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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

DANE O JEDNOSTCE  

Gmina Dąbrowice położona jest w zachodniej części Powiatu Kutnowskiego  
w Województwie Łódzkim, obejmuje obszar 45,9 km2. Pod względem administracyjnym 
gmina Dąbrowice podzielona jest na 11 sołectw: Augustopol, Baby, Dąbrowice I, 
Dąbrowice II, Dąbrowice III, Liliopol, Mariopol, Ostrówki, Witawa, Zgorze, Żakowiec. 

Stan ludności w gminie Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił – 2.065  
w tym: 

- kobiety – 1068, 

- mężczyźni – 997. 

Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice na dzień 31 grudnia  
2011 roku wyniosła ogółem 144 osób w tym 80 kobiet i 64 mężczyzn. 

Adres siedziby Urzędu Gminy w Dąbrowicach: 

99-352 Dąbrowice, 

ul. Nowy Rynek 17. 

Dane identyfikacyjne : 

NIP URZĘDU GMINY – 775-12-93-064, 

REGON URZĘDU GMINY – 000538047. 

NIP GMINY – 775-24-06-079 

REGON GMINY - 611015891 

.  

Gmina sąsiaduje z  wchodzącymi w skład Powiatu Kutnowskiego: Gminą Krośniewice i 
Nowe Ostrowy, Gminą Chodów i Przedecz wchodzącymi w skład Powiatu Kolskiego w 
Województwie Wielkopolskim i Gminami Chodecz i Lubień wchodzącymi w skład Powiatu 
Włocławskiego w  Województwie Kujawsko – Pomorskim. 

 

Kontrola ma charakter kontroli kompleksowej gospodarki finansowej  
i zamówień publicznych. 
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PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE  

W oparciu o dane wynikające ze sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z  
- kontrolujący ustalili następujące wskaźniki finansowe, które obrazują sytuację 
finansową Gminy Dąbrowice: 

 wskaźnik WB1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem, 

 wskaźnik WB3 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, 

 wskaźnik WB4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, 

 wskaźnik WB5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, 

 wskaźnik WB6 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku  
w dochodach ogółem, 

 wskaźnik WB7 – wskaźnik samofinansowania, 

 wskaźnik WL2 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca (według liczby mieszkańców 
na dzień 31 grudnia danego roku), 

 wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem,  

 wskaźnik WZ2 – udział zobowiązań ogółem, bez zobowiązań na projekty unijne,  
w dochodach ogółem, 

 wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia, 

 wskaźnik WZ4 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez zobowiązań na 
projekty unijne, 

 wskaźnik WZ6 – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi  
i obsługą zadłużenia, 

 wskaźnik WZ7 – udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem. 

 

 

Wyszczególnienie 

 2009 rok 2010 rok 2011 rok 

 2008 rok    

 (zł) (zł) (zł) (zł) 

 
 Dochody wykonane ogółem (Do), w 
zł,   

 

5 231 750,92 zł 
       5.577.808,89 zł             6.116.018,73 zł            5.711.790,98 zł  

  z tego:  

  Dochody bieżące (Db) w zł  5 161 630,92        5 477 128,89 zł              5 842 768,57 zł            5 706 842,07 zł  

  Dochody majątkowe (Dm) w zł  70 120,00 zł           100 680,00 zł                 273 250,16 zł                   4 948,91 zł  

  w tym:         

         

 
 dotacje i środki otrzymane na 
inwestycje  

28 500,00 zł             27 000,00 zł                 261 730,16 zł                   4 948,91 zł  

          

  dochody ze sprzedaży majątku (Sm)  41 620,00 zł             73 680,00 zł                   11 520,00 zł                             -   zł  
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 dochody z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności  

                          -   zł                               -   zł                              -   zł  

  Dochody własne (Dw) w zł  3 507 781,60 zł        3 779 519,09 zł              3 998 936,59 zł            3 814 966,06 zł  

 
 Wydatki wykonane ogółem (Wo) w 
zł, z tego:  

 

5 330 418,02 zł 
       5 744 021,70 zł              7 587 480,35 zł            6 032 894,25 zł  

  wydatki majątkowe (Wm) w zł  
 

545 553,75 zł 
          304 271,74 zł              1 529 203,28 zł               338 153,73 zł  

  Wydatki bieżące (Wb) w zł, w tym:  
 

4 784 864,27 zł 
       5 439 749,96 zł              6 058 277,07 zł            5 694 740,52 zł  

 
 wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne (Ww)  

 

1 974 515,30 zł 
       2 316 489,19 zł              2 321 007,14 zł            2 330 535,66 zł  

 
 Nadwyżka operacyjna – dodatnia 
wartość wyniku Db – Wb (No) w zł  

                    

376 766,65zł             37 378,93 zł  -             215 508,50 zł                 12 101,55 zł  

 
 Nadwyżka operacyjna + dochody 
majątkowe w zł  

 

446 886,65 zł           138 058,93 zł                   57 741,66 zł                 17 050,46 zł  

 

 Suma nadwyżki operacyjnej i 
dochodów ze sprzedaży majątku (No 
+ Sm) w zł  

 

418 386,65 zł 
          111 058,93 zł  -             203 988,50 zł                 12 101,55 zł  

 

 Transfery bieżące z budżetu 
państwa (subwencja ogólna i dotacje 
bieżące) – Tb w zł  

 

3 822 084,32 
       4 242 629,80 zł              4 489 770,14 zł            4 325 024,92 zł  

 
 Zobowiązania ogółem (Zo) w zł, w 
tym:  

 

489 908,91 zł 
          825 745,31 zł              2 219 569,71 zł            2 304 211,84 zł  

       zobowiązania wymagalne w zł                             -   zł                               -   zł                              -   zł  

 
 Odsetki od zaciągniętych kredytów i 
pożyczek (O) – w zł  

 

19 989,31 zł 24 713,46 zł   49 899,34 zł 92 755,47 zł  

 

 Spłata rat kapitałowych od 
zaciągniętych kredytów i pożyczek 
(R) – w zł  

 

196 250,00                  
          414 163,60 zł                 256 166,11 zł               255 357,87 zł  

  Ludność Gminy (w osobach)  2114 2120 2107 2065 

   

 
 Udział dochodów bieżących w 
dochodach ogółem (WB1) w %  

 

98,66 % 98,19% 95,53% 99,91% 

 
 Udział dochodów własnych w 
dochodach ogółem (WB2) w %  

 

67,05 % 67,76% 65,38% 66,79% 

 
 Udział nadwyżki operacyjnej w 
dochodach ogółem (WB 3) w %  

 

7,20% 2,48% 0,94% 0,30% 
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 Udział wydatków majątkowych w 
wydatkach ogółem (WB 4) w%  

 

10,23 % 5,30% 20,15% 5,61% 

 

 Obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i 
pochodne (WB 5) – w %  

 

 

41,27 % 42,58% 38,31% 40,92% 

 

 Udział nadwyżki operacyjnej i 
dochodów ze sprzedaży majątku w 
dochodach ogółem (WB 6) – w %  

 

 

8,00% 1,99% -3,34% 0,21% 

 

 Wskaźnik samofinansowania , 
wyliczony jako stosunek sumy 
nadwyżki operacyjnej i dochodów 
majątkowych do wydatków 
majątkowych (WB 7) (n-krotność)  

 

 

 

0,82 36,50 -13,34 5,04 

 

Ponadto ustalono, iż: 

 Kwota spłaconych w 2011 roku rat kredytów i pożyczek wraz  
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek w stosunku do 
wykonanych w 2011 roku dochodów ogółem budżetu Gminy Dąbrowice nie 
przekroczyła średniej arytmetycznej (obliczonej z ostatnich trzech lat, tj. 2008, 2009 
i 2010 roku) – relację procentową dochodów bieżących powiększonych  
o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 
ogółem budżetu Gminy.  

 Wskaźnik zadłużenia wyliczono według wzoru: 

   
 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa 
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

 O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1  
i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i 
art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, 

 D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 
 Db – dochody bieżące, 
 Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 
 Wb – wydatki bieżące, 
 n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 
 n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,   
 n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 
 n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

 
 Średnia arytmetyczna z lat 2008-2010: = 1/3*(0,07997+0,1922+(-)0,0333) = 0,0796 

 Wskaźnik zadłużenia – określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych – wyliczony dla 2011 roku wyniósł 0,0609  

(255.357.87+92.755,47) : 5.711.790,98 = 0,0609. 

 Relacja lewej oraz prawej strony nierówności, wskazanej w art.243 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240),  
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wyliczona dla zrealizowanego budżetu za 2011 rok wynosi 0,0609 ≤ 0,0796.  
Powyższe oznacza, że jeżeli przepisy art.243 obowiązywałyby w dniu uchwalania 
budżetu (zaczną obowiązywać przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok),  
wówczas organ stanowiący mógłby taki budżet uchwalić. 

II. USTALENIA OGÓLNE 

1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI  

Przewodnicz ący Rady Gminy 

Przewodniczącym Rady Gminy jest MICHAŁ DRĄŻKIEWICZ wybrany na funkcję uchwałą 
Rady Gminy Dąbrowice nr I/1/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku. 

W poprzedniej kadencji funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełniła 
HALINA ROSIAK na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 listopada 2006 
roku nr I/1/06 

Wójt Gminy 

Wójtem Gminy Dąbrowice jest MAŁGORZATA STOKFISZ wybrana w wyborach 
bezpośrednich, które odbyły się dnia 5 grudnia 2010 roku (zaświadczenie z dnia 14 
grudnia 2010 roku). 

W poprzedniej kadencji Wójtem Gminy był WŁADYSŁAW ROSIAK wybrany w wyborach 
bezpośrednich, które odbyły się dnia 26 listopada 2006 roku (zaświadczenie z dnia 29 
listopada 2006 roku). 

Skarbnik Gminy 

Skarbnikiem Gminy Dąbrowice jest Mirosława Zbońkowska powołana na stanowisko 
uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr 64/XIV/96 z dnia 23 kwietnia 1996 roku w sprawie 
powołania Skarbnika Gminy. 

Sekretarz Gminy 

Sekretarzem Gminy Dąbrowice jest Bożena Radke powołana na stanowisko uchwałą 
Rady Gminy Dąbrowice nr 39/VIII/1991 z dnia 4 lutego 1991 roku w sprawie powołania 
Sekretarza Gminy. 

2. GMINNE (POWIATOWE) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNO ŚCI 

Na terenie gminy Dąbrowice funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowicach – jednostka posiada statut wprowadzony 
uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr 119/XXII/2001 z dnia  
31 stycznia 2001 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XLIII/239/06  
z dnia 25 października 2006 roku. Zgodnie ze statutem Gminna Biblioteka jest 
samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia  
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. nr 406). Źródłem finansowania biblioteki jest dotacja 
z budżetu gminy. Jednostka została wpisana do rejestru instytucji i placówek 
kulturalnych dnia 29 marca 2001 roku. 
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- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach. Jednostka działa w oparciu o 
statut ustalony uchwałą Rady Gminy nr XXVI/153/05 z dnia 29 marca 2005 roku. 
Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, 
której obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy. 

- Zespół Szkół w Dąbrowicach. Jednostka działa w oparciu o statut ustalony uchwałą 
Rady Pedagogicznej nr 11/2004/2005 z dnia 15 marca 2005 roku. 

 W skład Zespołu Szkół Dąbrowicach wchodzą: 

- Przedszkole w Dąbrowicach, 

- Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach, 

- Gimnazjum w Dąbrowicach. 

Zgodnie ze statutem (§ 17 pkt 5) zasady prowadzenia przez Zespół Szkół  
w Dąbrowicach gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE 

Statut Gminy 

W okresie objętym kontrolą Gmina Dąbrowice działała w oparciu o statut ustalony 
uchwałą nr VII/54/03 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie 
uchwalenia statutu Gminy Dąbrowice. 

Statut został zaktualizowany uchwałą Rady Gminy Dąbrowice z dnia 14 sierpnia 2008 
roku nr XVII/88/08 (zmiana dotyczyła katalogu Gminnych Jednostek Organizacyjnych). 

Regulamin organizacyjny Urz ędu 

W dniu 2 września 2010 roku Wójt Gminy Dąbrowice zarządzeniem  nr 46/11 
wprowadził Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbrowicach. Wskazany 
regulamin został zmieniony zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowice nr 86/2011 z dnia 30 
grudnia 2011 roku.  

W poprzednim okresie obowiązywał Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowice 
wprowadzony zarządzeniem nr 39/03 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 29 grudnia 2003 
roku. Regulamin był zmieniany następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrowice: 

-  nr 44/04 z dnia 27 lutego 2004 roku (tekst jednolity), 

-  nr 79/04 z dnia 28 października 2004 roku, 

-  nr 98/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku, 

-  nr 46/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku, 

- nr 200/2010 z dnia 12 października 2010 roku, 

- nr 8/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku. 

Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym 

W Gminie Dąbrowice nie przyjęto szczególnych zasad gospodarowania mieniem 
komunalnym. 
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Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego 
warto ści maj ątkowych pochodz ących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł  

W dniu 28 marca 2008 roku Wójt Gminy Dąbrowice wydał zarządzenie nr 57/2008 w 
sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie 
przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu 
finansowania terroryzmu. 

4. UNORMOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI WEWN ĘTRZNEJ. 

Unormowania w zakresie kontroli wewn ętrznej (w tym – finansowej) 

Zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej zostały wprowadzone w Urzędzie Gminy 
Dąbrowice zarządzeniem z dnia 28 września 2011 Wójta Gminy Dąbrowice 
nr 58/2011 w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 
Dąbrowice i jednostkach organizacyjnych gminy. 

W dniu 5 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Dąbrowice wydał zarządzenia nr: 

- 77/2011 – w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dąbrowice, 

- 78/2011 – w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dąbrowice, 

- 79/2011 – w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy 
Dąbrowice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowice. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrowice, wyodrębniono 
podległy Skarbnikowi Gminy Referat Finansowo-Podatkowy. 

Pracownicy Referatu Finansowo-Podatkowego Urzędu Gminy w Dąbrowicach 

LP. IMIĘ NAZWISKO STANOWISKO ZADANIA 

1. 

 

MIROSŁAWA ZBOŃKOWSKA 

 

SKARBNIK GMINY 

 

KIEROWANIE PRACĄ REFERATU, OPRACOWANIE KONTROLA I 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETU, KONTROLA GOSPODARKI 
FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, 
SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O POŻYCZKI I KREDYTY ITD. 

2. 

 

AGNIESZKA MAŃKOWSKA 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

 

PRZYGOTOWYWANIE FAKTUR I RACHUNKÓW DO ZATWIERDZENIA, 
UBEZPIECZENIE MIENIA, KSIĘGOWANIE SYNTETYCZNE I 
ANALITYCZNE, PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI, 
ROZLICZANIE VAT, OBSŁUGA PROJEKTÓW UNIJNYCH URZĘDU I 
GOPS, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ DOT. 
UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH, SPOŁECZNYCH, PFRON, PODATKU 
DOCHODOWEGO /NALICZANIE, PRZEKAZYWANIE, ROZLICZANIE/ 

3. WIOLETTA PIETRZAK KSIĘGOWA ¼ ETATU PRZELEWY BANKOWE, POŻYCZKI MIESZKANIOWE, NALICZANIE I 
PRZEKAZYWANIE FUNDUSZU SOCJALNEGO, PROWADZENIE 
SPRAWOZDAWCZOŚCI  ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PRZEDMIOTÓW 
NIETRWAŁYCH, INWENTARYZACJA. 

4. DOROTA BŁASZCZYK INSPEKTOR KASA, WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT, ZAŚWIADCZENIA ,ULGI 
ŻOŁNIERSKIE , Z NABYCIA GRUNTÓW, INWESTYCYJNE 

5. AGNIESZKA MIERZWIŃSKA PODINSPEKTOR PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI SYNTETYCZNEJ, ANALITYCZNEJ 
DOCHODÓW, EGZEKUCJA, INKASO, ODRACZANIE, ROZKŁADANIE 
NA RATY, UMORZENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, ZWROT 
PODATKU AKCYZOWEGO  
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Kontroli zgodności wykonywanych faktycznie czynności z zapisami zawartymi  
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrowice oraz zakresami czynności 
poddano pracowników Referatu Finansowo-Podatkowego. Na prośbę inspektorów  
o wskazanie faktycznych obowiązków wykonywanych na wybranych do próby 
stanowiskach, Skarbnik Gminy przedstawił kontrolującym zakresy obowiązków 
wskazanych pracowników. 

W zakresach czynności zostały ustalone zastępstwa w przypadku nieobecności osób 
zajmujących ww. stanowiska pracy. 

Kontroli przestrzegania unormowań kontroli wewnętrznej dokonano na podstawie 
faktur, które wpłynęły do Urzędu Gminy Dąbrowice w dniach  
od 1 do 8 marca 2011 roku. 

Lp. Pozycja w 
rejestrze 
faktur 

Data wystawienia
Data wpływu do 
UG 

Data zapłaty Przelew nr Numer faktury Adresat Faktury Wystawca 
(nazwa, siedziba) 

Kwota (w zł) 

1 126 29.02.2012 01.03.2012 12.03.2012 1323/18 43/2012 Urząd Gminy Dąbrowice Schronisko dla 
bezdomnych 
zwierząt 

6,52

2 127 29.02.2012 02.03.2012 12.03.2012 1323/14 71/2012 Urząd Gminy Dąbrowice FHU Turbiak 
Zbigniew 

904,07

3 128 28.02.2012 02.03.2012 12.03.2012 1323/10 11/02/2012 Urząd Gminy Dąbrowice MZGKiM  1650,74

4 129 29.02.2012 02.03.2012 12.03.2012 1323/15 72/2012 Urząd Gminy Dąbrowice FHU Turbiak 
Zbigniew 

246,59

5 130 29.02.2012 02.03.2012 12.03.2012 1323/16 UR/67/12 Urząd Gminy Dąbrowice Eko-Serwis Sp.z 
o.o. 

