jrzgdu Gminy Boiszowy wynikalo, iz budynki te

byty pustostanami.
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Powyzszym noruszono art. Ia ust. I pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach

i oplatach lokatnych (Dz. U. z 2006 r. Nr I2l, poz. 844 z poin. zm., Dz. U. z 2010 r. Nr 95,

poz. 6I 3 z poin. zm.), zgodnie z ktorym grunty, budynki i budowle zwiqzane

z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej to grunty, budynki i budowle bgdqce

w posiadaniu przedsigbiorcy lub innego podmiotu prowadzqcego dzialalnoit gospodarczq,

z wyjqtkiem budynk6w mieszkalnych oraz gruntdw zwiqzanych z tymi budynkami, a takhe

gruntdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt I lit. b, chyba ze przedmiot opodatkowania nie
jest i nie mohe byt wykorzystyruvany do prowadzenia tei dzialalnoSci ze wzglgdow

technicznych.
Organ podatkowy nie wezwal podatnika do zlozenia wyjasnien w sprawie wykazania

budynkow jako pozostalyrh, pomimo ze byly w posiadaniu przedsigbiorcy i winny podlegat

opodatkowaniu wg stawek nviqzanych z prowadzeniem dziatalno{ci gospodarczei.

Do dnia zokoriczenia kontroli, tj do II lutego 2014 r., podatnik nie ztozyl korekty

dekloracji w powyzszym zalcresie.
Zgodnie z przedlozonymi deklaracjami, wysokoit podatku za deklarowane budynki
pozostale w latach 2009 - 2013 stanowila h,votg I2.492,50 zl. I{otomiast przy

zastosowaniu stawek jak dla budynkow zwiqzanych z dzialalnoiciq gospodarczq

wynikajqcych z uchwat Rady Gminy Bojszowy, wysoko1t podatku za ww. lata wynositaby:

44.2I0,28 zl.

podatek od nieruchomoici na lata 20I 2 - 201 3 wykazal m.in. grunQ pozostale-o 
powierzchni 3 L I65 m2.

Zdaniem podatnika ww. grunQ nie byty zajgte na dzialalnoit gospodarczq i Am samym

powinny korzystat z preferencyjnej stawki opodatkowania. Organ podatkowy nie

pr z epr ow adz it p o s t g p ow ani a wyj ai ni ai qc e go w tym z alcr e s i e.-W 
dniu 27 stycznia 2014 r., tj. w trakcie przeprowadzenia kontroli, orgon podatkowy

wezwal do przedlozenia korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoSci na lata

2012-2013 w nviqzku z nieprawidlowym ujgciem grunt|w w deklaracii bqdi zlozenia

wyjainieri w sprawie. Do dnia zakoitczenia kontroli podatnik nie zlo?yl korekty deklaracii

w powyzszym zalcresie.
Zgodnie z przedlozonymi deklaracjami, wysokoit podatku za deklarowane grunty

pozostale w latach 2012-2013 (do maja 2013 r.) stanowila la,votg 12.237,77 zl. Natomiast

przy zastosowaniu stawek jak dta gruntow zwiqzanych z dzialalnoSciq gospodarczq

wynikajqcych z uchwat Rady Gminy Bojszowy, wysokoit podatku zo ww. lata wynosilaby:

36.I36,03 zt.

poditawie umowy sporzqdzonel w formie aktu notarialnego Rep.A nr 2694/2013 nabyl-grunt 
o powierzchni 69.506 m2, budynki o powierzchni 1.635 m', oraz prawo odrgbnei

wlasnoici urzqdzeri na nich posadowionych. Podatnik w dniu 15 maia 2013 r. zlozyl

korektg deklaiacji na podatek od nieruchomoSci no rok 20I 3 w kt6rei wykazal do

opodatkowania (w nuiqzku z ww. zakupem) dodatkowo jedynie grunt o powierzchni

ig.SOO,00 m2, W zlozonej korekcie deklaracji nie wykazal budynkow i budowli. (Istalono,

iz sprzedane nieruchomoici, na podstawie umowy z dnia t0 maia 2013 r., wczefniej byly

w posiadaniu podatnika o numerze karty kontowej 126. Podatnik w dniu 17 czerwca

ZOiS r. zlozyl korektg deklaracji na podatek od nieruchomoflci na 2013 r., w kt6rej

zmniejszeniu od miesiqco czerwco 2013 r. ulegly nastgpujqce pozycie deklaracji:
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- powierzchnia grunt6w zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej

o 37.854,00 m", n
- powierzchnia gruntdw pozostatych o 31.652 m",
- powierzchnia uzytkowa budynkow lub ich czgici zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici

gospodarczei o 1.641 m',
- budowle o kwotg 226.583,56 zt.
Z wyjainieri przedloionych w trakcie kontroli wynikalo, iz podatnik nie wykazal budynkow

i budowli gdyz ich nie uzytkowal.
Powyzszym noruszono art. 6 ust. I ustawy z dnia I 2 stycznia 1991 r. o podatkach

i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z p6in. zm., Dz. U. z 2010 r. I'{r 95,

poz. 613 z poin. zm.) w zwiqzku z art. la ust. I pkt 3 ww. ustawy'-W 
dniu 23 stycznia 2014 r.,tj.w trakcie przeprowadzenia kontroli, wezwano podatnika do

przedlozenia korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoici na 2013 r. w nuiqzlcu

z nabyciem nieruchomoici zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 2694/2013 z dnia

I0 maja 2013 r. Do dnia zakonczenia kontroli podatnik nie zlozyl korekty deklaracii,

w zwiqzku z kupnem budynkow i budowli.

