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W odpowiedzi na interpelacj? z dnia 30.12.2019r. informuj?:

1. Wyst^pienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 27 sierpnia 2019r. zostalo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Mierz^cice.

2. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej jest przeprowadzana w kazdej
jednostce samorz^du terytorialnego raz na 4 lata. Kontrola obejmuje caloksztalt
gospodarki finansowej jednostki samorz^du terytorialnego, na ktor^ skladaj^ si?
przygotowanie i realizacja operacji publicznymi zasobami pieni?mymi, ich ewidencja
oraz sprawozdawczosc. Obszemosc dokumentu - Wyst^pienia pokontrolne, nie
swiadczy o „tak duzych nieprawidlowosciach" a jest efektem dokladnego opisania
stanu faktycznego przez kontroluj^cych.
Podczas ostatniej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres
od 1 stycznia 2015r. do 13 marca 2019r. wskazane zostaly nieprawidlowosci. Warto
jednak zaznaczyc, ze wskazane nieprawidlowosci nie stanowi^ naruszeh, ktore
kwestionowalyby prawidlowosc wykazywanych danych w sprawozdaniach, czy tez
negatywnie wplyn?ly na budzet gminy.
O duzych nieprawidlowosciach mozna mowic w przypadku:

- podejmowania decyzji majqcych negatywne skutki fmansowe dla budzetu np.
poprzez wykazanie podczas kontroli nieprawidlowosci w zlozonych sprawozdaniach
skutkujqce obnizeniem subwencji oswiatowej,zwrotem dotacji;
- uchyleniem przez Nadzor Prawny podj?tych uchwaljako niezgodnych z prawem.
W przeprowadzonej kontroli przez Regionaln^ Izb? Obrachunkow^ takie przypadki
nie wyst^pily.

Odnosz^c si? do wyst^pienia kontrolnego wyjasniam:
W zakresie diugu publicznego

Kontroluj^cy wskazali, iz zobowi^zanie wynikaj^ce z umowy dot. leasingu operacyjnego
zaliczane jest do tytulu dhiznego o ktorym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach
publicznych, a zatem limit do zaci4gni?cia zobowi^zania winien bye wskazany w uchwale

budzetowej, a zobowi^zanie winno bye wykazane w sprawozdaniu RB-Z oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej.

Istotn^ kwestiq w tej sprawie jest zmiana obowi^uj^cych przepisow prawa tj. ustawy
0 finansach publicznych. Do dnia 31.12.2018r. zgodnie z zapisami ustawy zobowiqzania
w postaci leasingu nie stanowily tytulu dhiaiego. Od 01 stycznia 2019r. katalog tytulow

dlu^ych zostal rozszerzony o zobowi^zania finansowe wynikajqce ze stosunkow prawnych,
ktore nazw4 odpowiadaj^ tytulom dlu^ym, oraz z innych stosunkow prawnych, ktore
wywohij^ skutki ekonomiczne podobne do skutkow wynikaj^cych z papierow wartosciowych
opiewaj^cych na wierzytelnosci pieni^^e, umow kredytdw i po^czek oraz przyj^tych
depozytow.

Umowa przedwst^pna dotycz^ca leasingu operacyjnego zostala zawarta w gmdniu 2018r. (tj.
w okresie kiedy leasing nie stanowil tytulu dlumego)na podstawie upowaznienia okreslonego
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mierz^cice, jako zobowi^zanie ktorego
realizacja w roku budzetowym i latach nast^pnych jest niezb^dna do zapewnienia ci^glosci
dzialania jednostki. Umowa ostateczna zost^a zawarta w styczniu 2019r., a wi?c okresie
wejscia w zycie zmiany przepisow, wg ktorych leasing traktowany Jest jako tytul dlu:^y.
Maj^c na wzgl^dzie zmian? przepisow zobowi^zanie wynikaj^ce z zawartej umowy leasingu
operacyjnego zostalo wykazane w sprawozdaniu RB-Z za II kw. 20I9r. (zlozone do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 19 lipca 2019r. a wi^c przed terminem otrzymania
wyst^pieh pokontrolnych). Z uwagi na to, ze kontrola obejmowala okres do 13 marca 20I9r.
Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyst^pieniu pokontrolnym nie wskazywali
stanu wykraczajqcego poza okres kontroli. Zobowi^zanie z tytuhi leasingu operacyjnego
zostalo rowniez uj^te w zmianie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026
przyj^tej Uchwal^ Rady Gminy Mierz?cice nr IX/83/2019 z dnia 30 wrzesnia 2019r. Ponadto

zobowi^zanie to wykazywane jest w sposob ci^gly zarowno w sprawozdaniu RB-Z jak
i aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mierz?cice na lata 2020-2026.
W zakresie udzielania uig w zapiacie podatku od srodkow transportu

Kontroluj^cy wskazali, iz w latach 2016-2018 wydano 5 decyzji w zakresie udzielania ulgi w
zapiacie podatku od Srodkow transportowych, w ktorych nie zawarto uzasadnienia
faktycznego.