392,93

6 131 28.02.2012 02.03.2012 12.03.2012 1323/17 43/2012 Urząd Gminy Dąbrowice Certyfikat – 
Jarosław 
Ablewski 

553,50

7 132 02.03.2012 05.03.2012 05.03.2012 KW nr 
33/UG/2012 

 37-03-2012 Urząd Gminy Dąbrowice Rejonowy Mistrz 
Kominiarski 

180,00

8 133 29.02.2012 05.03.2012 14.03.2012 1323/17 730000035/0206/D/2
012 

 

Gmina Dąbrowice Energa Obrót SA 14637,00

9 134 29.02.2012 05.03.2012 12.03.2012 1323/13 467/2012 Urząd Gminy Dąbrowice ARGUS Ochrona 
Osób i Mienia 

141,89

10 135 29.02.2012 05.03.2012 14.03.2012 1323/16 130/2012 Urząd Gminy Dąbrowice ISOX Sp. z o.o. 44,00

11 136 29.02.2012 05.03.2012 12.03.2012 1323/13 468/2012 Urząd Gminy Dąbrowice ARGUS Ochrona 
Osób i Mienia 

141,89

12 137 29.02.2012 05.03.2012 12.03.2012 1323/13 470/2012 Urząd Gminy Dąbrowice ARGUS Ochrona 
Osób i Mienia 

141,89

13 138 29.02.2012 05.03.2012 07.03.2012 1323/6 013/R/2012 Gmina Dąbrowice Auto-Pomoc  959,40

14 139 29.02.2012 05.03.2012 12.03.2012 1323/12 15/02/WK/2012 Urząd Gminy Dąbrowice MZGKiM 504,30 

15 140 02.03.2012 05.03.2012 14.03.2012 1323/14 03351/2012 Urząd Gminy Dąbrowice FH POL- HURT 747,82

16 141 29.02.2012 05.03.2012 07.03.2012 1323/7 FA/13/CHO/2012 Urząd Gminy Dąbrowice FUH Czesław 
Janicki 

440,00
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17 142 05.03.2012 06.03.2012 12.03.2012 KW37/UG/201
2 

56 Urząd Gminy Dąbrowice SKR Dąbrowice 639,90

18 143 01.03.2012 06.03.2012 07.03.2012 1323/5 FA/18027/2012 Urząd Gminy Dąbrowice Serwer SMS.pl  320,88

19 144 29.02.2012 06.03.2012 12.03.2012 1323/11 67/GMIN/02/2012 Urząd Gminy Dąbrowice Zakład Usług 
Komunalnych 

112,00

20 145 06.03.2012 07.03.2012 19.03.2012 1323/5 504/MAK/2012 Urząd Gminy Dąbrowice PW HYDROMAT 
Sp.j. 

216,48

21 146 29.02.2012 07.03.2012 19.03.2012 1323/7 730001072/0069/D/2
012 

Gmina Dąbrowice Energa Obrót SA 659,37

22 147 07.03.2012 07.03.2012 19.03.2012 1323/6 120101003275 Gmina Dąbrowice ELMEHURT Sp.j. 952,60

23 148 07.03.2012 07.03.2012 12.03.2012 1323/19 05/03/12 Gmina Dąbrowice HYDRO-Zet 
Marek Ziółkowski 

1168,50

24 149 29.02.2012 08.03.2012 19.03.2012 1323/9 739900396/146/W/20
12 

Gmina Dąbrowice Energia Obrót 
SA 

8157,22

25 150 05.03.2012 08.03.2012 12.03.2012 1323/9 FV-
01463/G0400/08/KG/
SFA/P/02/12 

Urząd Gminy Dąbrowice Poczta Polska 
SA 

1449,15

 

W wyniku kontroli stwierdzono: 

− wszystkie dokumenty zostały opisane oraz sprawdzone pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym,  

− zatwierdzenia do wypłaty dokonywał Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy, 

- dla każdego ze sprawdzonych dokumentów finansowo-księgowych zostały określone 
procedury obiegu i kontroli, 

- dokumenty źródłowe były ewidencjonowane w sposób chronologiczny – objęte 
kontrolą faktury do Referatu finansowego wpłynęły w terminie od 1 do 8 marca 2010 
roku. 

Poza powyższymi ustaleniami stwierdzono, iż w badanej jednostce prowadzono 
wspólnie księgi rachunkowe: Urzędu Gminy Dąbrowice, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Zespołu Szkół. Sprawozdania finansowe i budżetowe 
dla wymienionych jednostek były sporządzane wspólnie, przy czym księgi 
rachunkowe nie były wyodrębnione dla poszczególnych jednostek. Brak 
wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla poszczególnych jednostek 
organizacyjnych naruszał zasady rachunkowości określone w przepisach 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Stosownie do art. 4 ust. 
1 - 3 w zw. z art. 3 ust.1 pkt 1 ww. ustawy - jednostki organizacyjne miały 
obowiązek prowadzić odrębne księgi rachunkowe w celu zapewnienia 
ujmowania w tych księgach wyłącznie zdarzeń związanych z poszczególnymi 
jednostkami organizacyjnymi, a w konsekwencji rzetelnego i jasnego 
przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, a także wyniku finansowego 
każdej z jednostek oraz w celu umożliwienia sporządzenia obowiązujących te 
jednostki sprawozdań finansowych. Wymienione jednostki organizacyjne 
działały w formie jednostek budżetowych, a ustawa o rachunkowości w art. 2 
ust. 1 pkt 4 określa, że przepisy ustawy stosuje się do mających siedzibę lub 
miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gmin, 
powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych i zakładów budżetowych. W wyniku kontroli ustalono, że ww. 
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jednostki budżetowe, dla których Urząd Gminy Dąbrowice prowadził obsługę 
finansowo-księgową, posiadały odrębne plany finansowe. Jednostki te nie 
sporządzały jednak również odrębnych sprawozdań finansowych. Urząd Gminy 
Dąbrowice sporządzał jedno zbiorcze sprawozdanie finansowe. Obowiązek 
sporządzania sprawozdań finansowych wynikał z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze 
zm.), który stanowił, że jednostki sektora finansów publicznych sporządzają 
sprawozdania z wykonania procesów, o których mowa w art. 3 tejże ustawy. 
Obecnie obowiązek sporządzania sprawozdań został zawarty w art. 41 ust.1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. nr 157, poz. 1240).  

W badanej jednostce nie były sporządzane odrębne sprawozdania finansowe i 
budżetowe dla Urzędu Gminy – Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku  
do końca 2011 roku była prowadzona wspólna księgowość dla Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Urząd Gminy). W 
związku z czym nie były sporządzane osobne sprawozdania budżetowe i finansowe. Od 
1 stycznia 2012 roku dokonano rozdzielenia księgowości poszczególnych jednostek 
organizacyjnych i są sporządzane jednostkowe sprawozdania. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie 
sprawozdań finansowych i budżetowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli. 

Test nr 1 w sprawie wewnętrznych procedur kontroli stanowi załącznik nr 3  protokołu kontroli. 

Kontrola finansowa wobec jednostek organizacyjnych 

Zgodnie z przedstawionymi kontrolującym protokołami kontroli w 2011 roku Skarbnik 
Gminy przeprowadził kontrole w zakresie: 

LP. DATA ZAKRES KONTROLI USTALENIA 

1 30.03.2011 Realizacja budżetu, terminowość rozliczania podatku VAT, terminowość 
dokonywania poleceń przelewu na stanowisku ds. księgowości budżetowej 

Nieprawidłowości nie stwierdzono 

2 30.03.2011 Realizacja wpływów podatków i opłat oraz windykacji należności podatkowych na 
stanowisku księgowego ds. księgowości podatkowej 

Nieprawidłowości nie stwierdzono 

3 31.03.2011 Kontrola kasy Nieprawidłowości nie stwierdzono 

4 31.03.2011 Realizacja dochodów i wydatków, odpłatności rodziców, prowadzenia 
dokumentacji majątku, stanu zapasów żywności 

Nieprawidłowości nie stwierdzono 

Analogiczne kontrole przeprowadzono także na dzień 30 czerwca, 30 września oraz 30 
grudnia 2011 roku. 

Zgodnie z oświadczeniem Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy do dnia 31 
grudnia 2011 roku nie była prowadzona kontrola finansowa w jednostkach 
organizacyjnych z uwagi na prowadzenie wspólnej księgowości dla urzędu i jednostek 
organizacyjnych. Kontroli podlegały wszystkie dokumenty urzędu i jednostek 
organizacyjnych w momencie zatwierdzenia do wypłaty, realizacja budżetu 
kontrolowana była na bieżąco w momencie wpływów dokumentów do księgowości. Od 1 
stycznia 2012 roku kontroli podlegać będą jednostki organizacyjne według planu 
kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Dąbrowice i jednostek organizacyjnych na 2012 
rok. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie 
kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowice stanowi załącznik nr 4 do protokołu 
kontroli. 
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5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

Kontrole przeprowadzone przez RIO 

Ostatnia kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych 
przeprowadzona została w okresie od 14 lutego do 2 kwietnia 2008 roku przez 
inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: Grażynę Polinowską i Beatę, 
Katarzynę Rozen. 

Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finan sowej przez inne 
podmioty - lata 2008 - 2011  

L. p. Podmiot kontrolujący 

 

Tematyka kontroli Okres kontroli 

1. Urząd Marszałkowski w Łodzi  Kontrola projektu ”Funkcjonalne centrum wsi szansą na 
rozwój Dąbrowic”  

1.10.2008. 

2. Urząd Marszałkowski w Łodzi Kontrola projektu ”Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Dąbrowice” 

8-9.12.2011. 

 

6. BANK WYKONUJ ĄCY OBSŁUGĘ BANKOWĄ JEDNOSTKI  

Wybór banku 

Rachunki bankowe oraz rozliczenia pieniężne Gminy Dąbrowice prowadzone  
są przez Bank Spółdzielczy w Krośniewicach. 

Ostatnią umowę z bankiem zawarto w dniu 11 stycznia 2006 roku na czas 
nieoznaczony. Obsługa rachunku Gminy prowadzona jest bez kosztów. 

Rachunki bankowe 

Rachunki bankowe Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na 
dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowały się następująco: 

Lp. Rachunki bankowe 
Stan na  

31.12.2010 r. 

Stan na  

31.12.2011 r. 
Konto 

1. Rachunek podstawowy – organ finansowy  343 055,80 164 748,58 133/1+6 

2. Subkonto- ,,Nie boimy się przyszłości,, 33 848,57 0 133/2 

3. Subkonto- ,,Przedszkole inwestycją w przyszłość,, 24 958,53 0 133/3 

4. Subkonto – prefinansowanie  4 311,24 0 133/8 

5. Subkonto- oczyszczalnie 523,84 513,99 133/9 

 RAZEM 406 697,98 165 262,57  
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7. KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE , PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY  

Zaciągni ęte kredyty i po życzki – 2008 - 2011 rok 

Zobowiązania Gminy Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2011 roku – według ewidencji 
księgowej na kontach 134 „kredyty” wynosiły 2.304.211,84 zł i 260 „pożyczki” wynosiły 
0,00 zł. 

Według oświadczenia Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku spłaty zobowiązania z 
tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa 9/OW/P/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku) i 
pożyczka na prefinansowanie przydomowych oczyszczali ścieków zaciągnięta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Łodzi były księgowane na koncie 134.  W dniu 2 stycznia 
2012 roku pozostała kwota do spłaty została przeksięgowana na konto 260 i od tego 
dnia spłaty rat dokonywane są na koncie 260. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie 
księgowania pożyczek stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli. 

Kontrolujący zwracają uwagę iż księgowanie zaciągniętych pożyczek  
na koncie 134 pozostawało w sprzeczności zarówno z obowiązującymi  
w Urzędzie Gminy uregulowaniami w zakresie zakładowego planu kont  
(w okresie objętym kontrolą obowiązywały zarządzenia Wójta Gminy z dnia 30 
października 2006 roku nr 178/2006, zmienione zarządzeniem  
z dnia 14 lipca 2008 roku nr 79/2008, zarządzeniem z dnia 30 grudnia  
2010 roku nr 7/10) a także uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

W zamieszczonym poniżej zestawieniu wskazano tytuły dłużne i kwoty zadłużenia 
przypadające na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynikające z zaciągniętych  
w 2010 roku oraz w latach poprzednich pożyczek. 

Lp. 
Numer i data zawarcia umowy, nazwa 

banku  
KWOTA KREDYTU 

(zł) 

PRZEZNACZENIE  

KREDYTU 

OKRES 
SPŁATY 

Stan zadłużenia na 
dzień 31.12.2011 r. 

(zł) 

KREDYTY 

1. 62/08/Wn5/OA 19.12.2008 BOŚiGW 56 508,91 

,,Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wymianę okien i drzwi wejściowych do 
budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Dąbrowicach 

18.12.2013 24 218,11 

2. 229/2009/D -30.09.2009 BS Dąbrowice 750 000,00 Deficyt budżetowy 31.12.2014 497 000,00 

3. 269/2010/D -30.12.2010 – BS Dąbrowice 715 000,00 Deficyt budżetowy 30.11.2020 643 500,00 

4. 163/2011/d -30.12.2011- BS Dąbrowice 340 000,00 
Sfinansowanie spłat wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek 

30.06.2015 340 000,00 

RAZEM KREDYTY:     1 504 718,11 

POŻYCZKI 

1. 
9/OW/P/2010- 14.06.2010 – WFOŚ i GW 
Łódź 

206 400,00 
Udział własny w budowie 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

10.12.2025 196 000,00 

2. 30.03.2010- BGK Łódź 616 188,00  
r-k na prefinansowanie 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

 603 493,73 

RAZEM POŻYCZKI:  799 493,73  

OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI: 2 304 211,84 
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Kontroli poddano umowę kredytu z 2011 roku, oraz wybrane umowy dotyczące kredytu 
i pożyczki w 2010 roku. 

W uchwale nr XII/53/2011 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 8 listopada 2011 roku w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok w § 1 ustalono określono limit 
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
255.000,00 zł, 

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 563.000,00 zł. 

Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i 
kredytów (art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych). 

W dniu 8 listopada 2011 roku Rada Gminy Dąbrowice uchwałą nr XII/56/2011 w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i rozchodów 
związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wyraziła zgodę na 
zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 559.100 zł z 
przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów związanych ze spłatą wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

W toku czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym uchwałę III/98/2011  
z dnia 4 lutego 2011 roku w której Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi – odstąpił od zaopiniowania sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dąbrowice na 
2011 rok ze względu na zaplanowanie nadwyżki budżetowej. 

Postępowanie takie naruszało art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 
który stanowi, iż w przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu 
terytorialnego o kredyt lub pożyczkę na cel, o którym mowa  
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, a także w przypadku zamiaru emisji przez 
jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych na cel,  
o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, zarząd tej jednostki jest 
obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości 
spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

W dniu 16 lipca 2012 roku Mirosława Zbońkowska – Skarbnik Gminy oświadczyła,  
że  w 2011 roku RIO odstąpiła od zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu Gminy Dąbrowice z uwagi na zaplanowanie nadwyżki budżetowej. Nadwyżka 
budżetowa wynika z zaplanowania po stronie dochodów zwrotu środków UE ze 
zrealizowanego zadania w 2010 roku ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 
616.188 zł. Jednocześnie po stronie rozchodów zaplanowano spłatę pożyczki na 
prefinansowanie wskazanego zadania. W 2011 roku zaplanowano spłatę rat pożyczek i 
kredytów w łącznej wartości 858.851,60 zł. Wolne środki – 306.335,90 zł. Aby 
zbilansować budżet należało zaplanować kredyt w kwocie 434.000zł. W wyniku realizacji 
budżetu i dokonywanych zmian w ciągu roku ostatecznie zaplanowano kredyt w 
wysokości 350.000 zł - zaciągnięto w kwocie 340.000 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy 
Dąbrowice. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie 
opinii RIO w Łodzi w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu kontroli. 

W dniu 30 grudnia 2011 roku Gmina Dąbrowice  zaciągnęła kredyt  
w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach w wysokości 340.000,00 zł (umowa o kredyt nr 
163/2011/D).  

Kredyt został uruchomiony w dniu 30 grudnia 2011 roku zgodnie z wyciągiem 
dziennym. 
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Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ust.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych). 

W dniu 26 marca 2010 roku Rada Gminy Dąbrowice uchwałą nr XXXIV/166/2010 w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 
2007-2013 na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla Gminy Dąbrowice” w Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie, oddział w Łodzi, wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 
653.877,00 zł.  

W wyniku złożonego wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki,  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – na mocy uchwały 
III/160/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku – pozytywnie ocenił możliwość spłaty pożyczki 
przez Gminę Dąbrowice.  

W dniu 1 kwietnia 2010 roku Gmina Dąbrowice zaciągnęła pożyczkę  
w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 653.877,00 zł 
(umowa nr PROW321.11.00422.10). 

Postępowanie takie naruszało art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 
który stanowi, iż w przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu 
terytorialnego o kredyt lub pożyczkę na cel, o którym mowa  
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, a także w przypadku zamiaru emisji przez 
jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych na cel,  
o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, zarząd tej jednostki jest 
obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości 
spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

Według oświadczenia Skarbnika Gminy z dnia 17 lipca 2012 roku przychody z pożyczek 
na wyprzedzające finansowanie ujęte były w budżecie Gminy na 2010 rok. Wniosek o 
przyznanie pożyczki w kwocie 653.877,00 zł wraz z wnioskami o uruchomienie 
rachunków bankowych złożono w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w dniu 29 
marca 2010 roku. Zgodnie z informacją uzyskaną w banku rozpatrzenie wniosku miało 
nastąpić w przeciągu miesiąca. Przy składaniu wniosku bank nie wymagał opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 89 
ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w dniu 28 kwietnia 2010 roku Wójt Gminy 
wystąpił do RIO w Łodzi celem uzyskania opinii o możliwości spłaty. Pozytywna opinia 
została wydana w dniu 2 czerwca 2010 roku. Umowa z Bankiem Gospodarstwa została 
podpisana w dniu 1 kwietnia 2010 roku. Uruchomienie I transzy środków nastąpiło w 
dniu 10 listopada 2010 roku a na ten moment Gmina posiadała pozytywną opinię Izby. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 16 lipca 2012 roku, w sprawie 
opinii RIO w Łodzi co do zaciągniętej pożyczki stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. 

Harmonogram przekazywania kolejnych transz pożyczki przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego przedstawia tabela: 

L.P DATA NR WYCIĄGU 
BANKOWEGO 

NR POZYCJI 
KSIĘGOWANIA 

KWOTA 

1 10.11.2010 1 14619 21.250,00 

2 12.11.2010 2 5658 595.131,00 

 

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych). 