Zadania w zalcresie sprawdzania deklaracji, dokonywania wymiaru naleialy do

pracownikow Referatu Finansowego i Podatkow. Nadzor w tym zalcresie sprawowala

p. Elzbieta Kubeczko - Skarbnik Gminy Bojszowy.

Wniosek nr 13
Wszczqc wobec podatnikow o numerach kart kontowych 11374, t26, 1211I

postgpowanie podatkowe w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (Dz.TJ. z 2012 r. poz. 749 z pofin. zm.) celem ustalenia

prawidlowego wymiaru podatku od nieruchomoSci, maj4c na uwadze art. la ust. I

pkt 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach

lokalnych (Dz. IJ.22010 r. Nr 95,po2.613 zpo2n. zm.).

Wniosek nr 14
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Referatu Finansowego i Podatk6w

w zal<resie prawidlowego dokonywania czynnoSci sprawdzaj4cych dotycz4cych

deklaracji na podatek od nieruchomoSci, maj4cych na celu ustalenie

stanu faktycznego w zakresie niezbgdnym do stwierdzenia zgodno$ci

z przedstawionymi dokumentami, stosownie do art. 272, art. 27 4 a $ 1 i $ 2

ustawy z dnia29 sierpnia 1 997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 49

z pohn. zm.), majqc na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2013 r. poz. 885 z poiLn.

zm.).

W zakresie zam6wieri publicznYch:

W przeprowadzonym w 20I I r. postgpowaniu o zamdwienie pn. : ,, Rozbudowa sieci

kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowoici Bojszowy przy ul. Szerokiei" stwierdzono, 2e:

gwarancji oraz terminu platnoici, ktdre nie mieszczq sig w warunknch olcreilonych

w art. 22 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
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z 2010 Nr l13, poz. 759 z poin. zm.).Zgodnie z przytoczonym przepisem o udzielenie
zamdwienia mogq ubiegac sig wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki, dotyczqce:
posiadania uprawnieri do wykonywania olcreflonej dzialalnoici lub czynnoici, jezeli
przepisy prawa naWadajq obowiqzek ich posiadania; posiadania wiedzy i doSwiadczenia,'
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym orez osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej ;

udzialu w postgpowaniu w specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia i w ogloszeniu
o zamdwieniu, tj. w specyfikacji, w celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu
w postgpowaniu, wymagano od wykonawcy decyzji zatwierdzajqcej progrom gospodorki
odpadami zgodnie z art. 17 ust, Ia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr lB5, poz. 1243 z poin. zm.), natomiast w ogloszeniu o zamdwieniu zaiqdano
ogolnie - koncesji. I{aruszono tym art. 36 ust. I pkt 5 i art. 4l pkt 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (D, U. z 2010 r. Nr I13, poz. 759
z p6in. zm.).

uprawnienia budowlane osoby pelniqcej funkcje kierownika budowy, a takze potwierdzenia
przez orgon samorzqdu zawodowego posiadania przez ww. osobg ubezpieczenia od
odpowiedzialnoici cywilnej, co bylo nieuprawnione w iwietle art. 25 ust. I ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (D, U. z 2010 r. Nr I13, poz. 759
z pdin. zm.) w zwiqzku z obowiqzujqcym w chwili przeprowadzenia postgpowania
rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajdw
dokumentow, jakich moie Zqdat zamawiajqcy od wykonawcy, oroz form, w jakich te
dolrumenty mogq byt sWadane (Dz. rJ. Nr 226, poz. 1817).
Ponadto zazqdano powyzszych dokumentow w celu potwierdzenia spelnienia warunktt
w zalcresie posiadania uprawnien do wykonywania olcreilonej dzialalnoici lub czynnoici,
gdy w istocie odnosily sig one do warunku dysponowania odpowiednim potencjalem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam1wienia. Powyzsze bylo niezgodne
z art. 22 ustawy z dnia 29 sQcznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr I13, poz. 759 z poin. zm.).

