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Pan

Ryszard Zych

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

WYSTAPI EN I E POKONTROLN E

Regionalna lzba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust. L ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowychl, przeprowadziła w Urzędzie

Miasta i Gminy Stopnica w okresie od 4 marca do 18 kwietnia 2019 roku kompleksową kontrolę

gospodarki finansowej Gminy Stopnica za Żot8 rok i inne wybrane okresy. Protokół kontroli omówiono

i podpisano w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które powstały na skutek

nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę

finansową Gminy.

Wykazane nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły, w szczególności:

1. Pomimo stosowania w ewidencji księgowej budżetu i Urzędu dzienników częściowych,

nie sporządzano na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów

tych dzienników, co narusza art. L4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r' o rachunkowościz'

2. Stwierdzono przypadki nieterminowego ujęcia W 2018 r. zdarzeń gospodarczych

w księgach rachunkowych Urzędu' Powyższe dotyczyło zwiększenia wartości początkowej

środków trwałych dotyczących zakończonych i rozliczonych 6 zadań inwestycyjnych na łączną

kwotę 94.673,58 zł z opóźnieniem Wynoszącym od 2 do 8 miesięcy, spowodowanym

nieterminowym sporządzaniem dowodów oT przez pracowników merytorycznych.

Nieprawidłowość narusza art. 20 ust' 1 ustawy o rachunkowości'

3. W 2018 r. odpisu umorzonych zaległości podatkowych na szczegółowych kontach podatników

dokonywano pod datą wydania decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, zamiast

pod datą doręczenia decyzji, co narusza 5 4 ust' 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego3, W związku z art. 2I2 ustawy z dnia 29

sierpnia !997 r. Ordynacja podatkowaa.

lDz.l).2 2016 r. poz. 567zezm., dalej ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
2Dz.U.z 2019 r. poz.351, dalej ustawa o rachunkowości
3 Dz'U. Nr 208, poz' 1375, dalej rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla

orga nów podatkowych jednostek sa morządu terytorialnego
a Dz.U. z 2019 r. poz. 900, dalej ustawa Ordynacja podatkowa
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Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem

nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy,

a także niewłaściwego funkcjonowania kontroli zarządczej.

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie

nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Gminy Stopnica poprzez wskazanie

merytorycznych pracowników W protokole z kontroli, Burmistrz oraz Skarbnik ponoszą

w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane W Wystąpieniu pokontrolnym

nieprawidłowości.

obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu

spoczywaĘ na Skarbniku. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy

art. 54 ustawy o finansach publicznych.

organem wykonawczym Gminy Stopnica jest Burmistrz, na którym spoczywają obowiązki

dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej, wykonywania budżetu

igospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę

finansową gminy (art. 30 ust' 1 i 2, art' 60 ust. ]- ustawy o samorządzie gminnym). Burmistrz jako organ

wykonawczy gminy, wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem

(art' 33 ust. ]. i 3 ustawy). odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora

finansów publicznych, W tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroliWeWnętrznej, spoczywa

na Burmistrzu (kierowniku jednostki) zgodnie z art. 53 ust. l- iart. 69 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych.

WNIOSKI POKONTROTNE

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Regionalna lzba obrachunkowa w Kielcach na podstawie

art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie celem usunięcia

stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych

oraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania podobnych

nieprawidłowości w dalszej działalności.

1. Sporządzać zestawienia obrotów dzienników częściowych za dany okres sprawozdawczy,

stosownie do art. 14 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

2. Zapewnić właściwy obieg dowodów księgowych mając na uwadze, aby dowody

te byĘ ujmowane w księgach rachunkowych we właściwym okresie sprawozdawczym,

stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

3. odpisu podatków dokonywać na szczegółowych kontach podatników pod datą doręczenia

decyzji, stosownie do 5 4 ust. 1 pkt Ż rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu

terytorialnego, w związku z art. 212 ustawy ordynacja podatkowa.
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Regionalna lzba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje od Pana Burmistrza

zaw]adomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie

30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wnioskóW zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9

ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa lzby,

w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Do wiadomości:

Rada Miejska w Stopnicy
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