W dniu 29 października 2010 roku Rada Gminy Dąbrowice  uchwałą nr XXXIX/181/2010 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 
2010 roku wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 715.000,00 zł.  
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W wyniku złożonego wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu,  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - na mocy uchwały 
III/315/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku – pozytywnie ocenił możliwość spłaty przez 
Gminę Dąbrowice długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu 
jednostki w 2010 roku. 

W dniu 30 grudnia 2010 roku Gmina Dąbrowice zaciągnęła kredyt  
w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach w wysokości 715.000,00 zł (umowa o kredyt nr 
269/210/D – podpisana w trybie przetargu nieograniczonego – ogłoszenie opublikowane 
w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 listopada 2010 roku, numer 380306-
2010).  

Według oświadczenia Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy planowany deficyt 
budżetowy na dzień na dzień podpisania umowy o zaciągnięcie kredytu kształtował się 
w kwocie 1.778.731,40 zł i nie był niższy niż kwota zaciągniętego kredytu. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy, w sprawie planowanego deficytu na 
dzień 30 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. 

Kredyt został uruchomiony w dniu 30 grudnia 2010 roku zgodnie z wyciągiem dziennym 
z dnia 30 grudnia 2010 roku - na rachunek Urzędu Gminy. 

Udzielone gwarancje i por ęczenia – 2008 - 2011 rok 

W okresie od 2007 roku do końca 2011 roku Gmina Dąbrowice nie udzieliła żadnych 
gwarancji, ani poręczeń, co zostało potwierdzone przez Mirosławę Zbońkowską – 
Skarbnika Gminy. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie nieudzielania żadnych 
gwarancji, ani poręczeń przez Gminę Dąbrowice stanowi załącznik nr 9  do protokołu kontroli. 

Wyemitowane papiery warto ściowe 

W okresie od 2007 roku do końca 2011 roku Gmina Dąbrowice nie emitowała papierów 
wartościowych, co zostało potwierdzone przez Mirosławę Zbońkowską – Skarbnika 
Gminy. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie nieemitowania papierów 
wartościowych przez Gminę Dąbrowice stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli. 

Posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowe go. Wnoszenie i 
wycena aportów rzeczowych 

W okresie od 2007 roku do końca 2011 roku Gmina Dąbrowice nie posiadała akcji i 
udziałów w spółkach prawa handlowego, co zostało potwierdzone przez Mirosławę 
Zbońkowską – Skarbnika Gminy. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie nieposiadania akcji i 
udziałów w spółkach prawa handlowego przez Gminę Dąbrowice stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu kontroli. 

Stan zadłu żenia jednostki samorz ądu terytorialnego – 2011 rok 

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art.170 ust.1 ustawy z dnia 31 grudnia 2005 roku o 
finansach publicznych. 

Z art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku wynikało, że łączna kwota długu 
jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 
60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Biorąc pod 
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uwagę kwotę wykonanych dochodów (sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku 
do 31 grudnia 2011 roku) wskaźnik zadłużenia wyniósł: 

2.304.211,84 zł / 5.711.790,98 zł x 100 = 40,34%. 

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 
finansach publicznych. 

Stosownie do zapisów wynikających z art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i 
pożyczek, o których mowa w art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy wraz z należnymi w 
danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.82 ust.1; 
wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art.82 ust.1 pkt 2 i 
3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na 
cele określone w art. 82 ust.1; potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji – nie może przekroczyć 
15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Ustalony na mocy uchwały Rady Gminy w Dąbrowicach Nr IV/15/2011  z dnia 17 lutego 
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok plan dochodów wyniósł 
5.681.696,10 zł. 

Na podstawie prognozy długu, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały WPF ustalono, że 
łączna kwota planowanych do spłaty w 2011 roku rat kredytów i pożyczek oraz odsetek 
ustalona została w wysokości 942.851,60 zł (z czego 84.000,00 zł to kwota odsetek). 

Biorąc pod uwagę relację kwoty planowanej do spłaty do planowanych dochodów 
wskaźnik zadłużenia wyniósł: 
942.851,60 zł- 616.188 zł*/ 5.681.696,10 x 100 = 5,75 %  
* pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej  

Spłata zaci ągni ętych zobowi ązań - w szczególno ści z tytułu kredytów  
i po życzek 

Kontroli poddano wszystkie wpływające na zadłużenie pożyczki w zakresie spłaty rat 
przypadających w 2011 roku. Ustalenia zawarto w niżej zamieszczonej tabeli:  

Lp. Oznaczenie zobowiązania 
(kredyt, pożyczka) 

Umowna data i 
kwota zapłaty 

raty ( w zł) 

Umowna data i 
kwota zapłaty 
odsetek ( w zł) 

Data i kwota 
zapłaty raty (w zł) 

Data i kwota 
zapłaty odsetek 

(w zł) 

Oznaczenie 
dokumentu 

potwierdzającego 
zapłatę 

(wb nr … z dnia…) 

1. 

 

 

RAZEM 

 

189 838,16zł 

31.03.2011 

30.06.2011 

30.09.2011 

30.12.2011 

 

31.01.2011 

28.02.2011 

31.03.2011 

29.04.2011 

31.05.2011 

30.06.2011 

29.07.2011 

37500,00zł -
31.03.2011 

37500,00zł-
30.06.2011 

37500,00zł-
30.09.2011 

37500,00zł-
30.12.2011 

3373,97zł-
31.01.2011 

3097,09zł-
28.02.2011 

3422,51zł-
31.03.2011 

3279,61zł-
29.04.2011 

3416,54zł-
31.05.2011 

Wb nr 20 z 31.01.2011 

Wb nr 40 z 28.02.2011 

Wb nr 63 z 31.03.2011 

Wb nr 83 z 29.04.2011 

Wb nr 104 z 
31.05.2011 

Wb nr 125 z 
30.06.2011 
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31.08.2011 

30.09.2011 

31.10.2011 

30.11.2011 

30.12.2011 

3384,53zł-
30.06.2011 

3420,09zł-
29.07.2011 

3458,96zł-
31.08.2011 

3335,37zł-
30.09.2011 

3236,73zł-
31.10.2011 

3145,50zł-
30.11.2011 

3267,26zł-
30.12.2011 

Wb nr 146 z 
29.07.2011 

Wb nr 169 z 
31.08.2011 

Wb nr 191 z 
30.09.2011 

Wb nr 212 z 
31.10.2011 

Wb nr 232 z 
30.11.2011 

Wb nr 253 z 
30.12.2011 

2. 

 

 

 

RAZEM 

 

114 607,96zł 

 

 

31.05.2011 

 

30.11.2011 

31.01.2011 

28.02.2011 

31.03.2011 

29.04.2011 

31.05.2011 

30.06.2011 

29.07.2011 

31.08.2011 

30.09.2011 

31.10.2011 

30.11.2011 

30.12.2011 

37500,00zł -
31.05.2011 

34000,00zł-
30.11.2011 

 

3412,80zł-
31.01.2011 

3137,38zł-
28.02.2011 

3473,53zł-
31.03.2011 

3537,01zł-
29.04.2011 

3685,89zł-
31.05.2011 

3480,31zł-
30.06.2011 

3751,68zł-
29.07.2011 

3797,72zł-
31.08.2011 

3669,64zł-
30.09.2011 

3803,46zł-
31.10.2011 

3691,29zł-
30.11.2011 

3667,25zł-
30.12.2011 

 

Wb nr 20 z 31.01.2011 

Wb nr 40 z 28.02.2011 

Wb nr 63 z 31.03.2011 

Wb nr 83 z 29.04.2011 

Wb nr 104 z 
31.05.2011 

Wb nr 125 z 
30.06.2011 

Wb nr 146 z 
29.07.2011 

Wb nr 169 z 
31.08.2011 

Wb nr 191 z 
30.09.2011 

Wb nr 212 z 
31.10.2011 

Wb nr 232 z 
30.11.2011 

Wb nr 253 z 
30.12.2011 

3. 

 

 

 

RAZEM 

 

801,10zł 

 

    

680,00zł 

30.12.2011 

121,10zł-
30.12.2011 

 

Wb nr 253 z 
30.12.2011 

Wb nr 253 z 
30.12.2011 
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4. 
 

RAZEM 

 

11 123,33zł 

 

31.03.2011 

 

30.06.2011 

 

30.09.2011 

 

31.12.2011 

 

10.04.2011 

 

10.05.2011 

 

10.06.2011 

 

10.07.2011 

 

10.08.2011 

 

10.09.2011 

 

10.10.2011 

 

10.11.2011 

 

10.12.2011 

 

 

2600,00zł -
14.03.2011 

2600,00zł-
02.06.2011 

2600,00zł-
05.09.2011 

2600,00zł-
20.12.2011 

 

83,75zł-
04.04.2011 

86,55zł-
04.05.2011 

83,75zł-
02.06.2011 

85,44zł-
06.07.2011 

85,44zł-
10.08.2011 

82,68zł-
05.09.2011 

49,76zł-
04.10.2011 

81,62zł-
04.11.2011 

84,34zł-
30.12.2011 

 

Wb nr 65 z 04.04.2011 

 

Wb nr 85 z 04.05.2011 

 

Wb nr 106 z 
02.06.2011 

 

Wb nr 129 z 
06.07.2011 

 

Wb nr 155 z 
10.08.2011 

 

Wb nr 172 z 
05.09.2011 

 

 

Wb nr 193 z 
04.10.2011 

 

Wb nr 215 z 
04.11.2011 

 

Wb nr 246 z 
20.12.2011 

5. 
 

RAZEM 

 

11 412,91zł 

 

25.01.2011 

 

26.04.2011 

 

25.07.2011 

 

25.10.2011 

 

25.01.2011 

 

25.02.2011 

 

25.03.2011 

 

26.04.2011 

 

25.05.2011 

 

27.06.2011 

 

25.07.2011 

 

25.08.2011 

 

26.09.2011 

 

 

2690,90zł -
13.01.2011 

2690,90zł-
12.04.2011 

2690,90zł-
06.07.2011 

2690,90zł-
04.10.2011 

60,00zł 

13.01.2011 

51,82zł-
10.02.2011 

49,54zł-
10.03.2011 

54,85zł-
12.04.2011 

55,06zł-
09.05.2011 

55,45zł-
30.06.2011 

54,74zł-
06.07.2011 

60,71zł-
10.08.2011 

54,28zł-
05.09.2011 

52,53zł-
04.10.2011 

 

Wb nr 28 z 10.02.2011 

 

 

Wb nr 48 z 10.03.2011 

 

Wb nr 71 z 12.04.2011 

 

Wb nr 88 z 09.05.2011 

 

Wb nr 106 z 
02.06.2011 

 

Wb nr 129 z 
06.07.2011 

 

Wb nr 155 z 
10.08.2011 

 

Wb nr 172 z 
05.09.2011 
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25.10.2011 

 

25.11.2011 

 

27.12.2011 

 

53,05zł-
04.11.2011 

47,28zł-
20.12.2011 

 

 

 

Wb nr 193 z 
04.10.2011 

 

Wb nr 215 z 
04.11.2011 

 

Wb nr 246 z 
20.12.2011 

6. 
RAZEM 

19738,95zł 

28.12.2011 03.01.2011 12694,27zł 

28.12.2011 

45,90zł 

03.01.2011 

 

503,36zł 

03.01.2011 

 

80,00zł 

14.01.2011 

 

80,00zł 

31.01.2011 

 

503,22zł 

01.02.2011 

 

80,00zł 

28.02.2011 

 

503,22zł 

01.03.2011 

 

80.00zł 

31.03.2011 

 

503,22zł  

01.04.2011 

 

80,00zł 

30.04.2011 

 

503,22zł  

02.05.2011 

 

80,00zł 

31.05.2011 

Wb nr 1 z 03.01.2011 

 

Wb nr 1 z 03.01.2011 

 

Wb nr 2 z 14.01.2011 

 

Wb nr 3 z 31.01.2011 

 

Wb nr 4 z 01.02.2011 

 

Wb nr 5 z 28.02.2011 

 

Wb nr 6 z 01.03.2011 

 

Wb nr 7 z 31.03.2011 

 

Wb nr 8 z 01.04.2011 

 

Wb nr 9 z 30.04.2011 

 

Wb nr 10 z 02.05.2011 

 

Wb nr 11 z 31.05.2011 

 

Wb nr 12 z 01.06.2011 

 

Wb nr 13 z 30.06.2011 

 

Wb nr 14 z 01.07.2011 

 

Wb nr 15 z 31.07.2011 

 

Wb nr 16 z 01.08.2011 

 

Wb nr 18 z 31.08.2011 
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503,22zł 

01.06.2011 

 

80,00zł 

30.06.2011 

 

503,22zł 

01.07.2011 

 

80,00zł 

31.07.2011 

 

503,22zł 

01.08.2011 

 

80,00zł 

31.08.2011 

 

503,22zł 

01.09.2011 

 

80,00zł  

30.09.2011 

 

503,22zł 

03.10.2011 

 

80,00zł 

31.10.2011 

 

503,22zł 

02.11.2011 

 

80,00zł 

30.11.2011 

 

503,22zł 

01.12.2011 

 

Wb nr 19 z 01.09.2011 

 

Wb nr 21 z 30.09.2011 

 

Wb nr 22 z 03.10.2011 

 

Wb nr 23 z 31.10.2011 

 

Wb nr 24 z 02.11.2011 

 

Wb nr 26 z 

30.11.2011 

 

Wb nr 27 z 01.12.2011 

 

7. 
RAZEM 

590,93zł 

   250,00zł 

10.11.2011 

 

23,63zł 

30.11.2011 

Wb nr 219 z 
10.11.2011 

 

Wb nr 232 z 
30.11.2011 
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317,30zł 

31.12.2011 

 

Wb nr 254 z 
31.12.2011 

 

RAZEM                                                                                                                            255.357,87zł           92.755,47zł 

 

W uchwale budżetowej na 2011 rok limit spłat rat pożyczek i kredytów został ustalony w 
wysokości 858.851,60 zł (w tym kredyty 242.663,60 zł, pożyczki na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
616.188,00 zł) a odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
84.000,00 zł. 

W dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr XIV/68/2011 
dokonano zmniejszenia kwoty rozchodów pożyczek o kwotę 603.493,73 zł do kwoty 
12.694,27 zł. 

Łącznie w 2011 roku Gmina Dąbrowice dokonała spłat rat zaciągniętych kredytów i 
pożyczek w wysokości 255.357,87, a odsetek w wysokości 92.755,47 zł, co jest zgodne 
z kartą wydatków prowadzoną dla działu 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziału 
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego, § 8170 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą 
długu krajowego 

Ujęcie spłaty odsetek w § 8170 - Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z 
tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z 
tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych, należy uznać za nieprawidłowe. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, 
poz. 207 z późniejszymi zmianami) § 817 jest paragrafem dotyczącym  obsługi 
długu krajowego. Prawidłowo spłatę odsetek należy ująć w § 811 -  Odsetki 
od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. 

III. EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.  

1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWO ŚCI. ZABEZPIECZENIE DANYCH 
PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH . 

Zasady rachunkowości w kontrolowanej jednostce określono zarządzeniem  
nr 103/2012 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia 
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Dąbrowice.  

W poprzednim okresie obowiązywało zarządzenie z dnia 30 października 2006 Wójta 
Gminy Dąbrowice nr 178/2006 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont i 
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki 
materiałowej dla budżetu Gminy Dąbrowice. 

Powyższe zarządzenie zostało zmienione: 

- zarządzeniem z dnia 14 lipca 2088 roku Wójta Gminy Dąbrowice nr 79/2008, 

- zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2010 roku Wójta Gminy Dąbrowice nr 7/10, 
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- zarządzeniem z dnia 15 lutego 2012 roku Wójta Gminy Dąbrowice nr 91/2012. 

Powyższe zapisy odpowiadały wymogom ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 roku Dz. U. Nr 152, poz. 1223  
z późniejszymi zmianami). 

Techniki prowadzenia ksi ąg rachunkowych  
W przyjętej polityce rachunkowości wskazano, iż księgi rachunkowe prowadzone  
są przy użyciu komputera, ze wskazaniem producenta oprogramowania oraz jego 
wersji.  

Dostawcą oprogramowania dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach jest firma INFO-SYSTEM 
Tadeusz i Roman Groszek z Legionowa. 

2. URZĄDZENIA KSIĘGOWE 

W Urzędzie Gminy Dąbrowice księgi rachunkowe prowadzone w systemie 
komputerowym składały się z: 

− dziennika, 

− księgi głównej, 

− ksiąg pomocniczych, 

− wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz), 

− zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. 

Kontroli poddano prawidłowość dokonywania zapisów w księdze głównej  
na próbie dokumentów źródłowych i ewidencji księgowej ujętych od  dnia 1 września 
2011 roku - 30 pierwszych pozycji (raport kasowy z dnia 1 września 2011 roku  
nr 30/2011).  

W wyniku analizy tych dokumentów stwierdzono:  

− wszystkie poddane kontroli zapisy księgowe w księdze głównej posiadały daty 
dowodów księgowych, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, 

− ewidencji księgowej dokumentów źródłowych dokonywano pod datą zapłaty 
faktury mimo iż data wpływu do Urzędu dokumentów była wcześniejsza, co 
świadczy o niesystematycznym prowadzeniu ewidencji księgowej, o czym 
mowa w art. 24 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

− zatwierdzenia do wypłaty dokonywał Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy (lub Księgowa Gminy na podstawie upoważnienia z 8 maja 2008 roku), 

 

 
Tezy TAK NIE PRÓBA 

ILOŚĆ 
BŁĘDÓW 

1 Czy podstawą zapisów księgowych były dokumenty spełniające wymogi 
dotyczące dowodu źródłowego określone przez ustawę z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (art.21 i art.22 ustawy). 

√  30  

2 Czy dowody księgowe będące podstawą zapisów księgowych zostały poddane 
kontroli pod względem merytorycznym, zgodnie z obowiązującymi w 
jednostce procedurami kontroli finansowej. 

√  30  

3 Czy zapisy księgowe spełniały wymogi określone w art.23 ust.1 i 2 ustawy o 
rachunkowości.  

√  30  

4 Czy zapisy w ewidencji księgowej (dziennik – konto księgi głównej) były 
powiązane ze sobą w sposób umożliwiający ich sprawdzenie (art.23 ust.4 
ustawy o rachunkowości). 

√  30  

5 Czy zapisy w ewidencji dokonane były w sposób zapewniający ich trwałość, 
przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg 
rachunkowych (art.23 ust.5 ustawy o rachunkowości).  