zlozenia wyjainien oraz do uzupelnienia dokumentfw zlozonych w postgpowaniu ne
potwierdzenie spelnienia wymaganych warunk6w. Powyzszym noruszono art. 26 ust. 3
i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam|wien publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z p6in. zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem zamawiajqcy wzwo,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia oiwiadczefi lub dokumentdw oraz do
zloienia wyjainien dotyczqcych oiwiadczen i dokumentdw o kt6rych mowa w art. 25 ust. l
ww. ustawy. tj. do zlozenia decyzji zatwierdzajqcej program gospodarki odpadami, do
czego byl zobligowany zgodnie z powolanym przepisem.
Oferta zlohona przez ww. wykonawcA zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. I
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prqwo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 r.
I{r I13, poz. 759 z p6in. zm.).
Zamawiajqcy wymagal, aby wykonawca wykazal, 2e wykonal dwie realizacje w zalcresie
wykonania rurociqgu podciinieniowego o dlugoici minimum 0,3 km i montai studni
podciinieniowych w iloici 2 sztuk. W dotqczonej do oferty referencji oferent przedstawil
r eferencj e dotyczqc e re al izacj i rur ociqgdw tlo czonych (c iS nieniowych).
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ponadto zgodnie z treiciq zawiadomienia o wyborze naikorzystniejszei oferty z dlia

6 czerwco 20II r. zaniechano wenvania wykonawcy do uzupelnienia brakdw oferty

z powodu braku decyzji zatwierdzajqcej program odpadami. Zamawiaiqcy powinien

wenvat wykonawcA do zlo1enia ww. decyzji.

z postgpowania o udzielenie zamdwienia. Powyzszym naruszono art. 97 ust. I ustawy

z inra ib ,ryrrnia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759

z p6tn. zm.),zgodnie z ktorym zamawiajqcy przechowuie protokdl wraz z zalqcznikami

piru, olcres 4 tat od dnia zakonczenia postgpowania'o udzielenie zamdwienia, w sposob

gw arantui qcy i e go nienarus zalno ! 6.

w Biuletynie Zam\wien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdwienia. Naruszono tym

art. 95 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam|wien publicznych (Dz U.

z 2010 r. I,{r I 13, poz. 75g z poin. zm.), w my|l ktorego jezeli wartoit zamfwienia lub

umowy ramowej jist mniejsza niz kwoty olcreilone w przepisach wydanych na podstawie

art. I I ust. B, zamawiajqcy niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia

publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogloszenie o udzieleniu zam6wienia

w Biuletynie Zam6w ien P ublicznych.
(Jmowg na realizacjg zadania zawarto z wykonawcqw dniu I6 czerwca 201I r., natomiast

w dolnmentacji piiedtozonej w trakcie kontroli znajdowalo sig ogloszenie o udzieleniu

zam7wienia Nr 228788-2011 z datq zamieszczenia w dniu 3 sierpnia 201I r., ti. 48 dni

po zawarciu umowy z wybranym wykonawcq'

Zgodnie z wyjainieniami udzielonymi przez p. Henryka (Jtrata - W6it Gminy Bojszowy

w:ynika, iz zgodnie z obowiqzujq,cymi procedurami prowadzenia zamfwien publicznych

osobq odpowiedzialnq ,o prripiowadzeriu prtutargu na w/w zadanie oraz za prowadzenie

spraw nuiqzanych 
"z 

rirbido*q sieci kanalizacii sanitarnei y .Boiszowach 
przy

it. Szerokiej Wt dwczesny Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Dzialalnoici

Gospodarrrii, irromocii i Ronvoju. Zgodnie z zalcresem czynnoSci do ww. prqcownika

nalizalo min. zamdwienia publiczne w zakresie prowadzonych spraw'

Zatwierdzenia specyfikacit tstotnych warunkdw zamdwienia dokonal p. Henryk Utrata -

W6jt Gminy BojszowY.

W przeprowadzonym w 20I 2 r. postgpowaniu o zam6wienie pn. : ,, Rozbudowa sieci

kaializacyjnej sanitarnej w miejscowoici Bojszowy przy ul. Olszynki" stwierdzono, 2e:

potwierizenia ,pilrirria warunku w zakresie posiadania przez wykonawcg niezbgdnei
'wiedzy 

i do7wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania

zam1wienia przedlozenia decyzji zatwierdzajqcej program gospodarki odpadami zgodnie

z art. I7 ust. la ustawy 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. (1. z 2010 r. I'{r 185, poz. 1243

z p6in. zm.). powyzsie byto niezgodne art. 25 ust. I w nviqzku art. 22 ust. I pkt I ustawy

z-dnia 29 s;tycznia 2004 r. Prawi zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759

z p6tn. zm.), w zwiqzku z rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia

ZOOS r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moie Zqdat zamawiajqcy od wykonawcy,

orazform, w jakich te dokumenty mogq byt sWadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
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wykonawcdw w celu potwierdzenia spelnienia warunkiw udzialu w postgpowaniu
w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia i ogloszeniu o zam6wieniu, byty
niej ednolite w zabesie :
- oplaconej polisy w specyfikacji olveSlono wartoft I00.000,00 zl, natomiast

w ogloszeniu nie podano wartoici,
- w specyfikacji: ,,oiwiadczenie potwierdzajqce posiadanie uprawnien budowlanych do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnoici wymaganej zalcresem robot przez
wskazane osoby oraz oiwiadczenie potwierdzajqce wpis danej osoby na listg czlonk6w
wlaiciwej izby", a w ogloszeniu: "oiwiadczenie, ze osoby, ktore bgdq uczestniczyt
w wykonywaniu zamfwienia, posiadajq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naWadajq
obowiqzek posiadania takich uprawni€fr ",

- w specyfikacji wymagano decyzji zatwierdzajqcej program gospodarki odpadami zgodnie
z art. 17 ust. Ia ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. I'{r lB5, poz. 1243 z pdtn. zm.),
natomiast w ogloszeniu o zamdwieniu zazqdano ogolnie koncesji.