Wskazane w wyst^pieniu pokontrolnym decyzje dotycz^ce udzielenia ulgi w zapiacie podatku
od ^rodkdw transportowych zawieraly uzasadnienia. Organ Podatkowy wskazywal
uzasadnienie na podstawie przedstawionego przez podatnika materialu dowodowego,
w ktdrym thimaczyl swoj^ trudn^ sytuacj? finansow^ wyst^puj^cymi zaleglosciami platno^ci
od swoich kontrahentow oraz prowadzonq spraw^ s^dow^ przeciwko GDDKiA, a takie
zastojem w prowadzeniu dzialalno^ci w okresie zimowym. Wszystkie te czynniki wptywaly
na utrat^jego plynnosci finansowej.

Warto w tym miejscu zaznaczyc, iz udzielona ulga stanowila rozlozenie na raty podatnikowi
zaleglosci podatkowej w podatku od Srodkow transportowych. Podstawowym warunkiem
podj^cia przez organ decyzji o rozlozeniu platnosci na raty jest wyst^pienie wamego interesu
podatnika lub interesu publicznego. W ustawie brak jest definicji tych poj^c, co
w konsekwencji oznacza, ze ustalenie czy przeslanki te zost^ spelnione s^ dokonywane
w konkretnej sprawie. Organ podatkowy ma swobod? orzekania w tym zakresie. Podatnicy
w zlozonych wnioskach w latach 2016-2018 wskazywali wyst^pienie przeslanek
uzasadniaj^cych wnioskowanie o ulg^ (rozlozenie podatku na raty). Rozlozon^ na raty
zaleglo^c podatkowy w 20I6r. podatnik uregulowal. W 20I7r. podatnik wyst^pil ponownie

z wnioskiem o roziozenie na raty nast^pnych zobowi^zan podatkowych. W zwi^u ze splat^
poprzednio ro^ozonej zalegiosci, organ podatkowy pozytywnie przychylil si? do wniosku
podatnikow. Podj?ta decyzja miala na celu optymalizacj? sci^galnosci naleznosci
podatkowych eliminuj^cych klopoty finansowe podatnika. Odmowna decyzja rownoznaczna
bylaby z wszcz?ciem procedury egzekucyjnej i brakiem mozliwo^ci jakiejkolwiek
sciqgalnosci zalegJosci podatkowej. Zrezygnowanie z przyshiguj^cej mozliwo^ci uzyskania
naiemo^ci podatkowej byloby decyzja nieuzasadnion^. Poprzedni rok pokazat bowiem, ie
sytuacja finansowa podatnika nie pozwalaia na jednorazowe uregulowanie podatku,
a rozlozenie na raty umozliwilo mu stopniow^ splat? zadhizenia.

Maj^c na uwadze, ii podatnik jest rowniez pracodawc^ dla wielu osob lokalnej spoleczno^ci
organ podatkowy pozytywnie przychylil si? do wniosku podatnikow. W kazdej sytuacji organ
podatkowy uwzgl?dnia okolicznosci konkretnej sprawy. Weryfikowana jest zarowno sytuacja
maj^tkowa oraz to, jakie skutki dla podatnika, jego rodziny i spoleczenstwa wywolalaby
koniecznosc zaplacenia podatku.

Okolicznosciami przemawiaj^cymi za przyznaniem uigi dla ww. podatnikow byla ich
sytuacja finansowa, jak rowniez skutki spoleczne b?d^ce konsekwencj^ posiadania
wysokiego, wymagalnego zobowi^zania przedsi?biorc6w. Skutkiem wydania pozytywnej
decyzji o rozlozeniu podatku na raty jest odsuni?cie w czasie terminu platnosci. Ponadto
organ podatkowy chcial zapewnic regulame wplywy do budzetu gminy. Wszystkie
przedstawione powyzej argumenty przyczynily si? do podj?cia decyzji umo^liwiaj^cych ww.
podatnikom rataln^ splat? zaleglosci podatkowej. Ocena opisu dotycz^cego uzasadnienia jest
ocen^ subiektywn^ odnosz^c^ si? do indywidualnego zdania, bowiem w przepisach prawa
brak jest definicji, czy tez katalogu poj?c pozwalaj^cych rozpatrywac wnioski o przyznanie
ulgi system zero-jedynkowym (spelnia/nie spelnia).
W zakresie podatku od nieruchomosci

Kontroluj^cy wskazali, iz zaniechano przeprowadzenia czynnosci sprawdzaj^cych w zakresie
wykazywanych przez podatnikow danych w deklaracjach na podatek od nieruchomosci.