√  30  
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6 Czy zapisy księgowe były odpowiednio powiązane z dowodami księgowymi, 
na podstawie których ich dokonano (art.24 ust.4 pkt 1 ustawy o 
rachunkowości). 

√  30  

7 Czy zapisy księgowe (dziennik, konto księgi głównej) uporządkowane były 
chronologicznie (art.24 ust.4 pkt 2, art.14 ust.1 i art. 15 ust.2 ustawy o 
rachunkowości). 

 √ 30  

8 Czy zapisy dokonane na koncie (kontach) księgi głównej ujęto systematycznie 
(art.24 ust.4 pkt 2  
i art. 15 ust.1 ustawy o rachunkowości). 

√  X  

10 Czy do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzono każde 
zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym 
(art.20 ust.1 ustawy o rachunkowości)1. 

 √ X  

12 Czy dowody księgowe zostały poddane kontroli przez głównego księgowego 
(ustawa o finansach publicznych). 

√  30  

 

Kontroli poddano pojedyncze, losowo wybrane operacje finansowe, pod kątem 
prawidłowości ich ewidencjonowania, tj.: 

- wpłata podatku od nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 

 Przypis podatku: 
Wn konto 221 „należności z tytułu dochodów budżetowych" 
Ma konto 720 „przychody z tytułu dochodów budżetowych”. 

Wpłata na rachunek bankowy: 
Wn konto 130 „rachunek bieżący jednostki” 
Ma konto 221 „należności z tytułu dochodów budżetowych”. 
 

- wpływ dotacji celowej - w dniu 15 listopada 2011 roku na rachunek bankowy Gminy 
Dąbrowice wpłynęła dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Łodzi w wysokości 6.016,00 zł. Dotację zaewidencjonowano:  

 Przypis: 
Wn konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 
Ma konto 720 „przychody z tytułu dochodów budżetowych” 

 Wpływ dotacji na rachunek gminy: 
Wn konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych” 
Ma konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

W dniu 31 lipca 2012 roku Skarbnik Gminy złożyła wyjaśnienia co do wskazanego 
sposobu księgowania dotacji celowej: w latach 2010-2011 wpływ dotacji księgowany był 
następująco: wpływ na konto bankowe Wn 130, Ma 221, przypis Wn 221, Ma 720, ze 
względu na to że w latach 2010-2011  prowadziliśmy wspólną księgowość dla 
wszystkich jednostek organizacyjnych dochody te pozostawały w budżecie i nie były 
przekazywane do jednostek. Od 2012 roku poza księgowaniami na dochodach, dotacje 
te przekazywane są do odpowiednich jednostek organizacyjnych i rozliczane przez konto 
223 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie 
księgowania dotacji celowych stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli. 

- wpływ w grudniu subwencji oświatowej na styczeń roku następnego - w dniu  
22 grudnia 2011 roku wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Dąbrowice subwencja 
oświatowa z Ministerstwa Finansów w wysokości 110.242,00 zł. Ewidencji dokonano 
jako: 

 Wpływ subwencji w grudniu za styczeń roku następnego: 
 Wn konto 133 „rachunek budżetu” 
 Ma konto 909 „rozliczenia międzyokresowe” 

W roku następnym pod datą 2 stycznia 2011: 
Wn konto 909 „rozliczenia międzyokresowe” 
Ma konto 901 „dochody budżetu” 
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- zapłata faktury za zakup kosiarki-traktorka – w dniu 27 marca 2010 roku została 
wystawiona faktura nr 98/2010 przez Firmę Andrzej Bielicki „Las i Ogród” z siedzibą w 
Kutnie na kwotę 7.500,00 zł brutto, Ewidencji dokonano na kontach:  

Zapłata faktury: 
Wn konto 080 „inwestycje - środki trwałe w budowie” 
Ma konto 130 „rachunek bieżący jednostki budżetowej” 

Przekazanie środka trwałego – OT: 
Wn konto 011-18 „środki trwałe” 
Ma konto 800-2 „fundusz jednostki” 

Patrz ustalenia dotyczące konta 201 w dalszej części protokołu. 

Przyjęcia na stan środków trwałych dokonano na podstawie dokumentu OT z dnia  27 
marca 2010 roku, środek trwały sklasyfikowano w grupie 7, podgrupie 74, rodzaju 746 
– ciągniki, przyjmując stawkę amortyzacji w wysokości 14%. 

-  przyjęcie wadium z tytułu udziału w przetargu na budowę drogi w Rozpolu – w dniu 25 
lipca 2011 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. wpłaciła na rachunek 
Urzędu Gminy 5.000 zł z tytułu rękojmi wadium:  

Wpłata wadium: 
Wn konto 139-5 „inne rachunki bankowe” 
Ma konto 240-4 „pozostałe rozrachunki ” 

W dniu 13 września 2011 roku dokonano zwrotu wadium w wysokości 5.000 zł: 
Wn konto 240-4 „pozostałe rozrachunki ” 
Ma konto 139-5 „inne rachunki bankowe” 
 

3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I BILANS JEDNOSTKI . ZGODNOŚĆ DANYCH 
WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH BUD ŻETOWYCH Z EWIDENCJĄ 
KSIĘGOWĄ 

Sprawdzono prawidłowość sporządzenia niżej wymienionych sprawozdań: 

1. Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
2011 roku, 

2. Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
2011 roku, 

3. Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za 
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 

4. Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 

5. Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki 
samorządu terytorialnego na koniec 2011 roku. 

Sprawozdania zostały podpisane przez Skarbnika Gminy oraz  z upoważnienia Wójta 
Gminy przez Sekretarza Gminy.  

Rb-27S 

Dochody wykazane w sprawozdaniach rocznych Rb-27S za 2011 rok odpowiadały sumie 
ewidencji księgowej konta 901. 
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W zakresie rocznych sprawozdań: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki 
udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał rady gminy oraz skutki finansowe 
decyzji wydanych przez Wójta na podstawie Ordynacji podatkowej dla poszczególnych 
podatków wykazane zostały odrębnie. Ustalono, iż w przypadku finansowych skutków 
decyzji wydanych przez Wójta Gminy w oparciu o Ordynację podatkową, również dla 
poszczególnych podatków, wyodrębniono oddzielnie kwoty powstałe z tytułu umorzenia 
zaległości podatkowych oraz kwoty rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. 
Powyższe było zgodne z zapisem zawartym w § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 załącznika nr 39 – 
Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 
roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). 

Wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, pobierane w 
formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazane zostały w Rb-27S za 2011 rok w 
kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków, co było zgodne  
z § 3 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 39 ww. Instrukcji. Kontrolujący ustalili, że wpłaty 
dokonywane w formie łącznego zobowiązania podatkowego były rozksięgowywane na 
poszczególne podatki. Wykazane kwoty podatków od nieruchomości,  
rolnego i podatku od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne,  
w sprawozdaniu Rb-27S za 2011 rok odpowiadały kwotom zawartym w kartach 
dochodów odpowiadającym tym podatkom. 

Rb-28S 

Wydatki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2011 rok odpowiadały kwotom 
wykazanym w ewidencji księgowej konta 902 – Wydatki budżetu. Na dzień  
31 grudnia 2010 roku Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 169.841,32 
zł. W sprawozdaniu nie zostały wykazane wydatki niewygasające.  

Na podstawie kart wydatków niżej wymienionych działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej dokonano porównania kwot wydatkowanych, wykazanych  
w ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S: 
010/01095/4010, 600/60016/4010, 700/70005/4210, 750/75023/3030, 
750/75056/3040, 754/75412/3020, 754/75412/3020, 801/80101/4260.  
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Rb-Z  

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
2011 roku kontrolowana jednostka posiadała zobowiązania, wg tytułów dłużnych 
wynikających z zaciągniętych pożyczek w łącznej wysokości 2.304.211,84 zł. Kwota ta 
była zgodna z sumą sald wykazanych po stronie Ma na kontach: 134 – Kredyty 
bankowe. 

W sprawozdaniu nie zostały wykazane żadne zobowiązania wymagalne  
oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności za okres dłuższy 
niż 6 miesięcy przypadających w latach następnych.  

Rb-NDS 

W wyniku porównania danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS  
ze sprawozdaniami Rb-28S i Rb-27S za 2011 rok stwierdzono: 

- kwoty dochodów wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS w kolumnach „Plan  
(po zmianach)” i „Wykonanie” odpowiadały kwotom wykazanym w kolumnach „Plan 
(po zmianach)” i „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”  
w sprawozdaniu Rb-27S, co było zgodne z § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt a załącznika  
nr 39 ww. Instrukcji, 

− kwoty wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS w kolumnie „Plan  
(po zmianach)” i „Wykonanie” odpowiadały kwotom wykazanym w kolumnie „Plan 
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(po zmianach)” i „Wydatki wykonane” w sprawozdaniu Rb-28S,  
co było zgodne z § 10 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 39 ww. Instrukcji. 

− kwota wykazana w pkt D „Finansowanie” w kolumnie „Wykonanie” sprawozdania Rb-
NDS stanowiła różnicę pomiędzy przychodami ogółem a rozchodami ogółem, co było 
zgodne z § 10 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 39 ww. Instrukcji, 

− deficyt odpowiadał saldu konta 960. 

Rb-ST 

W wyniku kontroli sprawozdania ustalono: 

− stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
(wiersz I sprawozdania) wykazany w rocznym sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2011 
roku według sprawozdania odpowiadał wysokości salda konta 133 – 165.262,57 zł, 
oraz wyciągowi z rachunku bankowego , 

− nie wykazano żadnych kwot w pozycji stan środków funduszy pomocowych,  
co było zgodne z danymi wykazanymi w zestawieniu obrotów i sald za 2011 rok, 

− stan dotacji i subwencji przekazanych na styczeń roku następnego  
(wiersz IV sprawozdania) wykazany w rocznym sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2011 
roku według sprawozdania odpowiadał wysokości salda konta 909 w kwocie 113.525 
zł. 

Rb-PDP 

Kontroli poddano sprawozdanie Rb-PDP za 2011 rok stwierdzając, że dane wykazane w 
sprawozdaniu Rb-27s odpowiadały danym wykazanym w sprawozdaniu Rb-PDP  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Poniżej zamieszczone  
są dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego: 

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę 
152.360,41 zł, w tym: w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 
kwotę 96.087,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 
kwotę 56.273,41 zł, 

- skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego na kwotę 62.190,00 zł, w tym: w 
podatku rolnym od osób prawnych na kwotę 339,00 zł, w podatku rolnym od osób 
fizycznych na kwotę 61.851,00 zł, 

- skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego na kwotę 0,00 zł, 

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych  
na kwotę 11.490,36 zł w tym: w podatku od środków transportowych od osób 
prawnych na kwotę 1.198,76 zł, w podatku od środków transportowych od osób 
fizycznych na kwotę 10.291,60 zł, 

- skutki udzielonych przez Gminę Dąbrowice ulg i zwolnień – podatek  
od nieruchomości – na kwotę 0 zł, 

- skutki udzielonych przez Gminę Dąbrowice ulg i zwolnień – podatek leśny -  
na kwotę 0 zł; 

- skutki udzielonych przez Gminę Dąbrowice ulg i zwolnień – podatek rolny -  
na kwotę 0 zł, 

- skutki udzielonych przez Gminę Dąbrowice ulg i zwolnień – podatek od środków 
transportowych - na kwotę 0 zł, 

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja 
podatkowa stanowiły kwotę łączną 13.927 zł. Na powyższą kwotę składały się 
następujące pozycje: 
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- umorzenie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 4.588,00 zł, 

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości od osób 
prawnych na kwotę 8.720,00 zł, 

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego od osób fizycznych na 
kwotę 619,00 zł. 

Inspektorzy wyliczyli skutki obniżenia górnych stawek podatkowych  
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. Wyliczona kwota 
była zgodna z kwotami wyliczonymi przez jednostkę. 

W celu sprawdzenia wyliczonych przez jednostkę kontrolowaną skutków obniżenia 
górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości inspektorzy kontroli objęli 
próbą następujące rodzaje składników podatku od nieruchomości: grunty pod 
działalność gospodarczą, pozostałe grunty, budynki pod działalność gospodarczą, 
budynki pozostałe. Wyliczone kwoty przez inspektorów były zgodne z kwotami 
wyliczonymi przez jednostkę. 

Zgodnie z § 2 uchwały X/50/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 7 grudnia 2007 roku 
zostały zwolnione od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na 
gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni powyżej 1 
ha przeliczeniowego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W 
tej samej uchwale została ustalona stawka podatku za budynki mieszkalne w wysokości 
0,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Zgodnie z przedłożoną do kontroli dokumentacją, łączna powierzchnia 
zwolnionych budynków mieszkalnych wynosiła 27.323 m2, w związku z czym w 
wierszu A5, kolumnie 4 sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów 
podatkowych na koniec 2011 roku powinna zostać wykazana kwota skutków 
udzielonych ulg i zwolnień, obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i 
zwolnień ustawowych) w wysokości 7.923,67 zł (27.323 m2 x 0,29 zł). 
Powyższa kwota nie została wykazana w sprawozdaniu.  

W wierszu A5, kolumnie 3 wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatku 
od nieruchomości za okres sprawozdawczy w łącznej wysokości 152.360,41 zł. 
Na tę kwotę składały się następujące kwoty: 96.087 zł (skutki obniżenia 
stawek dla osób prawnych), 37.967,00 zł (skutki obniżenia stawek dla osób 
fizycznych), oraz kwota 18.306,41 zł. Kwota ta została uzyskana poprzez 
pomnożenie 27.323 m2 (zwolnione budynki mieszkalne) i ustawowej stawki 
podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych w wysokości 0,67. Przy 
wyliczeniu skutków wynikających z obniżenia górnych stawek podatkowych 
należało odnieść się do zwolnionego przedmiotu opodatkowania ujmując 
różnice między stawką ustawową a stawką lokalną określoną przez organ 
stanowiący. Prawidłowa kwota powinna wynieść 10.382,74 zł zgodnie z 
obliczeniem - (27.323 m2 x 0,67) – (27.323 m2 x 0,29).  

Łączna wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od 
nieruchomości za 2011 rok na podstawie danych ewidencyjnych wynosiła 
144.436,74 zł  i taką kwotę należało wykazać w kolumnie 3 sprawozdania Rb-
PDP, sporządzonego na 31 grudnia 2011 roku. Kontrolowana jednostka w 
przedmiotowym sprawozdaniu wykazała kwotę 152.360,41 zł, czyli zawyżyła 
skutki obniżenia górnych stawek o kwotę 7.923,67 zł. 

Kopia sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP na 31 grudnia 2011 roku oraz uchwały Rady Gminy stanowią 
akta kontroli strony 1- 19. 

Bilans z wykonania budżetu za 2011 roku 

Prawidłowość wykazania danych w bilansie sprawdzono na podstawie bilansu 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku na podstawie ewidencji księgowej 
(zestawienia obrotów i sald kont budżetu) za rok 2011. 
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Wyszczególnienie KONTO 
AKTYWA Pasywa 

bilans ewidencja bilans ewidencja 

Środki pieniężne    - - 

-      środki pieniężne         
budżetu  

Wn – 133-1RB 

Wn – 133 – 6 
lokata 

Wn – 133 – 9 śr wł 
oczysz 

165 262,57 

17 248,58 

147 500,00 

 

513,99  

- - 

- pozostałe środki 
pieniężne  

Wn -133niew - -   

Należności i rozliczenia: Wn – 223-1 

 
19 310,91  - - 

-    od budżetów Wn 224 

Wn-224-1 

Wn -224-2 

     12 639,10 

 

11 703,00 

936,10 

  

-    pozostałe należności Wn 223-1 

Ma – 223-9 
6 671,81 

42 280,20 

(-) 35 608,39 
  

Inne aktywa      

Zobowiązania:    2 304 211,84 2 304 211,84 

-     długoterminowe 

Ma – 134 -1 kredyt 
WFOŚiGW 

Ma – 134-3- kredyt 
deficyt 

Ma – 134-6- WFOŚ 
– oczyszczalnie 

Ma 134-7 kredyt 
2010r  

Ma 134-8- kredyt 
2011 

 

  1 700 718,11 

24 218,11 

497 000,00 

 

196 000,00 

 

643 500,00 

 

340 000,00 

-      krótkoterminowe Ma -134-5 prefin. 
Oczyszcz 

  603 493,73 603  493,73 

Aktywa netto:      

-   niedobór wykonania   
budżetu 

Wn – 961   (-) 321 103,27 (-) 321 103,27 

-   rezerwa na wydatki 
niewygasające 

Ma - 904     

-     skumulowana nadwyżka 
lub niedobór na 
zasobach budżetu (+, -) 

Wn 960   (-) 1 912 060,09 (-)1 912 060,09 

Inne pasywa Ma – 909 

 
  113 525,00 113 525,00 

Razem 184 573,48 184 573,48 184 573,48 184 573,48 

W wyniku analizy ww. dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Wartość wykazanych środków pieniężnych w bilansie była zgodna z potwierdzeniami 
sald na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2011 roku 

Prawidłowość wykazania danych w bilansie sprawdzono na podstawie bilansu 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, oraz na podstawie ewidencji księgowej 
(zestawienia obrotów i sald kont) za rok 2011. 
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Wyszczególnienie KONTO 
AKTYWA 

Ewidencja bilans 

AKTYWA TRWAŁE: 6 287 717,69 6 287 717,69 

Wartości niematerialne i prawne Wn 020 

Ma  -071 

 

37 934,97 

27 783,95 

10 151,02 

10 151,02 

Rzeczowe aktywa trwałe:  6 277 566,67 6 277 566,67 

środki trwałe: 

Wn 011 

Ma  -071 

 

9 683 960,47 

-  3 540 508,38 

6 143 452,09 

6 143 452,09 

 

- grunty  120 422,04 120 422,04 

- budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej  5 855 622,37 5 855 622,37 

- urządzenia techniczne i maszyny  148 347,59 148 347,59 

- środki transportu  19 060,09 19 060,09 

- inne środki trwałe    

Inwestycje rozpoczęte  Wn 080 134 114,58 134114,58 

Należności długoterminowe  0 0 

Długoterminowe aktywa finansowe    

- akcje i udziały Wn 030   

AKTYWA OBROTOWE: 353 834,68 353 834,68 

Zapasy:  14 596,84 14 596,84 

- materiały Wn 310 13 602,50 13 602,50 

- towary Wn 330 994,34 994,34 

Należności krótkoterminowe  315 329,72 315 329,72 

- należności z tytułu dostaw i usług Wn 201 

 
    