Powyzsze nie ma prawnego uzasadnienia w iwietle przepisow art. 36 ust. I pkt 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych w zwiqzku z postanowieniami
zalqcznika nr I ,,wz6r ogloszenia o zamdwienitt" do rozporzqdzenia Prezesa Rady
Ministrdw z dnia 28 stycznia 20I 0 r. w sprawie wzordw ogloszen zamieszczonych
w Biuletynie Zamowien Publicznych (Dz. U. I'{r 12, poz. 69 z poin. zm.).

Postgpowanie przygotowala i przeprowadzila Komisja Przetargowa powolano na mocy
Zarzqdzeniem Nr 120/5/2012 Wdjt Gminy Bojszowy z dnia 22 marca 2012 r., ktorei
przewodniczqcym zostal Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki.

W zalcresie udzielenia w 20I I r. w trybie przetargu nieograniczonego zamdwienia
publicznego p.n. ,, Zimowe utrzymanie drog gminnych i powiatowych na terenie Gminy
Bojszowy. Sezon zimowy 2011-2012" stwierdzono, 2e w specyfikacji istotnych warunkdw
zam6wienia oraz ogtoszeniu o zamdwieniu, zamawiajqcy Zqdal od wykonawcdw
przedlozenia dokumentfw, ktore nie zostaly wymienione w rozporzqdzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, iakich moie zqdat
zamawiajqcy od wykonawcy, orez for*, w jokich te dokumenty mogq byt sWadane (Dz. U.
Nr 226, poz. ISIT). Powyzszymnaruszono art. 25 ust. I ustawy z dnio 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. It{r II3, poz. 759 z poin. zm.), zgodnie
z ktorym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia zamawiajqcy moze hqdac od

wykonawcfw wylqcznie oiwiadczen lub dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia
postgpowania.
Zamawiajqcy wskazal, i2 w celu spelnienia warunku posiadania przez wykonawcg
niezbgdnej wiedzy i doSwiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia do oferty nalezalo dotqczyt m.in. :

dolqczenia odpisu uprawnien os6b kierujqcych pojazdami (np. ksero praw iazdy),

Zgodnie natomiast z $ I ust. I pkt 4 i pkt B ww. rozporzqdzenia, w celu wykazania

spelniania przez wykonawcg warunk6w, o ktorych mowa w art. 22 ust. I ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, ktorych opis sposobu oceny spelniania
zostal dokonany w ogloszeniu o zamfwieniu i specyfikacji istotnych warunkfw
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zam6wienia, w postgpowaniach okreilonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawialqcy moze

zqdat wylqcznie wykazu narzgdzi, wyposaZenia zakladu i urzqdzen technicznych

dostgpnyih'wytronawcy uslug lub robot budowlanych w celu realizacii zam6wienia wraz

z infirmacjq o podstawie iyrporowania tymi zasobami oraz wykazu osdb, ktore bgdq

uczistniczyt w wykonywa.niu zam6wienia, w szczegolnoSci odpowiedzialnych zQ

iwiadczenie uslug, kontrolg jakoSci tub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami no temat ich lo,ttatifikacji zawodowych, dofwiadczenia i wyksztalcenia

nreiUganyil, do wykonania zamdwienia, a takze zalcresu wykonywanych przez nie

czynnoici, oraz informaciq o podstawie do dysponowania tymi osobami'
ponadto zamawiajqcy, moze zqdat jedynie od wykonawc|w, oiwiadczenia, 2e osoby, ktdre

bgdq uczestnirryi w'wykonywaniu zam6wienia, posiadaiq wymagane uprownienia, ieieli

uitiry naHadiiq obowiqtilt posiadania takich uprownieri, nie moie iednak Zqdat tych

dokument6w.

Zadania w zalcresie przygotowania opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia

warunk6w udzialu w postgpowaniu nalezaly do Kierownika Referatu Infrastruktury

Technicznej, Spolecznej i Edukacji.