Z uwagi na to, iz deklaracje na podatek od nieruchomosci skladane s^ corocznie przez
przedsi?biorc6w do 31 stycznia. Organ podatkowy dokonuje w ci^gu roku sukcesywnej
weryfikacji zlozonych deklaracji podatkowych. Zmiany podstawy opodatkowania dla
podatnika o nr ewidencyjnym 72 wyst^pily w roku podatkowym 2019, organ podatkowy
przyst^pil do wyjasnieh w zakresie danych w przedloZonej deklaracji podatkowej. W tym celu
zostalo skierowane w dniu 03.06.2019r. do podatnika wezwanie w sprawie zlo^nia
wyjasnieh. Podatnik skorygowal deklaracj?. Z uwagi na to, ze kontrola obejmowala okres do
13 marca 2019r. dokumenty z pomiejszego okresu nie byly weryfikowane i opisywane
w wyst^pieniu pokontrolnym.
W odniesieniu do podatnika o nr ewidencyjnym 1194, w dniu 22 maja 2019 roku organ

podatkowy wezwal podatnika do zlozenia w ci^gu 7 dni korekty informacji. Podatnik zlozyl
wyjasnienie, te w przedstawionej sprawie istnieje problem faktyczno - prawny, bowiem na
nieruchomosci postawiono czasowo mienie obj?te zastawami skarbowymi przez US
w B?dzinie jeszcze w roku 2011. Akta w tej sprawie s^ w posiadaniu US w B?dzinie.

Podatnicy infonnuj% ii. nieruchomosc nie jest zwi^zana z prowadzeniem dziaialnosci
gospodarczej. W zwi^ku z powstaiymi w^tpliwosciami co do prawidtowosci wykazywanej
powierzchni gruntu zwi^anego z prowadzon^ dziatalno^ci^ gospodarcz^ w dniu 04 czerwca
2019 roku wszcz^to z urz^du post^powanie podatkowe w ceiu ustalenia nalemego podatku od
nieruchotnosci z dzialalnosci gospodarczej.
W trakcie kontroli weryfikowana byla rowniez deklaracja podatnika o nr ewidencyjnym 179
w stosunku do ktdrego skierowane bylo wezwanie do zlozenia korekt deklaracji. Podatnik
zlozyl korekty deklaracji jeszcze w czasie trwania kontroli, co przedstawiono kontroluj^cym i
zostalo to opisane w wyst^pieniu pokontrolnym.
Kontroluj^cy dokonali rowniez weryfikacji wielu innych deklaracji podatkowych, ktdre

do czasu rozpocz^cia kontroli zostaly juz zweryfikowane przez organ podatkowy.
Kontroluj^cy nie wniesli uwag co do ich prawidlowoSci.

Wzakresie ksi^gowosci i sprawozdawczosci:

Kontroiujqcy wskazali, iz w latach 2015-2019 prowadzono odr^bne ksi^gi rachunkowe do
ewidencjonowania zdarzen zwi^zanych z fiinkcjonowaniem Zakladowego Funduszu
Swiadczeh Socjalnych.

Prowadzenie ksi^g rachunkowych w taki sposob wynikalo z Polityki Rachunkowosci Urz^du
ustalonej Zarz^dzeniem Nr 0152/24/2010 Wojta Gminy Mierz^cice z dnia 31 grudnia 2010r.
z pozniejszymi zmianami. Zaznaczyc nale^, iz niniejsza Polityka Rachunkowosci Urz^du
byla juz dwukrotnie weryfikowana podczas kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
przez Regionaln^ Izb? Obrachunkow^, podczas ktorych nie wniesiono do niej zadnych uwag.
Zgodnie z zaieceniami obecnej kontroli Zakladowy Fundusz Swiadczeh Socjalnych od
stycznia 2020r. prowadzony jest w ramach jednej ksi?gi.
Kontroluj^cy wskazali, iz nie prowadzono w ksi^gach rachunkowych Zakladowego Funduszu
Swiadczeh Socjalnych na koncie 234 „Pozostale rozrachunki z pracownikami" i 240
„Pozosta}e rozrachunki".

Dowody ksi^gowe (faktury VAT) w ramach ZF^S nie byly ewidencjonowane na kontach
rozrachunkowych. Faktury VAT ewidencjonowano bezposrednio w chwili zaplaty Wn - 851
Ma - 135 lub 101. Nie zaniechano calkowitej ewidencji dowodow ksi^gowych tj. faktur VAT,
a jedynie zastosowano skrot ksi^gowy nie maj^cy wplywu na roczne zestawienie obrotow
i said, b^dqce podstaw^ sporz^dzania sprawozdah finansowych. Tym samym nie burzylo to
obrazu prawidtowej ewidencji ksi^gowej.

Kontroluj^cy wskazali, ze zwroty zaliczek nieprawidlowo byly ewidencjonowane zapisem
ujemnym.
Zapisy na kontach ze znakiem ujemnym mialy na celu zachowanie czystosci obrotow na
koncie ksi^gowym. W ustawie o rachunkowosci nie ma regulacji nakazuj^cych lub

zakazuj^cych stosowania zapisu ujemnego czy tez ksi^gowania zwrotow ze znakiem
ujemnym na kontach. Dokonanie zapisu ze znakiem ujemnym nie powodow^o nierzetelnoSci
zapisow w ksi^gach rachunkowych ZFSS. Zgodnie z zaleceniami kontrolujqcych zaniechano
prowadzenia ewidencji ksi^gowej w taki sposob.