- należności od budżetów  Wn 225 0 0 

- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych Wn 229 0 0 

- pozostałe należności 

Wn 221- MA 221 

  Wn 234-POŻM szkoła 

Wn 240-POŻM Gmina 

 

117 145,22 

140 819,00 

57 365,50 

  315 329,72 

315  329,72 

Środki pieniężne  23 908,12 23 908,12 

- środki pieniężne w kasie 101 0 0 

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 
Wn 135-FŚS 

Wn 139 

20 895,02 

3 013,10 
23 908,12 

- inne środki pieniężne    

Rozliczenia międzyokresowe  640 0 0 

Razem 6 641 552,37 6 641 552,37 

Natomiast pasywa w kwocie ogółem 6.256.309,82 zł przedstawiały się następująco: 

Wyszczególnienie KONTO 
PASYWA  

Ewidencja bilans 
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FUNDUSZ:  6 256 309,82 

Fundusz jednostki Ma 800 6 639 397,62 6 639 397,62 

Wynik finansowy netto  9.523.153,43 9.523.153,43 

- zysk netto (+)    

- strata netto (-) Wn 860 383 087,80 (-) 383 087,80 

Nadwyżka środków obrotowych (-)  - - 

Odpisy z wyniku finansowego (-)  - - 

Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  - - 

Inne  - - 

FUNDUSZE CELOWE: - - 

- ochrona środowiska  - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJAL. 385 242,55 385 242,55 

Zobowiązania krótkoterminowe  166 163,03 166  163,03 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług  Ma 201   

- pozostałe zobowiązania  Ma 225-PIT4 

Ma 201 

Ma 240 

43,00 

 

 

43,00 

3 053,65 

117,50 

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 

Ma 229 

Wn 229 

 

19 190,90 

-1 328,27 

17 862,63 

17 862,63 

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Ma 231 142 190,65 142 190,65 

- sumy obce Ma 240  2  895,60 

- rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i 
z tytułu dochodów budżetowych 

 - - 

- rezerwy na zobowiązania  - - 

Fundusze specjalne  219 079,52 219 079,52 

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ma 851 219 079,52 219 079,52 

- inne fundusze    

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0 0 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  0 0 

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku  stan konta 011 przedstawiał się następująco: 

GRUPA Wartość brutto w zł 

0 120 422,04 

1 2 478 043,52  

2 5 171 588,84 

3 0 

4 311 099,85 

5 6 697,80 

6 1 100 163,65 

7 465 110,56 

8 30 834,21 

Suma 9 683 960,47 
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Szczegółowej weryfikacji poddano dane wykazane w Aktywach bilansu sporządzonego 
na dzień 31 grudnia 2011 roku w części II. – Rzeczowe aktywa trwałe w pkt A.II.1.1 – 
Grunty w kwocie 120.422,04 zł. Wykazana kwota wartości gruntów jest zgodna z kwotą 
wynikającą z prowadzonej księgi inwentarzowej dla gruntów.  

Zgodnie ze skróconym wydrukiem z księgi inwentarzowej w grupie 0 w 2011 roku była 
zmiana wartościowa na kwotę 1.079,80zł. 

W toku czynności kontrolnych, ustalono, iż zmiana ta wynikała z wyksięgowania z 
ewidencji gruntów działki nr 1364 o powierzchni 200m2 która na podstawie decyzji 
Ministra Spraw Wewnętrznych nr 441 z dnia 8 lipca 2011 przeszła w wieczyste 
użytkowanie na rzecz (…)1. W dniu 31 grudnia 2011 roku odpisano w księdze środków 
trwałych wartość działki w wysokości wynikającej z wartości historycznej (nabycia) w 
kwocie 1.009,80 zł. 

Ponadto ustalono, iż w dniu 22 marca 2007 roku Gmina Dąbrowice zbyła 
działkę nr 63 w miejscowości Zagórze o powierzchni 0,55 ha. W dniu 31 
grudnia 2011 roku odpisano w księdze środków trwałych wartość działki w 
wysokości wynikającej z wartości historycznej (nabycia) w kwocie 70,00 zł. 
Działka ta powinna zostać odpisana z ewidencji w 2007 roku. Zgodnie z 
adnotacją pracownika Referatu Finansowo-Podatkowego akt notarialny 
wpłynął do księgowości w dniu 30 grudnia 2011 roku. W ocenie kontrolujących 
nieterminowe wykreślenie z ewidencji zbytej nieruchomości świadczy o braku 
przepływu informacji miedzy stanowiskiem odpowiedzialnym za gospodarkę 
nieruchomościami, a stanowiskami księgowymi Gminy. 

Z uwagi na powyższe skontrolowano prawidłowość sprzedaży nieruchomości w 2010 
roku. 

W dniu 26 lutego 2010 roku Gmina Dąbrowice zbyła działki nr 51/1 i 51/2 położone w 
miejscowości Augustopol o wartości 11.520 zł.  

W dniu 31 grudnia 2010 roku odpisano w księdze środków trwałych wartość zbywanej 
działki w wysokości wynikającej z wartości historycznej (nabycia) w kwocie 2.375,00 zł. 
Kwota uzyskana z sprzedaży ujęta została, jako dochód Gminy. 

Weryfikacji poddano dane wykazane w Aktywach bilansu sporządzonego na dzień  
31 grudnia 2011 roku w części II. – Rzeczowe aktywa trwałe w pkt A.II.1.2 – budynki. 
W 2011 roku nie było zmian w zakresie tej grupy środków trwałych. 

Weryfikacji poddano dane wykazane w Aktywach bilansu sporządzonego na dzień  
31 grudnia 2011 roku w części II. – Rzeczowe aktywa trwałe w pkt A.II.1.4 – Środki 
transportu w kwocie 19 060,09 zł. 7.W roku 2011 w zakresie środków transportu 
dokonano 1 zdarzenia gospodarczego: 

- w dniu 28 czerwca 2011 roku na podstawie faktury nr FV/11/02541 wystawionej 
przez sprzedającego – AGROMARKET s.j. z siedzibą w Kutnie zakupiono kosiarkę  Z-
001 Kuźnia 165 cm o wartości 3.075,00 brutto.  

W dniu 9 czerwca 2011 roku na podstawie faktury nr D/02/0043/11 wystawionej 
przez sprzedającego – AGROMA sp z o.o. z siedzibą w Kutnie zakupiono wał o 
wartości 312,49 brutto.  

Wskazany środek trwały zaewidencjonowano w ewidencji środków trwałych w dniu 29 
czerwca 2011 roku na podstawie dokumentu OT faktury zakupu  

                                                      
1 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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w grupie 7, podgrupie 74, rodzaju 746 – ciągniki. W dokumencie OT nie 
wskazano stawki amortyzacyjnej. 

W ocenie kontrolujących postępowanie takie należy uznać za nieprawidłowe, 
wskazany środek trwały należałoby zakwalifikować do grupy 5 – 
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, podgrupy 59 - Maszyny, 
urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej, rodzaju 592- maszyny i 
narzędzia pielęgnacyjne. 

IV. ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 

1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI . TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA 
ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2010 - 2011) 

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w zakładowym planie kont odnotowano, 
że konto 201 powinno być prowadzone wg poszczególnych kontrahentów.  

Badaniu poddano zapłatę faktury za zakup drukarki laserowej na potrzeby Urzędu 
Gminy w dniu 8 sierpnia 2011 roku na podstawie faktury nr 16975/11/CD wystawionej 
przez firmę Centrum Druku z siedzibą w Krakowie w kwocie 
4.287,01 zł. 

Przy księgowaniu wskazanego zakupu pominięto konto 201 „rozrachunki  
z odbiorcami i dostawcami”. W myśl postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o rachunkowości - konta ksiąg pomocniczych powinny być prowadzone m.in. 
dla rozrachunków z kontrahentami. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami nie 
były (w zdecydowanej większości) ewidencjonowane na koncie 201, z 
wyjątkiem zobowiązań przechodzących na kolejny okres sprawozdawczy (na 
kolejny rok kalendarzowy). Większość operacji, które powinny zostać ujęte na 
koncie 201 była ewidencjonowana bezpośrednio w koszty (Wn 400) lub w 
inwestycje w budowie (konto 080), w korespondencji z kontem 130.  

Ewidencja analityczna do konta 201, nie była prowadzona w podziale na 
poszczególnych kontrahentów. Postępowanie takie naruszało zapisy załącznika 
nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ewidencja ta prowadzona jest w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie 
ewentualnych zobowiązań wymagalnych, co naruszało art. 17 ust. 1 pkt 2 
ustawy o rachunkowości. 

W dniu 20 lipca 2012 roku Mirosława Zbońkowska – Skarbnik Gminy oświadczyła, że w 
Urzędzie Gminy Dąbrowice na koncie 201 w celach rozrachunkowych ujmowane są tylko 
faktury i rachunki w miesiącach kończących poszczególne kwartały roku obrotowego 
dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań kwartalnych. Ponadto 
do konta 201 prowadzona jest analityczna księga kontowa według poszczególnych 
kontrahentów. Pozostałe faktury i rachunki księgowane są z pominięciem konta 201 – 
bezpośrednio na kontach zespołu 4 lub na koncie 080. W urzędzie przestrzegana jest 
zasada terminowego regulowania zobowiązań, dlatego też księgowania na koncie 201 
występują tylko w miesiącach kończących kwartały. 

Wyjaśnienia Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie 
konta 201 stanowią załącznik nr 13  do protokołu kontroli. 
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Szczegółowej analizie poddano losowo wybrane faktury wystawione przez następujących 
kontrahentów:  

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sobocińska 

Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu faktury do 
jednostki 

Data ujęcia 
faktury w 
ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny 
termin zapłaty 

Uwagi (np. 
kwota 
odsetek) 

1. 0003/2011  707,59zł 03-02-2011 04-02-2011  09-02-2011 04-02-2011   

2. 0007/2011 707,59zł 28-02-2011 01-03-2011 06-03-2011 01-03-2011   

3. 0011/2011 707,59zł 25-03-2011 28-03-2011 31-03-2011 28-03-2011   

4. 0017/2011  950,00zł 28-04-2011 04-05-2011 04-05-2011 04-05-2011    

5. 0020/2011 950,00zł 30-05-2011 02-06-2011 06-06-2011 02-06-2011  

6. 0024/2011 950,00zł 05-07-2011 07-07-2011 11-07-2011 07-07-2011  

7. 0028/2011 950,00zł 29-07-2011 29-07-2011 04-08-2011 29-07-2011  

8. 0031/2011 950,00zł 29-08-2011 30-08-2011 04-09-2011 30-08-2011  

9. 0034/2011 950,00zł 30-09-2011 30-09-2011 06-10-2011 30-09-2011  

10. 0037/2011 950,00zł 07-11-2011 08-11-2011 13-11-2011 08-11-2011  

 

“ARGUS” Ochrona osób, mienia 

 

Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu faktury do 
jednostki 

Data ujęcia 
faktury w 
ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny 
termin zapłaty 

Uwagi (np. 
kwota 
odsetek) 

1 3723/2010 140,74zł 31-12-2010 10-01-2011 14-01-2011 10-01-2011  

2 3722/2010 140,74zł 31-12-2010 10-01-2011 14-01-2011 10-01-2011  

3 3721/2010 140,74zł 31-12-2010 10-01-2011 14-01-2011 10-01-2011  

4 3724/2010 140,74zł 31-12-2010 10-01-2011 14-01-2011 10-01-2011  

5 122/2011 141,89zł 02-02-2011 03-02-2011 14-02-2011 03-02-2011  

6 123/2011 141,89zł 02-02-2011 03-02-2011 14-02-2011 03-02-2011  

7 124/2011 141,89zł 02-02-2011 03-02-2011 14-02-2011 03-02-2011  

8 125/2011 141,89zł 02-02-2011 03-02-2011 14-02-2011 03-02-2011  

9 443/2011 141,89zł 02-03-2011 03-03-2011 15-03-2011 03-03-2011  

10 444/2011 141,89zł 02-03-2011 03-03-2011 15-03-2011 03-03-2011  

 

Zakład Energetyczny Płock 

Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu faktury do 
jednostki 

Data ujęcia 
faktury w 
ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny termin 
zapłaty 

Uwagi (np. 
kwota odsetek) 

1 41/3/12/2010 1830,00zł 10-01-2011 10-01-2011 13-01-2011 10-01-2011  

2 0046/PK/2011 1891,13zł 18-02-2011 21-02-2011 03-03-2011 21-02-2011  

3 0098/PK/2011 1891,13zł 11-03-2011 14-03-2011 24-03-2011 14-03-2011  

4 0191/PK/2011 1891,13zł 12-04-2011 13-04-2011 25-04-2011 13-04-2011  

5 0283/PK/2011 1891,13zł 09-05-2011 10-05-2011 23-05-2011 10-05-2011  

6 0378/PK/2011 1891,13zł 10-06-2011 14-06-2011 23-06-2011 14-06-2011  

7 0471/PK/2011 1891,13zł 11-07-2011 14-07-2011 24-07-2011 14-07-2011  
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8 0567/PK/2011 1891,13zł 08-08-2011 10-08-2011 21-08-2011 10-08-201  

9 0652/PK/2011 1891,13zł 15-09-2011 16-09-2011 28-09-2011 16-09-2011  

10 0025/OP/2011 1891,13zł 13-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 14-10-2011  

 

CERTYFIKAT Jarosław Ablewski Płock 

Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu faktury do 
jednostki 

Data ujęcia 
faktury w 
ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny termin 
zapłaty 

Uwagi (np. 
kwota odsetek) 

1 6/2011 511,43zł 01-02-2011 02-02-2011 11-02-2011 02-02-2011  

2 42/2011 511,43zł 04-03-2011 07-03-2011 12-03-2011 07-03-2011  

3 78/2011 511,43zł 04-04-2011 06-04-2011 13-04-2011 06-04-2011  

4 114/2011 511,43zł 05-05-2011 11-05-2011 13-05-2011 11-05-2011  

5 150/2011 511,43zł 03-06-2011 08-06-2011 13-06-2011 08-06-2011  

6 187/2011 511,43zł 05-07-2011 13-07-2011 13-07-2011 13-07-2011  

7 223/2011 511,43zł 04-08-2011 10-08-2011 12-08-2011 10-08-2011  

8 259/2011 511,43zł 06-09-2011 12-09-2011 13-09-2011 12-09-2011  

9 295/2011 511,43zł 04-010-2011 07-10-2011 13-10-2011 07-10-2011  

10 333/2011 511,43zł 07-11-2011 10-11-2011 14-11-2011 10-11-2011  

 

Poczta Polska SA 

Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu faktury 
do jednostki 

Data ujęcia 
faktury w 
ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny termin 
zapłaty 

Uwagi (np. 
kwota 
odsetek) 

1 FV-09802/EEH06/RHR/KG/SFA/P/12/10 965,75zł 10-01-2011 11-01-2011 23-01-2011 11-01-2011  

2 FV-00508/EEH06/RHR/KG/SFA/P/01/11 459,45zł 08-02-2011 09-02-2011 21-02-2011 09-02-2011  

3 FV-01661/EEH06/RHR/KG/SFA/P/02/11 1308,20zł 09-03-2011 10-03-2011 22-03-2011 10-03-2011  

4 FV-02457/EEH06/RHR/KG/SFA/P/03/11 555,75zł 11-04-2011 13-04-2011 24-04-2011 11-04-2011  

5 FV-03194/EEH06/RHR/KG/SFA/P/04/11 509,05zł 09-05-2011 10-05-2011 22-05-2011 10-05-2011  

6 FV-03635/EEH06/RHR/KG/SFA/P/05/11 457,10zł 08-06-2011 17-06-2011 21-06-2011 17-06-2011  

7 FV-04791/EEH06/RHR/KG/SFA/P/06/11 468,75zł 08-07-2011 13-07-2011 21-07-2011 13-07-2011  

8 FV-05847/EEH06/RHR/KG/SFA/P/07/11 720,50zł 08-08-2011 12-08-2011 21-08-2011 12-08-2011  

9 FV-06582/EEH06/RHR/KG/SFA/P/08/11 632,40zł 06-09-2011 12-09-2011 19-09-2011 12-09-2011  

10 FV-08059/EEH06/RHR/KG/SFA/P/09/11 678,10zł 10-10-2011 17-10-2011 23-10-2011 17-10-2011  

 

HURT-PAP Kutno 

Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu faktury 
do jednostki 

Data ujęcia faktury 
w ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny termin 
zapłaty 

Uwagi (np. kwota 
odsetek) 

1. V00088/11 54,98zł 10-01-2011 10-01-2011 19-01-2011 10-01-2011  

2. V01367/11 243,05zł 16-02-2011 18-02-2011 01-03-2011 18-02-2011  

3. V02303/11 187,13zł 15-03-2011 22-03-2011 28-03-2011 22-03-2011  

4. V04463/11 600,19zł 24-05-2011 30-05-2011 01-06-2011 30-05-2011  

5. V06628/11 389,80zł 21-07-2011 01-08-2011 03-08-2011 01-08-2011  

 

MZGKiM Krośniewice 
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Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu 
faktury do jednostki 

Data ujęcia faktury 
w ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny termin 
zapłaty 

Uwagi (np. kwota 
odsetek) 

1 17/01/2011 584,60zł 07-02-2011 09-02-2011 14-02-2011 09-02-2011  

2 12/02/2011 786,89zł 10-03-2011 11-03-2011 14-03-2011 11-03-2011  

3 26/05/2011 965,61zł 03-06-2011 08-06-2011 14-06-2011 08-06-2011  

4 43/06/2011 293,48zł 05-07-2011 13-07-2011 14-07-2011 13-07-2011  

5 9/08/2011 745,78zł 02-09-2011 05-09-2011 14-09-2011 05-09-2011  

 

POL-HURT Gostynin 

Lp. Oznaczenie faktury Kwota faktury Data wpływu faktury 
do jednostki 

Data ujęcia faktury 
w ewidencji 

Umowny termin 
zapłaty 

Faktyczny termin 
zapłaty 

Uwagi (np. kwota 
odsetek) 

1. 00315/2011 140,65zł 18-01-2011 19-01-2011 24-01-2011 19-01-2011  

2. 00318/2011 140,53zł 18-01-2011 19-01-2011 24-01-2011 19-01-2011  

3. 03459/2011 347,82zł 11-03-2011 14-03-2011 19-03-2011 14-03-2011  

4. 03460/2011 240,59zł 11-03-2011 14-03-2011 19-03-2011 14-03-2011  

5. 07706/2011 124,75zł 30-05-2011 02-06-2011 04-06-2011 02-06-2011  

 

W wyniku kontroli ww. dokumentów stwierdzono:  

− zobowiązania regulowane były terminowo, 

− wszystkie dokumenty zostały opisane oraz sprawdzone pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym,  

− zatwierdzenia do wypłaty dokonywał Wójt lub Sekretarz Gminy, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy. 