W zakresie udzielenia w 20I 3 r. w trybie przetargu nieograniczonego zamdwienia

publicznego p.n. ,, Obsluga komunikacii zbiorowei dla mieszkaricdw gminy Bojszowy

w 20]3 roktt", stwierdzono, ze nie wezwano wykonawcy, kt1remu nastgpnie udzielono

zam1wienia, do uzupelnienia dokumentow w celu potwierdzenia spelnienia warunku

udzialu w postgpowoniu w zalcresie sytuacji ekonomicznei i finansowei. I'{aruszono tym

art. 26 ust. 3 istawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.

z 2010 r. Nr l13, ptoz. 759 z pdin. zm.).Zgodnie z tym przepisem, zamawiajqcy wzWa

wykonawc1w, kt6rzy w olcreilonym terminie nie zlozyli wymaganych przez zamowiajqcego

oiwiadczen lub dokument|w, o ktorych mowa w art.25 ust. I do ich zlozenia

w wyznaczonYm terminie.
zamawiajqcy wymagat aby wykonawca zlo7yl oplaconq polisg, Q w przypadku iei braku

inny dokuml,ent'porwterdzajqiy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoici

cywitnej w zalcresie prorodronej dzialalnoici rwiqzanei z przedmiotem zamdwienia'

Wykonawca swojej ofercie priedtozyt potisg pofwierdzaiqcq ubezpieczenie z tytulu

piowadzonej dztaiainoici ptatnq w czterech ratach, przy czym do dnia sHadania ofert

wykonawca powinien opticic a*it pierwsze roty. Wykonawca w swoiei ofercie zlozyl

natomiast potwierdzenie oplacenia i edynie drugiej raty.

Zadania w zalcresie oceny ofert wykonluvali czlonkowie komisii przetargowei powolanei na

podstawie zarzqdzenia Wojta Gmtiny Bojszowy nr 120/57/25012 z dnia 6 grudnia 2012 r.
-prace 

komisji przetargowej zatwierdzil p. Henryk Utrata - Wojt Gminy Boiszowy.

Wniosek nr L5
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy Bojszowy w zakresie

przygotowania i przeprowadzenia postqpowan o udzielenie zamowien

puUtirrnych, * ,t"i"golnoSci w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych

warunk6w zamowienia, ogloszeri o zam6wienie publiczne oraz weryfikacji

skladanych przez wykonawc6w ofert, sporzqdzania protokol6w postqpowania

o udzielenia zam6wienia, przekazywania ogloszeri o udzielenie zam6wienia

publicznego, stosownie do art. 7 ust. 1 , &fi. 22 ust. 1 pkt 1, art' 25 ust' 1 , att' 26
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ust. 3 i ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 i pkt 6, art. 4l pkt 7, art. 97 ust. I oruz art. 95
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907) oraz postanowieh rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rcdzajow dokument6w, jakich mohe 24dac
zamawiajqcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byi
skladane (Dz.U.22013 r.,poz.23I) maJEc na uwadze art.68 i art. 69 ust. I pkt 3
ustawy z dma 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz.885 z pofln. zm.).

W zakresie zadafi Powiatu Bierurisko Lgdziriskiego realizowanych przez Gming
Bojszowy:

W latach od 2009 do dnia zakoriczenia kontroli Gmina Bojszowy przyjgta zadania Powiatu
Bierufisko-Lgdzinskiego w zalcresie odSniezania drog powiatowych, pomimo braku zgody
Rady Gminy Bojszowy wyra1onej w uchwale, czym naruszono art. I B ust. 2 pkt I I ustawy
z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdin.
zm.) w zwiqzku z art. B ust. 2a ww. ustawy. Zgodnie z powy2szymi przepisami do wylqcznej
wlaiciwoici rady gminy nalezy podejmowanie uchwal w sprawie przyjgcia zadari,
z zalcresu wlaiciwo{ci powiatu na podstawie porozumien z tymi jednostkami samorzqdu
terytorialnego.
Gmina Bojszowy w latach 2009 - 20I 3 realizowala zadania Powiatu Bierurisko-
Lgdzinskiego w powyzszym zalcresie na podstawie nastgpujqcych porozumieri:
- z dnia 3 wrzeinia 2007 r. obowiqzujqce na czas od I stycznia 2008 r. do 3l grudnia
2010 r.
- z dnia 2gwrzeinia 2010 r. obowiqzujqce ne czas od I stycznia 20ll r. do 30 huietnia
201 I r.
- nr 39/201I z dnia 26 wrzeinia 201I r. obowiqzujqce od I paidziernika 201I r. do
30 huietnia 2014 r.
Porozumienia w imieniu Gminy Bojszowy zawarl p. Henryk (Jtrata Wojt Gminy
Boj szowy.
Za przygotowanie projektow uchwal Rady Gminy Bojszowy w zalcresie m.in. drog oraz
chodnikow powiatowych odpowiedzialnoit ponosil Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Wniosek nr 16
Przygotowa6 i przedlo?yc Radzie Gminy Bojszowy projekt uchwaly w sprawie
zgody na reahzacjE przez gming zadah w zakresie wlaSciwoSci Powiatu
Bierurisko-Lgdzihskiego dotyczEce odSnieZania drog, stosownie do art. 30 ust. 2
pkt 7 oruz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dt.U. z 2013 r. poz. 594 z potn. zm.) w zwiEzku z art. 8 ust.2a ww.
ustawy o samorzqdzie gminnym.