Kontroluj^cy wskazali, iz w latach 2015-2018 nieprawidlowo zamkni^to konta ksi^gi gldwnej
Urz^du saldami dwustronnymi zamiast saldem jednostronnym.

Nieprawidlowosc ta nie byla spowodowana bl^dem a wynikala z funkcjonowania programu
ksi^gowego, w ktdrym salda wykazywane automatycznie. Skontaktowano si? z autorem
oprogramowania, ktory poinformowal, ze jest techniczna mozliwo^c zmiany oprogramowania
w taki sposob, by w zestawieniu obrotow i said saldo kont byly wykazywane jednostronnie.
Kontroluj^cy wskazali, ze w urz?dzie prowadzona byla ewidencja ksi?gowa na koncie 223
pomimo braku takiego obowi^u w zwi^u z prowadzeniem wspdinego rachunku
bankowego dla budzetu i urz?du oraz wprowadzeniem do Polityki Rachunkowo^ci konta 222
pomimo braku obowi^zku prowadzenia zapisow na tym koncie.

Ewidencja na koncie 223 prowadzona byla w celu weryfikacji poprawnosci ksi?gowah
w zakresie wydatkow budzetu na poziomie Uiz^d - Organ. Nie stanowi to bl?du a jedynie
jest zb?dn^ ewidencj^. Odnosnie konta 222 - w Urz?dzie nie prowadzono ewidencji na tym
koncie a jedynie wprowadzono konto 222 do obowi^uj^cej polityki rachunkowo^ci
w Urz?dzie Gminy Mierz?cice. Spowodowane jest to tym, ze Urz^d Gminy Mierz?cice
realizuje projekty unijne dla ktorych wymagane jest prowadzenie wyodr?bnionych rachunkdw
bankowych. W takich przypadkach moze wyst^pic przelew dochodow i ^rodkdw na wydatki.
Ewidencja ksi?gowa dla realizowanych projektow prowadzona jest w oparciu o polityk?
rachunkowosci urz?du. Aby nie wprowadzac ci^glych zmian w polityce rachunkowosci,
w momencie realizacji projektu, przyj?to konto 222 i 223 do zapisow niniejszej polityki.
Kontrolujqcy wskazali nr kont wprowadzonych do Polityki Rachunkowosci Urz?du, ktore nie
S4 stosowane.

Wskazanie kontroluj^cych nie stanowi nieprawidlowosci w prowadzeniu ewidencji
ksi?gowej, bowiem wymienione w wyst^pieniu pokontrolnym konta faktycznie nie byly
stosowane w Urz?dzie. Opis kont wprowadzono jedynie do Polityki Rachunkowosci. Zgodnie
z zaleceniami kontroluj^cych konta te zostaly usimi?te z Polityki Rachunkowosci.
Kontroluj^cy wskazali nieprawidlowo sporz^dzone sprawozdanie RB-ST za 2016 rok
poprzez wykazanie w pozycji „srodki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeh
nast?pnego roku" kwoty 8.620,67zl zamiast 486.990,00zl oraz w pozycji „srodki
niewykorzystanych dotacji w roku budzetowym" kwoty 486.990,OOzl zamiast 8.620,67zl.

Bl?dne wykazanie danych w sprawozdaniu RB-ST za 2016 rok wynikalo z omylki pisarskiej.
Niniejszy bl^d wyst^pil w zwi^u z przestawieniem wierszy w sprawozdaniu. Kwota ogdlem

nie ulegla zmianie. Sytuacja ta wyst^piia jednorazowo. Kontroluj^cy dokonali weryfikacji
wszystkich sprawozdan za lata 2015-2018, w ktorych nie wskazano nieprawidlowo^ci.
Wskazane

nieprawidtowoSci

nie

mialy

zadnego

negatywnego

wptywu

na

sprawozdawczosc Urz^du czy tez jakiekolwiek negatywne skutki fmansowe.

fV zakresie gospodarki kasowej:

Kontroluj^cy wskazali na nieprawidlowo prowadzon^ gospodark^ kasow^ w zakresie operacji
dotycz^cych zakladowego funduszu ^wiadczen socjalnych, m.in.: nie ujmowanie
pojedynczych dowodow w raportach kasowych, nie sporz^dzanie drukow KP i KW, brak
podpisow osob kontroluj^cych raporty kasowe.

W raportach kasowych nie wprowadzano w pozycjach pojedynczo faktur a byly one
wprowadzone w jednej pozycji, na podstawie faktycznego rozliczenie rozchodu na druku
rozliczenia zaliczki, do ktorego dol^czone byly faktury zakupu. Zatem wskazania
kontroluj^cych w tym zakresie nie stanowiq bl?du (gdyz wszystkie dokumenty byly uj?te
w raporcie kasowym tylko pod jedn^ pozycj^) a jedynie wskazuj^ zalecenia co do sposobu
prowadzenia raportow kasowych.