Test do kontroli prawidłowości przeprowadzonych operacji na koncie 201 stanowi  
załącznik nr 14 do protokołu kontroli. 

2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE  

225 – rozrachunki z budżetami 

W zakładowym planie kont odnotowano, że konto 225 służy do ewidencji rozrachunków 
z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, 
wypłaty zysku do budżetu, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Ewidencja szczegółowa 
do konta powinna zapewniać możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według 
każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 

Urząd Gminy Dąbrowice sporządził deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek 
dochodowy (PIT-4R) za 2011 rok.  

Terminowość przekazywania zaliczek na podatek dochodowy przedstawia tabela: 

Należność 
za miesiące 

2010 r. 

Deklaracja na zaliczkę na podatek 
dochodowy Termin 

płatności 

Wpłaty 

Zaległość 
Kwota Data 

Nr dokumentu 
księgowego Tytuł składki Kwota w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 (3-5) 
Styczeń PIT – 4   3819,00 20.02.10r. 3819,00 01.02.2010 727  

Luty PIT – 4     8673,00 20.03.10r. 8673,00 26.02.2010 1629  

Marzec PIT – 4     9898,00 20.04.10r. 9898,00 30.03.2010 2350  
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Kwiecień PIT – 4   5500,00 
 

20.05.10r. 4432,00 
1068,00 

30.04.2010 
30.04.2010 

3186 
3173 

 

Maj PIT - 4 6115,00 20.06.10r. 4675,00 
789,00 
319,00 
332,00 

28.05.2010 
28.05.2010 
28.05.2010 
28.05.2010 

4211 
4183 
4188 
4197 

 

Czerwiec PIT - 4 4894,00 20.07.10r. 3450,00 
67,00 

443,00 
934,00 

30.06.2010 
30.06.2010 
30.06.2010 
30.06.2010 

5017 
5050 
5061 
5043 

 

Lipiec PIT - 4 5810,00 20.08.10r. 4232,00 
67,00 

1318,00 
193,00 

30.07.2010 
30.07.2010 
30.07.2010 
30.07.2010 

5894 
5917 
5930 
5925 

 

Sierpień PIT - 4 8753,00 20.09.10r. 8276,00 
34,00 

118,00 
258,00 

67,00 

31.08.2010 
31.08.2010 
31.08.2010 
31.08.2010 
31.08.2010 

6712 
6628 
6617 
6622 
6633 

 

Wrzesień PIT - 4 3969,00 20.10.10.r. 3462,00 
67,00 

440,00 

30.09.2010 
30.09.2010 
01.10.2010 

7439 
7421 
7650 

 

Październik PIT - 4 6721,00 20.11.10r. 4209,00 
1850,00 

595,00 
67,00 

29.10.2010 
29.10.2010 
29.10.2010 
29.10.2010 

8333 
8290 
8307 
8298 

 

Listopad PIT - 4 6630,00 20.12.10r. 5163,00 
67,00 

330,00 
1070,00 

30.11.2010 
30.11.2010 
30.11.2010 
30.11.2010 

9228 
9199 
9188 
9209 

 

Grudzień PIT - 4 31000,00 20.01.11r. 29894,00 
840,00 
199,00 

67,00 

30.12.2010 
28.12.2010 
28.12.2010 
28.12.2010 

10339 
10270 
10255 
10260 

 

 

Ewidencji przekazanych zaliczek podatku dokonywano na kontach Wn 225 i Ma 130. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Gmina Dąbrowice w 2011 roku nie 
dokonywała wpłat podatku VAT – wykazywano nadwyżkę podatku naliczonego nad 
należnym na każdy miesiąc. 

Powyższe potwierdził Skarbnik Gminy oświadczeniem z dnia 10 lipca 2012 roku w 
sprawie podatku VAT. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie 
odprowadzania podatku VAT stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli. 

Konto 229 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne  

Na potrzeby kontroli sprawdzono prawidłowość zapisów księgowych za miesiące styczeń 
– grudzień 2011 roku. 

Sprawdzono terminowość zapłaty zobowiązań z tytułu naliczonych składek  
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników 
Urzędu za 2011 rok. Po przeanalizowaniu poddanych kontroli dokumentów źródłowych 
oraz wydruków ewidencji księgowej stwierdzono, że ww. pochodne od wynagrodzeń były 
przekazywane na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 5-go następnego 
miesiąca zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o 
systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z 2009 roku, Dz. U. nr 205, poz. 
1585 ze zmianami). 

Terminowość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w 2011 roku obrazuje 
tabela: 

 

Należność za 
miesiące 2011 

Składki zadeklarowane według DRA 
Termin 

płatności 
Wpłaty 

Zaległość 
Kwota Data Nr 
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r. 
Tytuł składki Kwota w zł 

dokumentu 
księgowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 (3-5) 
Styczeń 

 
Społeczne 14 615,89 zł 05.02.2011r 13 454,85 zł 

802,24 zł 
358,80 zł, 

31.01.2011r 
31.01.2011r 
31.01.2011r 

556 
527 
538 

0,00 zł 

Zdrowotne 5 211,48 zł   05.02.2011r 3 626,93 zł 
1 253,54 zł 

331,01 zł 

31.01.2011r 
31.01.2011r 
31.01.2011r 

557 
528 
539 

0,00 zł 

Fundusz 
pracy 

1 184,54 zł   05.02.2011r 1 076,61 zł 
74,57 zł 
33,36 zł   

31.01.2011r 
31.01.2011r 
31.01.2011r 

555 
526 
537 

0,00 zł 

Luty Społeczne 27 708,44 zł  05.03.2011r 26 326,41 zł 
220,41 zł 
814,01 zł 
347,61 zł 

28.02.2011r. 
28.02.2011r. 
28.02.2011r. 
28.02.2011r. 

1561 
1562 
1522 
1532 

0,00 zł 
 

Zdrowotne 9 034,83 zł   05.03.2011r 7 096,65 zł 
59,41 zł 

1 431,93 zł 
446,84 zł 

28.02.2011r. 
28.02.2011r. 
28.02.2011r. 
28.02.2011r. 

1563 
1564 
1523 
1533 

0,00 zł 
 

Fundusz 
pracy 

1 981,34 zł    05.03.2011r 1 854,62 zł 
18,75 zł 
75,66 zł 
32,31 zł  

28.02.2011r. 
28.02.2011r. 
28.02.2011r. 
28.02.2011r. 

1559 
1560 
1521 
1531 

0,00 zł 
 
 

Marzec 
 

Społeczne  13 548,78 zł  05.04.2011r 13 548,78 zł 31.03.2011r. 2513 0,00 zł 
Zdrowotne 5453,03 zł   05.04.2011r 5 453,03 zł 31.03.2011r. 2514 0,00 zł 

Fundusz 
pracy 

1 157,34 zł 05.04.2011r 1 157,34 zł  31.03.2011r. 2512 0,00 zł 

Kwiecień Społeczne 16 969,78 zł 05.05.2011r 15 280,74 zł 
864,30 zł 
870,85 zł 

29.04.2011r. 
29.04.2011r. 
29.04.2011r. 

3479 
3477 
3469 

- 46,11 zł 
 

 Zdrowotne 6 130,74 zł 05.05.2011r 4 441,56 zł 
232,98 zł 

1 452,06 zł 

29.04.2011r. 
29.04.2011r. 
29.04.2011r. 

3480 
3478 
3470 

4,14 zł 
 

 Fundusz 
pracy 

1 290,93 zł 05.05.2011r 1 142,13 zł 
73,51 zł 
75,28 zł 

29.04.2011r. 
29.04.2011r. 
29.04.2011r. 

3502 
3476 
3468 

0,01 zł 
 
 

Maj Społeczne  22 760,74 zł 05.06.2011r 21 199,81 zł 
216,08 zł 

2 032,13 zł 

31.05.2011r 
31.05.2011r 
31.05.2011r 

4463 
4437 
4431 

- 687,28 zł 
 

 Zdrowotne 7 769,96 zł 05.06.2011r 6 042,08 zł 
58,25 zł 
31,50 zł 

1 408,51 zł 

31.05.2011r 
31.05.2011r 
31.05.2011r 
31.05.2011r 

4464 
4438 
4430 
4432 

229,62 zł 
 

 Fundusz 
pracy 

1 450,40 zł 05.06.2011r 1 308,44 zł 
18,38 zł 

187,45z ł 

31.05.2011r 
31.05.2011r 
31.05.2011r 

4462 
4439 
4429 

- 63,87 zł 
 
 

Czerwiec Społeczne 17 397,72 zł 05.07.2011r 16 200,80 zł 
216,08 zł 
890,45 zł 

30.06.2011r 
30.06.2011r 
30.06.2011r. 

5201 
5223 
5228 

90,39 zł 
 

 Zdrowotne 
 

5 923,97 zł 05.07.2011r 4 767,06 zł 
58,25 zł 

1 091,48 zł 

30.06.2011r 
30.06.2011r 
30.06.2011r 

5203 
5224 
5232 

7,18 zł 
 

 Fundusz 
pracy 

1 127,73 zł 05.07.2011r 1 027,43 zł 
18,38 zł 
81,92 zł 

30.06.2011r 
30.06.2011r 
30.06.2011r 

5202 
5222 
5227 

0,00 zł 
 
 

Lipiec Społeczne 18 418,44 zł 05.08.2011r 17 820,01 zł 
216,08 zł 
326,28 zł 

56,07 zł 

29.07.2011r 
29.07.2011r 
11.07.2011r 
11.07.2011r 

6085 
6104 
5622 
5581 

0,00 zł 
 

 Zdrowotne 4 979,37 zł 05.08.2011r 4 646,87 zł 
58,25 zł 

170,86 zł 
103,39 zł 

29.07.2011r 
29.07.2011r 
11.07.2011r 
11.07.2011r 

6084 
6105 
5624 
5582 

0,00 zł 
 

 Fundusz 
pracy 

1 350,75 zł 05.08.2011r 1 296,83 zł 
18,38 zł 
30,34 zł 

5,20 zł 

29.07.2011r 
29.07.2011r 
11.07.2011r 
11.07.2011r 

6086 
6103 
5623 
5583 

0,00 zł 
 

Sierpień Społeczne  19 256,20 
 

05.09.2011r 19 040,12 zł 
216,08 zł 

31.08.2011r 
31.08.2011r 

6906 
6888 

0,00 zł 
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 Zdrowotne 5 244,96 
 

05.09.2011r 5 186,71 zł 
58,25 zł 

31.08.2011r 
31.08.2011r 

6905 
6887 

0,00 zł 
 

 Fundusz 
pracy 

1 362,86 05.09.2011r 1 344,48 zł 
18,38 zł 

31.08.2011r 
31.08.2011r 

6907 
6890 

0,00 zł 

Wrzesień Społeczne 17 416,39 zł 05.10.2011r 20 470,86 zł 
216,08 zł 
133,98 zł 

30.09.2011r 
30.09.2011r 
26.09.2011r 

7658 
7633 
7520 

- 3 404,53 zł 
 

 Zdrowotne 4 763,74 zł 05.10.2011r 4 569,95 zł 
58,25 zł 
85,59 zł 

30.09.2011r 
30.09.2011r 
26.09.2011r 

7659 
7631 
7519 

49,95 zł 
 

 Fundusz 
pracy 

1 090,48 zł 05.10.2011r 1 072,10 zł 
18,38 zł 

30.09.2011r 
30.09.2011r 

7660 
7632 

0,00 zł 
 

Październik Społeczne 16 257,35 zł 05.11.2011r 16 041,27 zł 
216,08 zł 

28.10.2011r 
28.10.2011r 

8501 
8473 

0,00 zł 
 

 Zdrowotne 4 362,20 zł 05.11.2011r 4 303,95 zł 
58,25 zł 

28.10.2011r 
28.10.2011r 

8503 
8474 

0,00 zł 
 

 Fundusz 
pracy 

1 128,67 zł 05.11.2011r 1 110,29 zł 
18,38 zł 

28.10.2011r 
28.10.2011r 

8502 
8472 

0,00 zł 
 

Listopad Społeczne  17 642,93 zł 05.12.2011r 17 426,85 zł 
216,08 zł 

30.11.2011 
30.11.2011 

9476 
9369 

0,00 zł 

 Zdrowotne 4 910,14 zł 05.12.2011r 4 814,09 zł 
58,25 zł 
37,80 zł 

30.11.2011 
30.11.2011 
30.11.2011 

9475 
9370 
9360 

0,00 zł 

 Fundusz 
pracy 

1 137,37 zł 05.12.2011r 1 118,99 zł 
18,38 zł 

30.11.2011 
30.11.2011 

9474 
9368 

0,00 zł 

Grudzień Społeczne 17 256,42 zł 05.01.2012r 17 040,34 zł 
216,08 zł 

29.12.2011r 
22.12.2011r 

10156 
10012 

0,00 zł 

 Zdrowotne 5 131,39 zł 05.01.2012r 5 073,14 zł 
58,25 zł 

29.12.2011r 
22.12.2011r 

10157 
10011 

0,00 zł 

 Fundusz 
pracy 

1 189,61 zł 05.01.2012r 1 171,23 zł 
18,38 zł 

29.12.2011r 
22.12.2011r 

10155 
10013 

0,00 zł 

 

Odprowadzanie składek na rzecz PFRON  

Zgodnie z oświadczeniem Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 
2012 roku, oraz dokumentacją przedstawioną kontrolującym, ustalono, iż w latach 
2010-2011 Urząd Gminy w Dąbrowicach nie był zobowiązany do odprowadzania składek 
na rzecz PFRON (nie spełniał kryterium ilości zatrudnianych pracowników). 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie 
składek na PFRON, stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli. 

3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI  

Konto 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  

W zakładowym planie kont zapisano, iż konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z 
pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych  
i świadczeń rzeczowych zaliczanych zgodnie z innymi przepisami do wynagrodzeń. 

Na podstawie ewidencji księgowej za 2010 rok ustalono, że na koncie 231 księgowane 
były następujące operacje: 

  
Konto Zapisy Wn Zapisy Ma 

231 - potrącenie podatku dochodowego od osób fizycznych z 
listy płac 
- potrącenie składek ZUS płaconych przez pracowników z 
własnych środków 
- potrącenia składek na ubezpieczenia pracownika z listy 

- naliczenie wynagrodzenia wg listy płac 
- naliczenie zasiłku, który pokrywa ZUS na podstawie listy płac 
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płac 
- inne potrącenia obciążające pracownika 

 

Konto 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami 

W zakładowym planie kont zapisano, iż konto 234 służy do ewidencji należności, 
roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. 

Konto Zapisy Wn Zapisy Ma 
234 - wypłata zaliczki gotówką 

- rozliczenie pobranej zaliczki przez pracownika ( na minus ) 
- wypłaty pożyczki z ZFŚS dla pracownika 
- przypis odsetek od pożyczki z ZFŚS 

- wpłata raty i odsetek pożyczki z ZFŚS przez pracownika 
  

 

Konto 240 – pozostałe rozrachunki  

Organ 

W zakładowym planie kont zapisano, iż konto 240 służy do ewidencji innych 
rozrachunków związanych z realizacją budżetu z wyjątkiem rozrachunków ujmowanych 
na kontach: 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260.  

Na podstawie ewidencji księgowej za 2010 ustalono, że na koncie 240 księgowane były 
następujące operacje: 

Konto Zapisy Wn Zapisy Ma 

240 

(organ) 

- zwrot mylnych wpływów 

- mylne przekazanie dotacji z konta organu 

- mylne wpływy 

- zwrot na konto organu mylnie przekazanej  dotacji 

 

Jednostka 

W zakładowym planie kont wskazano, iż konto 240 służy do ewidencji krajowych i 
zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach 
od 201 do 234. Konto może być używane także do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju 
rozliczeń a także krótko i długoterminowych należności funduszy celowych. 

Na podstawie ewidencji księgowej za 2010 rok ustalono, że na koncie 240 księgowane 
były następujące operacje: 

Konto Zapisy Wn Zapisy Ma 

240 

(jednostka) 

- zwroty wadium, zwroty należytego zabezpieczenia  
wykonania umowy, zwrot kaucji z tyt. wynajmu mieszkania 
-  przekazanie 20% doch. z tyt. funduszu alimentacyjnego 
na dochody jednostki 

-  przekazanie refundacji z PUP 

 

- wpływy wadium, wpływy należytego zabezpieczenia  wykonania 
umowy 
- wpływ 20% doch. z tyt. fund. alimentacyjnego od innych gmin 

- wpływ ściągniętych zobowiązań alimentacyjnych od Komorników 
- wpływ refundacji z PUP 
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V. GOSPODARKA KASOWA 

1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO 
ZARACHOWANIA . KONTROLA KASY . INSTRUKCJA KASOWA  

W Urzędzie Gminy Dąbrowice obsługę kasy powierzono Dorocie Błaszczyk – Inspektorowi 
do spraw wymiaru podatków i opłat, kasjerowi, zatrudnionej w Urzędzie na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony, od dnia 1 października 1990 roku (ostatni zakres 
czynności od 21 stycznia 2004roku). (…)2.  

Instrukcja kasowa 

W okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 
28 lutego 2006 roku nr 148/2006 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej. 

W obowiązującej instrukcji opisano między innymi: 

− ochronę wartości pieniężnych w kasie, 

− zapas wartości pieniężnych w kasie, 

− zasady odpowiedzialności kasjera, 

− zasady dokumentacji obrotu kasowego, 

− zasady poprawiania błędów w dokumentach kasowych, 

− zasady obrotu kasowego,  

− dokumenty kasowe, 

− raporty kasowe, 

− zasady wypełniania formularzy i druków kasowych. 

Kontrolę kasy inspektorzy RIO przeprowadzili w dniu 16 lipca 2012 roku.  
W protokole opisano zabezpieczenie wartości pieniężnych i druków ścisłego 
zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu Gminy. 

Protokół kontroli kasy Urzędu Gminy Dąbrowice przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2012 roku 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. 

2. DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH  

W kontrolowanej jednostce prowadzone były następujące raporty kasowe: 

1. Raport kasowy z wpływów ( dochody ), 

2. Raport kasowy z wydatków jednostki Urzędu Gminy Dąbrowice, 

3. Raport kasowy z wydatków jednostki Zespołu Szkół, 

4. Raport kasowy z wydatków jednostki GOPS, 

5. Raport kasowy z wydatków – Projekt - Kapitał Ludzki. 

                                                      
2 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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Raporty kasowe sporządzane są za okresy kilkudniowe i miesięczne, w zależności  
od ilości operacji. (dekadowo) 

Prawidłowość dokumentowania operacji kasowych skontrolowano w oparciu o niżej 
wymienione raporty kasowe:  

-  raport kasowy 30/2011 – dochody – za okres od 1 do 10 września 2011 roku, 

-  raport kasowy 30/2011 – wydatki - za okres od 1 do 10 września 2011 roku. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż dowodem pobrania przez kasjerkę gotówki z 
banku jest czek, na podstawie, którego pobrano gotówkę. Suma wynikająca z czeku 
wprowadzana jest do raportu kasowego po stronie przychodu, w dniu jej pobrania.  

Udokumentowanie wydatków stanowiły dowody źródłowe w postaci faktur oraz poleceń 
wyjazdu służbowego. Wszystkie dowody zatwierdzone zostały do wypłaty przez osoby 
do tego upoważnione. 

Prawidłowość udzielania zaliczek 

W Urzędzie Gminy Dąbrowice nie uregulowano trybu udzielania zaliczek na rzecz 
pracowników Gminy Dąbrowice. 

Według oświadczenia Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w okresie objętym 
kontrolą nie były udzielane zaliczki celowe dla pracowników. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie 
udzielania zaliczek celowych stanowi załącznik nr 18 do protokołu kontroli. 

Ponadto szczegółowej kontroli poddano zaliczki stałe udzielone: 

− (…)3 – intendentce – zaliczka z dnia 4 stycznia 2011 roku w kwocie 1.500,00 zł 
(świetlica szkolna), 

− (…)4 – kierowcy – zaliczka z dnia 3 stycznia 2011 roku w kwocie 1.000,00 zł, 

− (…)5 – intendentce – zaliczka z dnia 4 stycznia 2011 roku w kwocie 500,00 zł 
(przedszkole). 

W wyniku analizy dokumentów źródłowych stwierdzono: 

− wszystkie wnioski o zaliczki zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, 
formalnym i rachunkowym przez uprawnione osoby oraz zatwierdzone do wypłaty 
przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy, 

− wypłata zaliczek z kasy Urzędu była ewidencjonowana w raporcie kasowym,  

− na wszystkich wnioskach o zaliczki określono terminy ich rozliczenia, 

− zaliczki nie zostały wydatkowane, 

                                                      
3 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
4 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
5 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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− zwrot niewykorzystanych zaliczek był wpłacany bezpośrednio do kasy Urzędu, 

− rozliczenie zaliczek było podpisane przez Skarbnika Gminy i zatwierdzone przez 
Wójta Gminy, 

− zaliczki rozliczono terminowo. 

VI. WYKONYWANIE BUDŻETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. INFORMACJE OGÓLNE – 2011 ROK. 

Dochody i przychody bud żetu  

Plan dochodów budżetu Gminy Dąbrowice w 2011 roku kształtował się następująco: 

 

Wyszczególnienie 
Plan  

po zmianach 
(zł) 

Wykonanie  
(zł) 

DOCHODY OGÓŁEM 5 776 052,65 5 711 790,98  

Dochody bieżące 5 771 052,65 5 706 842,07 

Dochody majątkowe  5 000,00 4 948,91 

Dotacje  1 973 383,91 1 896 824,92 

z tego:   

- z budżetu Wojewody 1 521 919,54 1 508 514,74 

- z funduszy celowych np. WFOŚ  
i GW (wymienić z jakich i ile) 

0 0 

- z Urzędu Marszałkowskiego, w tym: 

 

- na realizację zadań przy 

  współudziale środków z Unii  

  Europejskiej 

303 507,15 

303 507,15  

256 360,37 

256 360,37 

- z Powiatu kutnowskiego 0,00 0,00 

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki 0,00 0,00 

- z Ministerstwa Finansów, w tym: 

- na realizację zadań przy  

  współudziale środków z Unii  

  Europejskiej 

0,00 
0,00 

 

Środki zagraniczne 0,00 0,00 

PRZYCHODY 656 335,90 647 509,62 

z tego:   

Kredyty i pożyczki 350 000,00 340 000,00 

Nadwyżka z lat poprzednich   

Inne (np. wolne środki) 306 335,90 307 509,62 

 

Wydatki i rozchody bud żetu. 

Plan wydatków budżetu Gminy Dąbrowice w 2011 roku kształtował się następująco. 
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Wyszczególnienie 
Plan  

po zmianach  
(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

WYDATKI OGÓŁEM 6 177 030,68 6 032 894,25 

z tego:   

Wydatki majątkowe 341 967,39 338 153,73 

Wydatki bieżące 5 835 063,29 5 694 740,52 

ROZCHODY  255 357,87 255 357,87 

w tym: spłata kredytów i pożyczek 255 357,87 255 357,87 

 

2 PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKRE ŚLONYCH  
W ART.254 PKT 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH 
PUBLICZNYCH 

W oparciu o dokumentację dotyczącą 2011 roku tj.: sprawozdanie Rb-28S,  
karty wydatków Gminy Dąbrowice, uchwały Rady Gminy Dąbrowice 
w sprawie zmian w budżecie – sprawdzono przestrzeganie zasad gospodarki finansowej 
określonej w art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w następujących działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:  

- 400/40002/4430 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 
różne opłaty i składki, 

- 600/60016/4010 – Drogi publiczne gminne – wynagrodzenia osobowe pracowników, 

- 600/60016.4300- Drogi publiczne gminne – zakup usług pozostałych 

- 710/71004/6050 – Działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego – 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 

- 750/75011/4010 – Urzędy Wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe pracowników, 

- 750/75022/3030 – Rady Gmin, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 

- 754/75412/4210 – Ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia, 

- 801/80101/4210- Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia, 

- 900/90015/4270 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług remontowych 

W wyniku kontroli ww. paragrafów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej nie stwierdzono dokonania wydatku z przekroczeniem zakresu upoważnienia 
do wydatkowania środków publicznych. 

VII. WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA DOCHODÓW 
BUDŻETOWYCH 

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - 2010 - 2011. 

Rachunkowo ść w zakresie podatków i opłat. Plan kont 

Rachunkowość podatków i opłat oraz zasady ich ewidencji w okresie objętym kontrolą 
zostały uregulowane w zakładowym planie kont w zakresie podatków będącym 
załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 178/2006 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 30 
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października 2006 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont i instrukcji obiegu i 
kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej dla budżetu 
Gminy Dąbrowice (zmienione zarządzeniem nr 79/2008 z dnia 14 lipca 2008 roku, nr 
7/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, nr 91/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku). Zgodnie z 
tym zarządzeniem do ewidencji podatków służą konta: 

- 101 – konto służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w 
kasie jednostki. Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki 
kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówkowe i niedobory kasowe., 

- 130 – konto służy do ewidencji wpływów budżetowych i zwrotów z tytułu 
podatków, dokonywanych za pośrednictwem banku. Na stronie Wn konta 
księguje się wpływy środków z tytułu podatków wpłacone na rachunek bankowy, 
a na stronie Ma zwrot nadpłat wraz z odsetkami oraz zwrot podatnikom wpłat 
nienależnych, 

- 221 – konto służy do ewidencji rozrachunków z podatnikami z tytułu należnych i 
wpłaconych przez nich podatków, które podlegają przypisaniu na ich konta, z 
bankami z tytułu nieprzekazanych wpłat. Na stronie Wn konta księguje się 
przypis należności, przypis odsetek za zwłokę i inne należności uboczne, zwrot 
nadpłat wraz z należnym oprocentowaniem za nieterminowy zwrot. Na stronie 
Ma konta księguje się odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za 
nieterminowy zwrot nadpłaty, wpłaty należności i odsetek,  

- 226 – konto służy do ewidencji należności podatkowych, które zostały 
zabezpieczone hipoteką oraz termin zapłaty przypada na lata następne po roku, 
w którym dokonywane są księgowania. Na stronie Wn konta księguje się 
należności w wysokości zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym. Na 
stronie Ma konta księguje się wpłatę zahipotekowanej należności,  

- 403 – konto służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku 
akcyzowego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym a 
także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej. Na stronie 
Wn konta księguje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje 
się zmniejszenie poniesionych kosztów, 

- 750 – konto służy do ewidencji przychodów z tytułu podatków. Na stronie Wn 
konta księguje się odpisy należności, odpisy z tytułu należnego podatnikowi 
oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty. Na stronie Ma konta księguje 
się przypis należności, przypis odsetek za zwłokę i inne należności uboczne. 

Ewidencja podatków i opłat w Urzędzie Gminy Dąbrowice była prowadzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad 
rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. nr 112, poz. 761) oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 
października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 nr 208, poz. 1375). 

Konto 221 jest rozbudowane na subkonta. Należności z tytułu podatków i opłat 
księgowane są na koncie 221/1. Ewidencja analityczna do konta 221 prowadzona jest w 
formie odrębnych kont dla każdego podatnika według podziałek klasyfikacji budżetowej. 
Na poszczególnych kontach są ewidencjonowane przypisy, odpisy, zaległości, odsetki i 
nadpłaty. Ewidencja szczegółowa zapewniała możliwość ustalenia należności i 
zobowiązań według podatników, rodzajów podatków i opłat. W zakresie naliczanych 
odsetek za zwłokę w kontrolowanym okresie występowała prawidłowa korespondencja 
między Wn konta 221 a Ma 750. 
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Organizacja wymiaru i poboru podatków i opłat (inka so) 

W latach 2010-2011 wymiar i pobór podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od 
osób fizycznych oraz od osób prawnych prowadzony był w systemie komputerowym 
„Podatki”. Program pozwalał wprowadzić pełne informacje dotyczące podmiotów i 
przedmiotów opodatkowania. Umożliwiał on wydruk treści decyzji podatkowych podatku 
od nieruchomości i podatku rolnego dla osób fizycznych, pokwitowań-dowodu wpłaty, 
upomnień wzywających do zapłaty oraz tytułów wykonawczych dotyczących postępowań 
egzekucyjnych. 

Pobór podatków w kontrolowanym okresie odbywał się w drodze inkasa przez 
inkasentów na podstawie uchwały nr V/30/03 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 lutego 
2003 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od 
posiadania psów w drodze inkasa. Dnia 17 lutego 2011 roku została podjęta uchwała nr 
IV/18/2011 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie poboru podatków od nieruchomości, 
rolnego, leśnego w drodze inkasa. 

W załączniku do uchwały nr V/30/03 z dnia 28 lutego 2003 roku określono 
procentowo wysokość wynagrodzenia inkasentów, nie wskazując co należy 
przyjąć za podstawę obliczenia wynagrodzenia. Powyższa nieprawidłowość 
została odnotowana już w protokole Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2008 
roku. W uchwale nr IV/18/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku umieszczono zapis 
„Wysokość wynagrodzenia za inkaso dla sołtysa z tytułu poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego ustala się w stosunku procentowym od kwot 
stanowiących ich podstawę w następujący sposób”. Nadal wprost nie wskazano 
co będzie podstawą obliczenia wynagrodzenia dla inkasentów np. kwota 
pobranego i terminowo wpłaconego podatku. 

Pobrany przez sołtysów podatek podlega obowiązkowi rozliczenia w dzień następujący 
po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku 
powinna nastąpić. Rada Gminy nie skorzystała z uprawnienia i nie uchwaliła 
późniejszego terminu rozliczenia dla inkasentów. 

Terminy rozliczania się inkasentów z dwóch losowo wybranych sołectw z pobranych 
podatków w 2010 i 2011 roku przedstawiają poniższe tabele: 

(…)6 

Z kontroli dostarczonej dokumentacji źródłowej wynika, że: 

- inkasenci zebrane kwoty wpłacali do banku, 

- wynagrodzenie dla inkasentów było wypłacane w kasie Urzędu Gminy, o czym 
świadczą podpisy sołtysów na listach płac pod koniec każdego kwartału. Wypłacane 
wynagrodzenia dla inkasentów były obliczane prawidłowo zgodnie z postanowieniami 
uchwały, jednak nie były zaokrąglane co było niezgodne z art. 63 § 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 
roku, Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.). Listy płac były sprawdzone pod względem 
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty, 

- rozliczenie pobranych kwot następowało w ustawowym terminie, zgodnie z art. 47 § 
4a ustawy Ordynacja podatkowa czyli w dniu następnym po dniu, w którym zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ 
stanowiący wyznaczył termin późniejszy. W uchwale Rady Gminy Dąbrowice nie 
został wyznaczony późniejszy termin od ustawowego, 

                                                      
6 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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- zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości było prowadzone konto 991 – 
rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, co było zgodne 
z § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 
roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, 
opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek 
samorządu terytorialnego i z § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. 

Realizację dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2010-2011 
przedstawiono w poniżej zamieszczonych tabelach. 

 

Tabela  
Plan i realizacja dochodów własnych w 2010 roku 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Procent 

Wykonania 

Planu 

Udział procentowy  

w wykonaniu 

budżetu 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY BUDŻETOWE – ogółem 6 145 390,44 6 116 018,73 99,52 99,52 

1. Podatek od nieruchomości 309 835,40 305 847,90 98,71 0,05 

2. Podatek rolny 346 587,45 346 746,45 100,05 5,67 

3. Podatek leśny 197,53 188,00 95,18 0,003 

4. Podatek od środków transportowych 11 713,00 11 713,00 100,00 0,19 

5. Opłata targowa 402,50 402,50 100,00 0,007 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez Urząd Gminy w  Dąbrowicach 

 

 
Tabela  

Plan i realizacja dochodów w 2011 roku 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Procent 

Wykonania 

planu 

Udział procentowy  

w wykonaniu 

budżetu 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY BUDŻETOWE – ogółem 5 776 052,65 5 711 790,98 98,88 98,88 

1. Podatek od nieruchomości 308 253,00 306 475,77 99,42 5,36 

2. Podatek rolny 333 486,91 333 634,91 100,04 5,84 

3. Podatek leśny 200 ,00 213,00 106,5 0,003 

4. Podatek od środków transportowych 14087,00 14 663,00 104,08 0,25 
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5. Opłata targowa 189,00 231,00 122,22 0,004 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez Urząd Gminy w  Dąbrowicach 

Podatek od nieruchomo ści 

Rada Gminy Dąbrowice w drodze uchwały nr X/50/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku 
ustaliła stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywały zarówno w 2010 jak i w 
2011 roku. Dnia 5 grudnia 2011 roku Rada Gminy Dąbrowice przyjęła uchwałę nr 
XIII/64/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Przyjęte w niej 
stawki obowiązywały w 2012 roku.  

Kontroli poddano prawidłowość przyjętych przez Radę Gminy stawek podatku od 
nieruchomości, poprzez porównanie ich ze stawkami określonymi w obwieszczeniu 
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. nr 52, poz. 531) oraz w 
obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 
r. nr 55, poz. 755). 

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące na terenie gminy Dąbrowice stawki podatku 
od nieruchomości, przyjęte wskazanym wyżej uchwałami. 

Przedmiot opodatkowania 
Górne granice stawek podatkowych ustalone przez Radę Gminy na rok: 

2010 2011 

Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

0,77 

0,53 

0,80 

0,53 

Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki retencyjne 
lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 

4,04 

3,68 

4,15 

3,68 

Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizację pożytku 
publicznego 

0,39 

0,06 

0,41 

0,06 

Od budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków  
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

20,51 

14,48 

21,05 

14,48 

Od budynków  mieszkalnych 0,65 

0,29 

0,67 

0,29 

Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

9,57 

8,86 

9,82 

8,86 

Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych 

4,16 

3,80 

4,27 

3,80 

Od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

6,88 

4,68 

7,06 

4,68 

Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3-7 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3-7 
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Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że stawki podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Dąbrowice obowiązujące w 2010 oraz 2011 roku nie przekraczały 
górnych stawek podatku określonych w powyżej przytoczonych przepisach prawa. 

W kontrolowanym okresie obowiązywała uchwała nr XXXIV/185/05 z dnia 5 grudnia 
2005 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz 
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych niezbędnych do 
naliczenia podatku od nieruchomości. W 2012 roku obowiązywała uchwała nr 
XIII/61/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na 
podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych niezbędnych do naliczenia podatku od nieruchomości. 

Na podstawie uchwały X/50/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 7 grudnia 2007 roku 
zostały zwolnione z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na 
gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni powyżej 1 
ha przeliczeniowego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

W kontrolowanym okresie w gminie nie obowiązywała uchwała w sprawie opłaty 
prolongacyjnej. 

Stwierdzono, że kontrolowana jednostka nie posiada bezpośredniego dostępu do danych 
ewidencji gruntów i budynków. Dane są przesyłane ze Starostwa Powiatowego w Kutnie. 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 

W okresie objętym kontrolą ilość podatników (osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) będących podmiotami ww. 
podatku wynosiła: 

w 2010 roku – 14 

w 2011 roku – 13  

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: 

- w 2010 roku wyniosły 236.982,50 zł i stanowiły 5,93 % wykonanych dochodów 
własnych, 

- w 2011 roku wyniosły 244.259,32 zł i stanowiły 22,6 % wykonanych dochodów 
własnych. 

Inspektorzy objęli kontrolą prawidłowość określenia wysokości podatku, terminowość 
wpłat rat podatku oraz zakres podejmowanych przez organ podatkowy czynności 
windykacyjnych wszystkich podatników opłacających podatek na terenie gminy w latach 
2010-2011 (100 % podatników podatku od nieruchomości na terenie tej gminy).  

Tabele nr 1,2,3 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wszystkich podatników 
podatku od nieruchomości osób prawnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu kontroli. 