W latach 2010 - 2012 udzielono pomocy Jinansowej w formie dotacji celowei nQ rzecz
Powiatu Bierunsko-Lgdzinskiego w louotach: w 2010 r. 117.000,00 zl, w 20ll r.
83.000,00 zl, w 2012 r. - 80.000,00 zl, pomimo braku uchwaly Rady Gminy Bojszowy.
Stosownie do art. I0 ust. 2 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.

1.9



z 2001 r. Ir{r 142, poz. I5gl z poin. zm.) gminy, mogq innym jednostkom samorzqdu

terytorialnego udzielat pomocy, w tym pomocy finansowej.
Natomiast w myil art.78 ust. 2 pkt I5 ww. ustawy do wylqcznei wtaiciwoici rady gminy

naleiy stanowienie w innych iprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady

gminy. Stosownie do art. 216 uit. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
"pubticrnych 

(Dz. rJ. Nr 157, poz. 1240 z poin. zm.) wydatki budzetuiednostki samorzqdu
'terytorialnego 

sq przeznaczone na realizacjg zadari okreilonych w odrgbnych przepisach

a w szczegitnoici ,o pomoc finansowq dla innych iednostek samorzqdu terytorialnego,

olcreilonqldrgbnq urirolq przez organ stanowiqcy iednostki samorzqdu terytorialnego.

W latach 2010 - 201 2 Gmina Bojszowy zawarla z Powiatem Bieruitsko-Lgdzinskim

nastgpujqce umowy o udzielenie pomocyfinansowei bez uchwaly Rady Gminy Boiszowy:

- i, I0I/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. na zadanie pn.; ,,Modernizacja drogi powiatowei

59005 ut. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem,,cichych asfaltow" wraz z aneksem

w wysokoici I17.000,00 zl;
nr g3/ll z dnia 12 h,vietnia 20ll r. zadanie pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowei

S 9005, ul. Barwnej z zastosowaniem ,, cichych asfaltdw " wraz z szescioma aneksami

w wysokoSci 83.000,00 zl;
- nr 7l/12 z dnia 4lowietnia 2012 r. zadanie pn.; ,,Modernizacja drogi powiatowei

ul. Barwnej w Bojszowach- etap III" wraz z dwom aneksamiw wysokoSci 80.000,00 zl.

powyisze umowy zostaly zawarte przez p. Henryka (Itratg - Wojta Gminy Bojszowy.

przygotowanie w latach 2010 - 201I projektow uchwal w sprawie udzielenia pomocy

finiisowei powiatowi Bierunsko-Lgdzinskiemu nalezalo do pracownikow Referatu
" 
Infrastruktury Technicznej, Spolecznej i Edukacii. I'{adzor w tym zalcresie sprawowal

Iiirrorrik tigo Referatu.'\,{arimiast od dnia I stycznia 2012 r. osobq odpowiedzialnq za

przygotowanie projektow uchwal byt Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej,

Spolecznej i Edukacii w Urzgdzie Gminy Bojszowy'
przygotowanie projektow uchwal rady gminy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt I ustawy z dnia

g marca Igg0 i. o"ro*orzqdzie gminnym (Dz. r,I. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm)

naleialo do p. Henryka Utroty - Woita Gminy Bojszowy.

Wniosek nr 17
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Referatu Infrastruktury TechniczneJ,

Spolecznej i Edukacji w zakresie przygotowywania projektow uchwal Rady

Gminy Bojszowy o udzieleniu pomocy finansowej stosownie do art. 10 ust.2,

art. lb ust. 2 pit 15 ustawy z dma 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz.rJ. z 2013 r., poz. 594 z po2n. zm.) w zwi4zku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy

z dnia 27 sierpnii zOOg r. o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2013 r. poz. 885

zpo1t. zm.),majqc na uwadze art.68 i art. 69 ust.1 pkt 3 ww. ustawy.

W zakresie wynagrodzeri :

Zaniechano udzielenia p. Henrykowi (Jtrata - Wojtowi Gminy Boiszowy zaleglego urlopu

wypoczynkowego za lita 2007 - 2009 w terminie olcreilonym w art. 168 ustawy z dnia

26 czerwca 1914 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Ir{r 21, poz. 94 z poin. zm.) w brzmieniu

obowiqzujqcym do 3l gruinia 20ll r. Zgodnie z powyiszym przepisem, urlop powinien

byt udzietoiy najpoiniil ao kofica pierwszego kwartalu nastgpnego roku kolendarzowego

za rok poprzedni.
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W zwiqzku z zaniechaniem udzielenia urlopu wypoczynkowego w dniu 9 grudnia 2010 r.

p. Henrykowi lJtrata - Wojtowi Gminy Bojszowy wyplacono elcwiwalent pienigzny za
-niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy w iloici 54 dni w wysokoici 30.996,00 zl. Wyliczenia

wysokoici ekwiwalentu za niewykorzystany Wdjta Gminy Bojszowy dokonano na

podstawie pisma z dnia 7 grudnia 2010 r. sporzqdzonego przez p. Longing Giedwitlo -

Selcretarza Gminy.
ponadto, na dzien kontroli tj. 30 stycznia 2014 r. zgodnie z zestawieniem sporzqdzonym

przez pracownika Urzgdu p. Henrykowi Utrata - Wojtowi Gminy Bojszowy pozostato do

wykoizystania 38 dni urlopu wypoczynkowego zo poprzednie lata, ti. za 201I r. - I0 dni,

za 2012 r. - I3 dni, za 2013 r. - l5 dni.