Druki KP i KW nie byly wystawiane do raportow kasowych, gdyz zgodnie z instrukcj^
kasow^, przyj?t4 Zarz^dzeniem Nr 0152/4/2007 z dnia 14 sierpnia 2007r., operacje kasowe
musz^ bye udokumentowane dowodami kasowymi tj. raport kasowy (RK), dokumentami
zrodlowymi (listy plac, faktury zakupu, dowody wf^at na rachunki bankowe, pokwitowania
wplat itp.). Instrukcja nie wprowadzaia obowi^zku sporz^dzania dodatkowych dokumentdw
w postaci dowodow kasowych KP- kasa przyjmie i KW - kasa wyf4aci.
Majqc na uwadze powyzsze wplywy i wyplywy z kasy nie byly dokumentowane
dodatkowymi drukami.

Raporty kasowe na biez^co
kontrolowane. Brak podpisow osob kontroluj^cych wynikal
wyl^cznie z przeoczenia. Potwierdzeniem kontroli raportow kasowych jest corocznie
przeprowadzana inwentaryzacja gotdwki.

Nadmienic nale^, \1 w urz^dzie nie funkcjonuje Kasa, w ktdrej mozna regulowac nale^osci
publiczno-prawne. Opisywana przez kontrolujqcych gospodarka kasowa odnosi si? jedynie do

pojedynczych zdarzeh obrotu gotowki w ramach Zakladowego Funduszu ^wiadczeh
Socjalnych. Powierzenie zadah dotycz^cych prowadzenia ZFSS zostaio przekazane na pi^mie
jednemu z pracownikow urz?du, jednakze w ocenie kontroluj^cych zadania i obowi^zki
zwi^ane z gospodark^ kasowy powinny bye odr?bnie przekazane na pismie. Maj^c na
uwadze wskazania kontroluj^cych dokonano aktualizacji przepisow wewn?trznych oraz
przekazano na pismie zadania i obowi^i.

Kontroluj^cy wskazali, iz ewidencja dochodow z tytuhi oplat za korzystanie z zezwoleh na

sprzedaz napojow alkoholowych odbywa si? wyl^cznie zbiorczo na koncie 221.01 „Oplata
zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych".

Nie prowadzono analityki do konta 221 - „NaIemosci z tytidu dochoddw budzetowych"
w zakresie kontrahentow/przedsi^biorcow na rzecz ktorych wydano zezwolenie na sprzeda^
i podawanie napojow alkoholowych, gdyz dotychczas stosowana praktyka polegata na
ewidencjonowaniu nalemosci z tytuhi opiat za zezwolenie na sprzedaz i podawanie napojow
alkoholowych na koncie zbiorczym 221.01. Weryfikacji wplat dokonywala Podinspektor ds.
ewidencji dzialalnosci gospodarczej. Z uwagi na niewielk^ ilosc przedsi^biorcow taki sposob
ewidencji i kontroli spelnial sw^ rol^. Maj^c na uwadze zalecenia kontxoluj^cych od stycznia
2020r. prowadzona jest szczegolowa ewidencja analityczna w tym zakresie.
Wzakresie wydatkow z tytulu wynagrodzeA:

Kontroluj^cy ustalili, ze w zawiadomieniach o przyznaniu nagrod pracownikom Urz^du
Gminy wskazano tylko informacj^ o kwocie przyznanej nagrody, nie zostaly natomiast
wskazane okolicznosci uzasadnienia przyznania nagrod.
Przyznanie pracownikom Urz^du nagrody nast^pilo w oparciu o artykul 36 ust. 6 ustawy
0 pracownikach samorz^dowych zgodnie z ktorym - pracownikowi samorz^dowemu za
osi^gni^cia w pracy zawodowej moma przyznac nagrody. Zasady udzielania nagrod dla
pracownikow zatrudnionych w Urz^dzie Gminy Mierz^cice okresla Regulamin
wynagradzania ustalony zarz^dzeniem nr 0050.596.2017 Wojta Gminy Mierz^cice z dnia
14 grudnia 2017r. Przepis § 7 Regulaminu zawiera katalog kryteriow, ktdre mog^ stanowid
przeslank^ do przyznania takiej nagrody. Ustalono, ze nagroda moze zostac przyznana
pracownikom, ktorzy wzorowo wypelniaj^ swoje obowi^i, przejawiaj^ inicjatyw^ w pracy
1 podnosz^jej jako^c. Na wysokosc nagrody uznaniowej w Urz^dzie wf4ywa rdwniez stopien
zlozono^ci zadah wykonywanych przez urz^dnikow, dyspozycyjnosc pracownik6w
wykonuj^cych wa^e i pilne zadania obj?te zakresem obowi^ow, a tak±e wykonywanie
zadah dodatkowych. Nagrodom zostal przypisany charakter uznaniowy. Polega to na tym,
zarowno przyznanie nagrody pracownikowi,jak i okreslenie jej wysokosci nale:^ do zakresu
swobodnego uznania pracodawcy. Pracownik na pismie otrzymuje potwierdzenie przyznania
nagrody i jej wysokosc. Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu to oswiadczenie Wojta Gminy
skiada si^ do akt osobowych pracownika.
Nadmieniam ze ani ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz^dowych
ani Regulamin wynagradzania ustalony zarz^dzeniem nr 0050.596.2017 Wojta Gminy
Mierz^cice z dnia 14 grudnia 2017r. nie zobowi^je pracodawcy do przekazywania
pracownikowi uzasadnienia przyznania nagrody a zatem przepisy prawa nie zost^
naruszone. Maj^c jednak na uwadze wniosek pokontrolny organu nadzoru, informacja
0 przyznaniu pracownikowi nagrody b^dzie zawierala rowniez uzasadnienie.