Wniosek 18
Zapewnic prawidlowe udzielanie urlop6w pracownikom Urzqdu Gminy

Bojszowy zgodnie z afi. 168. ustawy z dma 26 czerwca 1974 t. Kodeks pracy

(Dz.IJ. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z po2n. zm.), maj4c na uwadze mqqc na uwadze

art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. tJ . z 2013 r. poz. 885 z poZn- zm.).

W latach 20II - 2013 naliczajqc i wyptacajqc pracownikom Urzgdu Gminy Boiszowy

dodatkowe wynagrodzenie roczne nie uwzglgdniono pelnej wysokoici dodatku stazowego.

Osobom, h6re w latach 201I - 2013 byty nieobecne w pracy z powodu niezdolnoici do

procy wskutek choroby albo koniecznoici osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem^lub -chorym 
czlonkiem rodziny, za ktore pracownik otrzymywal z tego tytulu zasilek

z ubezpieczenia spolecznego, do podstawy wyliczenia wymiaru dodatkowego

*yrogrodzenia rocznego nie uwzglgdniono w caloici dodatku za wieloletniq pracg, lecz

tylko za dni obecnoici w pracy tj. za dni za ktore pracownik otrzymywal wynagrodzenie.

W my1l $ 6 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia I stycznia 1997 r.

w sprawie izczegolowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania

t wyptacania *ynogiodzenia za czas urlopu oraz el<wiwalentu pienig1nego za urlop (Dz. U.

Nr-), poz. I4 z pAn. zm.), ebwiwalent pienigzny za urlop wypoczynkowy, iednoczeinie
dodatiowu ,yrigrodzenie roczne ustala sig z uwzglgdnieniem wynagrodzenia i innych

iwiadczeri ze stosunku pracY.
I,{atomiast zgodnie z treiciq $ 7 ust.2 rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 18 marca

2009 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorzqdowych (Dz. U. I'{r 50, poz. 398

z p6in. zm. oraz Dz. r-1. z 2013 r. Nr 1050 z poin. zm.) dodatek za wieloletniq pracA

pizystuguje pracownikowi samorzqdowemu za dni, za ktore otrzymuie wynagrodzenie,

oraz za dni nieobecnoici w procy z powodu niezdolnoici do pracy wskutek choroby albo

konieczno1ci osobistego tpriro*ania opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny,

za ktdre pracownik otrzymuje z tego tytutu zasilek z ubezpieczenia spolecznego.

Zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez pracownika (Irzgdu Gminy Boiszowy, r1znica

itedry wysokoiciq dodatkowego wynagrodzenia rocznego za czgit wyslugi lat za czas

nieobecnoici proio*rikow z powodu niezdolnoici do pracy w latach 20I I - 20I 3,

a wysokoiciq dodatkowego wynagrodzenia z pelnq h,votq wystugi lat zQ ww. okres

wynosila lqcznie 603,53 zl.
iodatkowe wynagrodzenie roczne za lata 2011 - 2013 zostalo naliczone przez Inspektora

ds. pfac i podatk6w. I'{adzdr w tym zalcresie sprawowala p. Elzbieta Kubeczko - Skarbnik

Gminy Bojszowy.
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Wniosek nr 19
ponownie naliczyc dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom Urzqdu

Gminy Bojszowy zgodnie z $ 7 ust. 2 rozporzEdzema Rady Ministr6w z dnia

18 marca 20Og r. w sprawie wynagradzanra pracownikow samorzqdowych

(Dz.U. Nr 50, poz. 398 z pohn. zm. orazDz. IJ. z 2013 r. poz. 1050 z pofln. zm.)

i dokonai stosownYch rozliczei.

Wniosek nr 20
Wzmocni( nadz6r nad pracownikami Referatu Finansowego i Podatkow

w zakresie naliczama i wyplacania pracownikom Urzqdu Gminy Boj szowy

dodatkowego wynagro dzenia rocznego , zgodme z rozporzEdzeniem Rady

Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowrlik6w

samorzqdowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1050 z pofln. zm.), maJqc na uwadze

art. 68 i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz . TJ . z 2013 t. poz. 885 z pofln. zm.)'