Wzakresie wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych:

Kontroluj^cy ustalili, ze podmiotom gospodarczym rozpoczynaj^cym dzialalnos^
gospodarcz^ wydawano zezwolenia na sprzedaz napojhw alkoholowych, pomimo nie
wniesienia stosownej oplaty.

Opiaty za korzystanie z zezwolen na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych byiy
wnoszone zgodnie z ustaw^ z dnia 26 pazdziemika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziaJaniu alkoholizmowi. Po ztozeniu wniosku przez przedsi^biorc? zostaly
przygotowane zezwolenia po uprzednim uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych w Mierz^cicach. Data sporz^dzenia zezwolenia nie pokrywa si?
z dat^ odbioru zezwolenia przez wnioskodawc?. Zezwolenie bowiem technicznie bylo
przygotowywane wcze^niej jednak faktycznie przekazywane dopiero po przedstawieniu
dokumentu potwierdzaj^cego wniesienie stosownej opiaty za wydawane zezwolenie. Tym
samym zaden podmiot gospodarczy nie otrzymal zezwolenia przed wniesieniem
stosownej opiaty. Zgodnie z zaleceniami kontroluj^cych data wydania zezwolenia jest
tozsama z dat^ wniesienia stosownej opiaty.

Kontroluj^cy wskazali rowniez, ze podmiot o nr rejestru 1/2015 nie wniosl stosownej opiaty
za niezaplacenie w terminie raty za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych.

W trakcie weryfikacji wnoszonych oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych stwierdzono, ie podmiot o nr rejestru 1/2015 nie wniosl raty opiaty. Naliczona
zostala zatem powi?kszona oplata o 30%. Powi?kszenie opiaty naliczono od nieuregulowanej
w terminie raty opiaty a nie od calosci rocznej opiaty. Nie zaniechano w tym przypadku
naliczenia opiaty powi?kszonej, jednakze zdaniem kontroluj^cych winna ona bye naliczona
od calosci opiaty rocznej. Zgodnie z zaleceniami kontroluj^cych wezwano podmiot do zaplaty
|X)zostalej kwoty tj. 210,00zl. Podmiot uiscil zalegl^ nale^osc w dniu 23.09.2019r.

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej podczas kompleksowej kontroli gospodarki
fmansowej dokonywali weryfikacji prawidlowoSci szeregu innych dzialan realizowanych
przez Urz^d, w stosunku do ktorych nie wyst^pity zadne nieprawidlowoSci, dlatego t&i nie
zost^ opisane w wyst^pieniu pokontrolnym. Tematycznie kontrola dotyczyla:
- weryfikacji wszystkich sprawozdah finansowych i budzetowych za lata 2015-2018
- weryfikacji post?powari przetargowych zgodnie z ustaw^ Prawo Zamowien Publicznych
- weryfikacji pelnej ewidencji ksi?gowej za lata 2015-2018
- weryfikacji rozliczen dotacji celowych
- weryfikacji gospodarki nieruchomosciami

- weryfikacji prawidtowosci wydatkowania srodkow publicznych (zgodnie z uchwal^
budzetow^)

- weryfikacji prawidlowosci prowadzenia fmansowej gospodarki odpadami komunalnymi
- kontrola w zakresie dlugu publicznego (prawidlowosci zaci^gania i splaty zobowi^zah)
3. Sposob realizacji wnioskow pokontrolnych zostal przedstawiony Regionalnej Izbie
Obrachunkowej pismem z dnia 26.09.2019r.(w zal^czeniu pismo).