W regulaminie wynagrodzania wprowadzonego zarzqdzeniem nr 120/l/2012 l|toita Gminy

Bojszowy z dnia 13 secznia 2012 r. ustalono, ze do olcresu pracy uprawniajqcego do

,igrody jubileuszowej wlicza sig m.in. olcresy studi|w wyzszych zakoriczonych dyplomem

w wymiarze nie wiglcszym niz 4lata. Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach somorzqdowych (D, U. Nr 223, poz. I45B z p6in. zm.) do

olcresdw pracy uprawniajqcych do dodatku za wieloletniq pracg, nagrody iubileuszowei
i jednorozowei 

- 
odprawy w zwiqzla,t z przejiciem na emeryturg lub rentg z tytulu

ni.ezdolnoici do pracy wlicza sig wszystkie poprzednio zakoriczone okresy zatrudnienia

orez inne olcresy, jezeli z mocy odrgbnych przepisdw podlegajq one wliczeniu do olcresu

pracy, od ktdrego zalezq uprawnienia procownicze.-skuiktem 
powyzszego zapisu regulaminu w 2013 r. pracownikowi Urzgdu Gminy Bojszowy

wyplacoio rogrodg jubileuszowq za 30 lat pracy 4 lata przed nabyciem do niej prawa.
pracowntkowf Q wyzszymwyksztalceniem) w dniu 24 wrzeinia 2013 r. wyplacono nagrodg

jubileuszowq z;o SO lat pracy w wysokoici 150% wynagrodzenia miesigcznego brutto,

tj. 6.494,00 zl, na podstawie listy plac nr 42 z dnia 23 wrzeSnia 2013 r.

Listg plac sporzqdzil Inspektor ds. plac i podatkdw, pod wzglgdem merytorycznym

I Zastgpca Kierownika Urzgdu Stanu Cywilnego/ Inspektor ds. kontroli.

Wskaiany powyZej regulamin zostat podpisany przez p. Henryka Utratg - W6it Gminy

Bojszowy.

Wniosek nr 2l
Dostosowat zapisy regulaminu wynagradzama pracownik6w Urzgdu Gminy

Bojszowy w za1<resie postanowieri dotycz1cych nagrody jubileuszowej do art. 38

ust. 5 ustawy z dnia21 listopada2008 r. o pracownikach samorzEdowych (Dz. U.

Nr 223 , poz. 1 45 8 z PoLn. zm.).

W zakresie sprze daLy nieruchomoSci:

Na przelomie tat 201I - 20.l3 przeprowadzono postgpowania na sprzedaz nieruchomoici

gminnych, ktore zakonczyly sig wynikiem negqfunym. Itla powyzszq okolicznoit nie

iporzqdzono protokolow z przeprowadzonych przetarg6w, oiedynie listg obecnoici komisji

22



przetargowej i tistg oferent6w, ktore nie zawieraly informacii iakie winien zawierat

protok6l z przetargu.
Ir{oruszono tym $ I0 ust. I rozporzqdzenia Rady Ministrfw z dnia I 4 wrzeinia 2004 r.

w sprawie' spoiobu i trybu przeprowadzaniit przetarg6w oraz rokowari na zbycie

nieruchomoSii 6Ot. U. Nr 207, poz. 2108 poin. zm.),zgodnie z kt1rym przewodniczqcy

komi sj i pr z e t ar gow ej s p or z qdz a pr o t o k6l pr z epr ow adz o ne go pr z e t ar gu.
powy1sze dotyczyto 

- 
prrriorgo* ustnych nieograniczonych, zakoriczonych wynikiem

negatywnym, na sprzedaz dzialek:
- nr: 260/10 i 267/10 - I, II, przetarg,
- nr 3913/249 - I, II, III Przetarg.
Sporzqdzenie protokolZw z przeprowadzonych przetargow nalezalo do obowiqzkow
przewodniczqiego Komisj i Przetargowej powolanego zarzqdzeniem I'{r 0 I 5 2/92/2009

W6jta Gminy Biiszowy z dnia I0 grudnia 2009 r., zarzqdzeniem I'{r 120/17/2011 Wojta

Gminy Bojszowy" z dnia 28 lipca 2011 r., oraz zarzqdzeniem Nr 120/48/2012 Woita Gminy

Bojszowy z dnia 29 paidziernika 2012 r.

Wnioseknr 22
Wzmocnid nadzor nad pracownikami Urzgdu Gminy Boj szowy

odpowiedzialnym i za sporzqdzanie protokolow z przetatgow, stosownie do

przepisu $ 10 ust. I rozporz1dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzefinia2004 r.

* ,pru*iJ sposobu i trytu przeprow adzania przetarg6w oraz rokowari na zbycre

nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, pou.2108 poLn. zm.), majEc na uwadze art. 68

oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.IJ.  z 2013 r .  poz.885 z po2n. zm.).

Stosownie do tresci art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 paLdziernika 1992 r. o regionalnych

rzbachobrachunkowych (Dz. IJ. z 2012 r. pou.1113 z poLn. zm.), sprawozdanie o sposobie

realizacji wniosk6w pokontrolnych nalezy przedlozyc Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wyst4pienia.

Do wnioskow pokontrolnych zawartych w niniejszym wyst4pieniu ptzysluguje prawo

zgloszenia zastrzezehw zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dniaT paadziernika

tggZ r. o regionalnych izbach obrachunkowych . ZastrzeZema mohna wnosii do Kolegium

tutej szej Izby,w terminie 14 dni od daty otrzymania wyst4pienia pokontrolnego.
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