T
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URZ^DGMINY
MIERZ^CICE
42460 Mierz^cice. ul. WolnoSd 95
tfl.32 208 79 DO. fax: 32 750 07 77
Mierz^cice, dnia 26.09.2019 r.
SG.030.0019.2019

Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

W zwi^zku z otrzymanym wyst^pienlem pokcntrolnym (znak; WK-610/4/4/19)

dctycz^cym kompteksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Mierz^cice ponlZej
przedstawiam realizac]^ wnloskdw pokontrolnych:
Wniosek nr 1

Szczegdln^ doktadnoSci^ obj^ta b^dzie interpretacja aktualnie obowi^zujqcych
przepisdw prawnych w zakresie zaciqgania zobowi^zart zaiiczanych do tytul6w
dfuznych w my§i art. 72 ust. la ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych.
Wniosek nr2

Zobowi^zanie wynikaj^ce z zawartej w dniu 21 stycznia 2019r. umowy leasingu
operacyjnego niekonsumenckiego zostato juZ uj^te z sprawozdaniu RB-Z za II kw.
2019r. oraz b^dzie wykazywane do czasu wyga^ni^cla zobowi^zania.

Ww. zobowi^zanie zostanie r6wnie2 uj^te w Wieloletniej Prognozie Finansowej
przyj^tej uchwat^ nr 111/15/2018 Rady Gminy Mierz^cice z dnia 19 grudnia 2018r.

podczas najbliZszej sesji Rady Gminy planowanej na dzieh 30 wrzeSnia br.
Wniosek nrS

Wzmocniony zostanie nadzdr nad pracownikami Referatu Podatkbw i Finansdw
w zakresie przygotowywanych danych do uj^cia w sprawozdaniu Rb-Z.
Wniosek nr 4

W decyzjach w zakresie udzielania ulg w zaplacie podatku od §rodk6w transportowych
zwrdcona b^dzie szczegdina uwaga na przedstawienia uzasadnienia faktycznego,
zgodnego z zebranym materialem dowodowym.
Wniosek nr 5

Zgodnie z zleceniami przeanaiizowano prawidlowodd opodatkowania nieruchomo^ci
pozostaj^cych w posiadaniu podatnika o nr ewldencyjnym 1194 za lata 2016-2019
oraz podatnika o nr ewidencyjnym 72 za 2019r. Wobec podatnika o nr ewldencyjnym
1194 w dniu 4 czerwca 2019r. wszcz^to z urz^du post^powanie podatkowe post^powanie w toku.

Podatnika o nr ewidencyjnym 72 w dniu 06 czerwca 2019r. wezwano do zioienia

wyjaSnieh odnoSnie

podatku od nieruchomo^ci na rok 2019. W dniu 05.07.2019r.

podatnik dokonai korekty deklaracji wykazuj^c wartoSd budowli oraz powierzchni^
budynkdw zwi^zanych z prowadzeniem dziaialnoSci gospodarczej.
Wniosek nr6

Deklaracje skladane przez podatnikdw w zakresie podatku od nieruchomoSci obj^te
b^dg szczeg6!n^ weryfikacj^ prawidiowoSci przedstawlanych danych. W przypadku
niezgodnoSci danych b^d^ zmian powstaiych w trakcie roku, egzekwowany b^dzie od
podatnikdw obowi^zek zlo2enia korekty.
Wniosek nr 7

Zgodnie z zaieceniami przeanalizowano prawidtowo^d zwoinieh podatkowych (od
2015r.) wykazywanych przez podatnikdw.

W czasie weryfikacji stwierdzono nieprawidtowodci wykazywane w dekiaracjach przez
GZGWIK oraz GOK.

W dniu 06.06.2019 r. Gminny ZaWad Gospodarki Wodnej

I Komunalnej dokonai korekt deklaracji za lata 2018-2019, w ktdrych wykazat

prawidtowe

wartoSci.

Jednoczednie

07.06.2019r.

Gminny

Odrodek

Kultury

w Mierz^cicach rdwniez zto±yt korekty deklaracji za lata 2018-2019. Dnia 07.06.2019r.
dokonano korekty sprawozdania Rb-27S oraz Rb-PDP za rok 2018, zgodnie z danymi
zawartymi w ztoZonych korektach deklaracji przez powyZszych podatnikdw.
Prawidtowodd wykazanych wartodci w dekiaracjach na podatek od nieruchomodci za
lata 2015-2017

w trakcie weryfikacji.

Wniosek nr 8

Ewidencja ksi^gowa Urz^du Gminy Mierz^cice od 01 stycznia 2020r. b^dzie
prowadzona w ramach jednej ksi^gi gtdwnej dia wszystkich zdarzeh gospodarczych (w

tym dotycz^cych ZaWadowego Fundusz Swiadczeh Socjalnych). W celu zachowania
ci^gtodci ksi^gowah w br. kontynuowana b^dzie rozpocz^ta ewidencja ksi^gowa.

W tym zakresie zostanq rdwnieZ odpowiednio dostosowane zasady rachunkowodci
obowi^zuj^ce w Urz^dzie Gminy Mierz^cice.
Wniosek nr 9

Wzmocniony zostanie nadzdr nad pracownikami Referatu Podatkdw i Finansdw
w

zakresie

prawidiowego

ujmowania

operacji

gospodarczych

w

ksi^gach

rachunkowych Urz^du Gminy Mierz^cice zwi^zanych z naliczeniem i przekazaniem

odpisu na ZFSS na koncie 240 oraz pobieraniem I rozliczeniem zailczek na koncle
234.

Wniosek nr 10

Wzmocniony zostanie nadzdr nad pracownikami Referatu Podatkdw i Finansdw
w zakresie prowadzenia ewidencji ksi^gowej konta 101, zgodnie z zasadami
funkcjonowania ww. konta okredlonymi w przepisach prawa oraz instrukcjami
wewn^trznymi,

Wniosek nr 11

Sporz^dzane na koniec roku zestawienie obrotbw i said poddane zostanle dokladnej
weryfikacji, aby byto ono zgodne z obowi^zuj^cymi przepisaml. Jakiekolwiek
nIeprawidlowoSci

w

tym

zakresie

b§d^

na

biei^co

zglaszane

autorowl

oprogramowania celem naprawy.
Wniosek nr 12

Od 1 stycznia 2020r. nie b^dzie prowadzona ewidencja operacji gospodarczych na
koncie 223 przy wspblnym rachunku bankowym dia urz^du (jednostki) oraz bud2etu
(organu). W tym zakresie zostanie rbwniez odpowiednio dostosowane postanowienia
zaMadowego planu kont Urz^du Gminy.

W celu zachowania ci^gtoSci ksi^gowart w br. kontynuowana b^dzie rozpocz^ta
ewidencja ksi^gowa.
Wniosek nr 13

Przepisy wewn^trzne dotycz^ce zasad rachunkowosci zostan^ dostosowane do
postanowiert rozporz^dzenia Ministra Rozwoju i Finansbw z dnia 13 wrze^nia 2017r.

w sprawie rachunkowosci oraz planbw kont dia bud2etu partstwa, bud2et6w jednostek
samorz^du terytorialnego, jednostek

bud2etowych, samorz^dowych zakladbw

budtetowych, partstwowych funduszy celowych oraz partstwowych jednostek
budzetowych maj^cych siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez

usuni^cie kont nie funkcjonujqcych w gospodarce finansowej JST. Ponadto
wewn^trzne zasady rachunkowosci zostang odpowiednio zmienione w zakresie
wniosku nr8 1 nr 12.
Wniosek nr 14

Wzmocniony zostanie nadzOr nad pracownikami Referatu Podatkbw i Flnansbw
w zakresie prawidtowego przygotowywania sprawozdania Rb-ST.
Wniosek nr 15

Powierzono na piSmie pracownikom Urz^du Gminy Mierz^cice zadania i obowiqzki

w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej oraz Zarz^dzeniem Nr 0050.168.2019
z dnia 23.09.2019r. ustaiono jednolite procedury dotycz^ce instrukcji kasowej.
Wniosek nr 16

W dniu 19.09.2019r. przekazano na wyodr^bniony rachunek Zaktadowego Funduszu
Swiadczeh Socjalnych kwot^ 1.157.60zt, stanowi^cg rbwnowartoSb poniesionych

kosztbw prowadzenia rachunku ZFSS. Aktualnie pobierane optaty i prowizje
z rachunku ZF6S b^d^ refundowane z rachunku podstawowego Urz^du.
Wniosek nr 17

Od 1 stycznia 2020r. zaprowadzona zostanie szczegbtowa ewidencja analityczna do
konta 221 wg poszczegblnych przedsi^biorcbw.

W celu zachowania ci^gtoSci ksi^gowah w br. kontynuowana b^dzle rozpocz^ta
ewidencja ksi^gowa.

Wniosek nr 18

Zawarte

we wniosku

udokumentowania

nr 18 zaiecenia dotycz^ce zapewnienia

przyznawania

nagrbd

pracownikom

Urz^du

prawidlowego
Gminy,

b^dq

realizowane poprzez przekazywanie pracownikowi oprdcz pisemnego potwierdzenie

przyznania nagrody i jej wysokoSci

r6wnie2

uzasadnienie przyznania nagrody.

Wniosek nr 19

Wzmocniony zostanie nadz6r nad pracownikami Urz^du Gminy Mierz^cice w zakresie
wydawania zezwolert na sprzeda2 napojdw atkoholowych podmiotom gospodarczym

rozpoczynaj^cym dzia1alno§6 gospodarcz^.
Wniosek nr 20

Podmiotom gospodarczym, ktbre nie wnios^ stosownej optaty przed wydaniem
zezwolenia na sprzedaz napojbw alkoholowych zostan^ w stosunku do nich podj^te
dzialania w celu wygaszenia zezwolenia zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26
paidziernika 1982 r. o wychowaniu wtrzezwo^ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowl.
Wniosek nr21

PIsemnie zobowi^zano podmiot gospodarczy o nr rejestru 1/2015 do uiszczenia
pozostatej kwoty za nieterminow^ platno^d raty, stosownie do art. 18 ust. 12 b ustawy
z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trze^o^cl i przeciwdziataniu
alkoholizmowi. W dniu 23.09.2019r. podmiot gospodarczy o nr rejestru 1/2015 uiScit
zaiegt^ nale2noSd.
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zegorz PodUJ$ki