W wyniku kontroli ustalono co następuje: 

- deklaracje w latach 2010-2011 zostały złożone przez wszystkich badanych 
podatników, 

- podatnicy o następujących numerach kont: (…)7 składali deklaracje na 
podatek od nieruchomości na innych formularzach niż zostały przyjęte 

                                                      
7 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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uchwałą nr XXXIV/185/05 z dnia 5 grudnia 2005 roku. Przedłożenie do 
kontroli deklaracji na formularzach niezgodnych z przyjętym wzorem 
świadczy o tym, że organ podatkowy nie realizował obowiązku 
wynikającego z art. 272 pkt. 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym - 
organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających 
mających na celu stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów 
wymienionych w pkt 1, 

- wszyscy podatnicy poddani kontroli składali deklaracje za lata 2010-2011 zgodnie z 
terminem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, 

- na deklaracjach nie były umieszczane pieczątki daty wpływu do organu 
podatkowego co było niezgodne z art. 6 ust. 11 załącznika do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków 
międzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319 ze zm.) oraz z § 42 ust. 2 
załącznika nr 1 do rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.), 

- w deklaracjach podatkowych wskazano prawidłowe stawki podatkowe,  

- nie stwierdzono błędów rachunkowych, 

- raty podatku w większości przypadków były płacone terminowo, czyli do 15 dnia 
każdego miesiąca. W pozostałych przypadkach gdy były płacone z opóźnieniem były 
naliczane odsetki w prawidłowej wysokości. Odsetki nie były naliczane gdy nie 
przekraczały kwoty, o której mowa w art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja 
podatkowa, 

- kwoty podatku wskazane w deklaracjach były prawidłowo zaokrąglane zgodnie z art. 
63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi, że podstawę opodatkowania, 
kwoty podatków, odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat 
oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych 
złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a 
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, 

- przypisy podatku były dokonywane zawsze pod datą złożenia deklaracji w siedzibie 
organu podatkowego, 

- podatnicy kiedy składali korekty deklaracji, również pisemnie uzasadniali przyczyny 
tej korekty zgodnie z art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- powierzchnie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
wykazywane przez podatników w deklaracjach były zgodne z danymi wynikającymi z 
wypisów z rejestru gruntów, 

- podmioty korzystające ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych m. in.: (…)8 nie składały w okresie objętym kontrolą ani 
we wcześniejszych latach deklaracji na podatek od nieruchomości, co było 
niezgodne z art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie 
z którym obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa 
w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze 

                                                      
8 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy. Organ podatkowy nie 
korzystał z uprawnienia wynikającego z art. 274a § 1 ustawy Ordynacja 
podatkowa, zgodnie z którym organ podatkowy może zażądać złożenia 
wyjaśnienia w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej 
złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku. 

W trakcie kontroli kart kontowych podatników stwierdzono, że są one 
prowadzone za pomocą programu, który nie jest przystosowany do obsługi 
podatników będących, osobami prawnymi. Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne są obowiązane wpłacać 
obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na 
rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do trwania 
obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Natomiast 
na kartach kontowych wszystkich skontrolowanych podatników przypis 
podatku był dokonywany w rozbiciu na cztery raty, których daty płatności to 15 
marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada, czyli tak jak dla podatników 
będących osobami fizycznymi. Jeśli podatnik wpłacał raty np. w styczniu, 
lutym, marcu były one rejestrowane wszystkie jako pierwsza rata. Podatnicy 
poddani kontroli, wpłacali raty terminowo. Jednakże należy zwrócić uwagę na 
problem, który mógłby się pojawić w sytuacji nieterminowego uiszczania rat 
przez podatnika, a który byłby konsekwencją używania programu 
przeznaczonego dla osób fizycznych do osób prawnych. Przykładowo jeśli 
podatnik uiściłby ratę podatku za miesiąc styczeń (I raty) nieterminowo np. 15 
lutego to powinny być naliczone od tej nieterminowej wpłaty odsetki (przy 
zachowaniu art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Natomiast zgodnie 
z używanym programem termin płatności pierwszej raty upływa dopiero 15 
marca, więc odsetki nie byłyby naliczone.  

Dnia 12 lipca 2012 roku zostało złożone oświadczenie przez Mirosławę Zbońkowską – 
Skarbnika Gminy o następującej treści: „Oświadczamy, że ewidencję podatków zarówno 
osób fizycznych jak i prawnych prowadzimy w jednym programie komputerowym 
„Podatki – system wymiaru i księgowości podatków lokalnych od osób fizycznych”. 
Udział podatników osób prawnych w całości podatków stanowi zaledwie 1,8%. Z uwagi 
na ograniczone środki finansowe w budżecie nie jest wskazane, aby zakupić oddzielny 
program. Jednocześnie nadmieniamy, że osoby prawne dokonują wpłat w ratach 
miesięcznych, tak jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Odsetki od 
nieterminowych wpłat są naliczane za pomocą kalkulatora odsetek, znajdującego się w 
wyżej wymienionym programie „Podatki”, zgodnie z obowiązującym terminem płatności 
dla osób prawnych”. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy dotyczące programu komputerowego 
używanego do ewidencji podatków stanowi załącznik nr 19 do protokołu kontroli. 

Podatnik o numerze konta (…)9  

Decyzją nr Fn/3113/07/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku został odroczony 
termin płatności podatku od nieruchomości za miesiąc lipiec 2010 roku do dnia 
30 września 2010 roku. Decyzją nr Fn/3113/08/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 
roku został odroczony termin płatności podatku od nieruchomości za miesiąc 
sierpień 2010 roku do dnia 30 października 2010 roku. Decyzją nr 
Fn/3113/09/2010 z dnia 30 września 2010 roku został odroczony termin 

                                                      
9 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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płatności podatku od nieruchomości za miesiąc wrzesień 2010 roku do dnia 30 
listopada 2010 roku. (…)10.  

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

W okresie objętym kontrolą ilość podatników wynosiła: 

w 2010 roku – 46 podatników podatku od nieruchomości, 138 podatników łącznego 
zobowiązania pieniężnego, 

w 2011 roku – 38 podatników podatku od nieruchomości, 134 podatników łącznego 
zobowiązania pieniężnego. 

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 

- w 2010 roku wyniosły 68.865,40 zł i stanowiły 1,72 % wykonanych dochodów 
własnych, 

- w 2011 roku wyniosły 62.216,45 zł i stanowiły 5,76 % wykonanych dochodów 
własnych. 

Prawidłowość ustalenia należności podatkowych, terminowość doręczania decyzji 
wymiarowych oraz terminowość wpłat podatku od nieruchomości w latach 2010-2011 
sprawdzono w oparciu o wybranych pięciu podatników płacących najwyższą kwotę 
podatku o następujących numerach kont: (…)11. 

Tabele nr 1 i 2 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wybranych podatników (osoby 
fizyczne) podatku od nieruchomości za lata 2010-2011 stanowią załącznik nr 20 do protokołu 
kontroli. 

Kontrolujący ustalili co następuje: 

- kwoty podatku od nieruchomości ustalono w prawidłowych wysokościach, według 
prawidłowych stawek, 

- nie stwierdzono błędów rachunkowych, 

- decyzje doręczano drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru z podaniem daty 
odbioru i własnoręcznym podpisem podatnika lub za pośrednictwem sołtysów, 

- decyzje w latach 2010-2011 doręczano nie później niż 14 dni przed ustawowym 
terminem płatności zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 47 § 2 ustawy 
Ordynacja podatkowa, 

- ponadto kontrolą objęto przestrzeganie art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, który stanowi,  że osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane 
złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od 
dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3,  

- organ podatkowy nie dokonywał przypisu podatku pod datą skutecznie 
doręczonej decyzji wymiarowej, lecz pod datą wystawienia tych decyzji. 

                                                      
10 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
11 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Daty dokonywania przypisu podatku w próbie objętej kontrolą obrazuje 
zamieszczona niżej tabela: 

(…)12 

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku wszystkich podatników objętych 
kontrolą organ podatkowy dokonywał przypisu podatku mimo niedoręczenia 
decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 21 § 
1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z 
dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego 
zobowiązania. Z powyższego wynika, że organ podatkowy przypisywał 
nieistniejące zobowiązanie podatkowe, 

- podatek w badanej próbie był uiszczany przez podatników terminowo, zgodnie z 
terminami wskazanymi w art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Udzielone ulgi w zapłacie podatku w zakresie podatku od nieruchomości (np. 
umorzenie zaległości, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) 

2010 rok 

VIII. RODZAJ DECYZJI 

Ilość 

wydanych decyzji 

Kwota objęta 

decyzjami 

(w zł) 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek 5 487,80 

Rozłożenie zapłaty podatku na raty 1 108,00 

Odroczenie terminu płatności podatku 15 12.404,50 

Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej - - 

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej 2 929,50 

 

2011 rok 

IX. RODZAJ DECYZJI 

Ilość 

wydanych decyzji 

Kwota objęta 

decyzjami 

(w zł) 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek 1 2.077,57 (odsetki) 

Rozłożenie zapłaty podatku na raty - - 

Odroczenie terminu płatności podatku 12 34.338,00 

Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej - - 

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej 2 2.699,00 

 

Kontroli poddano następujące decyzje dotyczące ulg podatkowych w podatku od 
nieruchomości wydane przez organ podatkowy w latach 2010-2011: 

                                                      
12 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.  
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W sprawie umorzenia: 

- decyzja nr Fn. 3123.N-II.01.2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku – odmowa 
umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 700,90 zł, 

- decyzja nr Fn/3113/04/2010 z dnia 31 maja 2010 roku – umorzenie II raty za 2010 
rok zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 108 zł. Wniosek złożony dnia 
20 maja 2010 roku, 

- decyzja nr Fn/3113/03/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku – umorzenie I raty za 
2010 rok zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 108 zł. Wniosek złożony 
dnia 1 kwietnia 2010 roku, 

- decyzja nr Fn/3113/04/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku – umorzenie części raty 
(za grudzień) za 2010 rok zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 116 zł. 
Wniosek złożony dnia 27 grudnia 2010 roku, 

- decyzja nr Fn/3113/03/2010 z dnia 17 listopad 2010 roku – umorzenie części raty 
(za listopad) za 2010 rok zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 116 zł. 
Wniosek złożony dnia 16 listopada, 

- decyzja nr Fn/3113/02/2010 z dnia 2 listopad 2010 roku – umorzenie części raty (za 
październik) za 2010 rok zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 58 zł. 
Wniosek złożony dnia 16 października, 

- decyzja nr Fn/3113/01/2010 z dnia 17 września 2010 roku – umorzenie części raty 
(za wrzesień) za 2010 rok zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 116 zł. 
Wniosek złożony dnia 16 września. 

W sprawie odroczenia terminu podatku: 

- decyzja nr Fn.3120.NU-I.13.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku – odroczenie 
terminu płatności podatku od nieruchomości za miesiące listopad-grudzień 
2010 i styczeń-czerwiec, wrzesień-listopad 2011 rok w kwocie 9.506 zł. 
Wniosek złożony dnia 20 grudnia 2011 roku,  

- decyzja nr Fn.3120.NU-I.11.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku – odroczenie 
terminu płatności podatku od nieruchomości za miesiąc listopad 2011 roku w kwocie 
600 zł. Wniosek złożony 15 listopada 2011 roku, 

- decyzja nr Fn.3120.NU-I.10.2011 z dnia 14 października 2011 roku – odroczenie 
terminu płatności podatku od nieruchomości za miesiąc październik 2011 roku w 
kwocie 600 zł. Wniosek złożony dnia 14 października, 

- decyzja nr Fn.3120.NU-I.09.2011 z dnia 30 września 2011 roku – 
odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za 2010 rok i 
miesiące styczeń-czerwiec 2011 roku w kwocie 7.691 zł. Wniosek złożony 
dnia 30 września 2011 roku, 

- decyzja nr Fn/3113/05/2010 z dnia 17 września 2010 roku – odroczenie terminu 
płatności III raty podatku od nieruchomości za 2010 rok w kwocie 36 zł. Wniosek 
złożony dnia 30 sierpnia 2010 roku, 

- decyzja nr Fn/3113/04/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku – odroczenie 
terminu płatności I i II raty podatku od nieruchomości za 2010 rok w 
kwocie 72 zł. Wniosek złożony dnia 25 czerwca 2010 roku, 

- decyzja nr Fn/3113/03/2010 z dnia 31 maja 2010 roku – odroczenie terminu 
płatności zaległości I i II raty 2010 roku w podatku od nieruchomości w kwocie 
464,75 zł. Wniosek złożony dnia 20 maja 2010 roku, 

- decyzja nr Fn/3113/01/2010 z dnia 15 marca 2010 roku – odroczenie terminu 
płatności I i II raty podatku od nieruchomości za 2010 rok w kwocie 72 zł. Wniosek 
złożony dnia 11 marca 2010 roku. 
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W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono co następuje: 

- decyzje były wydawane na wniosek podatników, 

- wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości 
(odsetek) były załatwiane w drodze decyzji, zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja 
podatkowa, 

- wszystkie kontrolowane decyzje były wydawane przez Wójta Gminy, 

- wszystkie decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne wymagane art. 210 § 4 ustawy 
Ordynacja podatkowa, 

- w decyzji nr Fn/3113/03/2010 z dnia 31 maja 2010 roku odraczającej 
płatność zaległości podatkowej omyłkowo podano złą podstawę prawną 
decyzji, zamiast art. 67a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, 
przytoczono nieistniejący art. 67a § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- decyzje umarzające zaległości były wydawane tylko do zaległości podatkowych, 

- do wszystkich wniosków składanych przez podatników były dołączane informacje o 
stanie majątkowym wnioskodawcy, oraz były udokumentowane okoliczności i fakty 
podane we wnioskach stanowiących podstawę do zastosowania przez organ 
podatkowy ulgi z art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- część spraw z wniosków załatwionych w drodze decyzji odraczających 
termin płatności podatku wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 ustawy 
Ordynacja podatkowa, powinna zostać załatwiona w drodze decyzji 
odraczających termin płatności zaległości podatkowej wydanej na 
podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Powyższe 
wnioski były składane do Urzędu w czasie, gdy terminy płatności rat 
podatku, których wnioski dotyczyły już upłynęły. 

4) Podatek rolny 
 

Stosownie do ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., 
nr 136, poz. 969 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1990 
roku w sprawie podatku rolnego (Dz. U. nr 143, poz. 1614) oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do  
jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. nr 143, poz. 1614) Gmina Dąbrowice 
została zaliczona do II okręgu podatkowego. 

Na podstawie uchwały nr XXXI/151/09 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 30 listopada 2009 
roku w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku 
rolnego na terenie na gminy Dąbrowice, cena skupu żyta została ustalona na poziomie 
32 zł za 1 dt. Tak ustalona cena skupu żyta obowiązywała w 2010 roku.  

W § 1 uchwały nr XL/187/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku znalazł się zapis, 
że cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego za 
2010 rok, obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 32 zł za 1 dt. 

Podatek rolny od osób fizycznych 

W okresie objętym kontrolą ilość podatników wynosiła: 

w 2010 roku – 458 podatników podatku rolnego, 138 podatników łącznego 
zobowiązania pieniężnego, 

w 2011 roku – 472 podatników podatku rolnego, 134 podatników łącznego 
zobowiązania pieniężnego. 

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych: 
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- w 2010 roku wyniosły 344.786,45 zł i stanowiły 8,62 % wykonanych dochodów 
własnych, 

- w 2011 roku wyniosły 331.702,91 zł i stanowiły 30,69 % wykonanych dochodów 
własnych. 

Kontrolą objęto prawidłowość określenia wysokości podatku, terminowość wpłat rat 
podatku oraz zakres podejmowanych przez organ podatkowy czynności windykacyjnych 
wobec 5 losowo wybranych podatników. 

Tabele nr 1 i 2 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wybranych podatników (osób 
fizycznych) podatku rolnego za lata 2010 - 2011 stanowią załącznik nr 21 do protokołu kontroli. 

W toku kontroli ustalono co następuje: 

- w decyzjach stosowano prawidłowe stawki podatku, 

- nie stwierdzono w decyzjach podatkowych błędów rachunkowych, 

- należny podatek rolny był naliczany prawidłowo – dla gruntów gospodarstw rolnych 
od 1 ha przeliczeniowego wynosił równowartość 2,5 q żyta, 

- przeliczenia hektarów użytków rolnych na hektary przeliczeniowe dokonano 
prawidłowo, 

- decyzje w latach 2010-2011 doręczano w prawidłowym terminie, zgodnie z art. 47 § 
2 ustawy Ordynacja podatkowa, czyli nie później niż 14 dni przed ustawowym 
terminem płatności zobowiązania podatkowego, 

- organ podatkowy nie dokonywał przypisu podatku pod datą skutecznie 
doręczonej decyzji wymiarowej, lecz pod datą wystawienia tych decyzji. 
Daty dokonywania przypisu podatku w próbie objętej kontrolą obrazuje 
zamieszczona niżej tabela: 

(…)13 

- kontrolujący stwierdzili, że w przypadku wszystkich podatników objętych 
kontrolą organ podatkowy dokonywał przypisu podatku mimo niedoręczenia 
decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 21 
§ 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z 
dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego 
zobowiązania. Z powyższego wynika, że organ podatkowy przypisywał 
nieistniejące zobowiązanie podatkowe, 

- podatek w badanej próbie był uiszczany przez większość podatników objętych 
kontrolą terminowo, zgodnie z art. 6 a ust. 6 ustawy o podatku rolnym. W 
przypadku drobnych opóźnień z wpłacaniem rat podatku, odsetki nie były naliczane 
zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- decyzje podatkowe posiadały wszystkie elementy wyszczególnione w art. 210 § 1 
ustawy Ordynacja podatkowa, 

- stwierdzono, że osoby fizyczne składały właściwemu organowi podatkowemu 
informacje o gruntach sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. 

Podatek rolny od osób prawnych 

W okresie objętym kontrolą ilość podatników wynosiła: 

- w 2010 roku – 4 

                                                      
13 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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- w 2011 roku – 4 

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych: 

- w 2010 roku wyniosły 1.960,00 zł i stanowiły 0,05 % wykonanych dochodów 
własnych, 

- w 2011 roku wyniosły 1.932,00 zł i stanowiły 0,18 % wykonanych dochodów 
własnych. 

Kontrolą objęto prawidłowość określenia wysokości podatku, terminowość wpłat rat 
podatku oraz zakres podejmowanych przez organ podatkowy czynności windykacyjnych 
wobec podatników o następujących numerach kont: (…)14.  

Tabele nr 1 ,2 ,3 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wybranych podatników 
(osób prawnych) podatku rolnego za lata 2010 – 2011 stanową załącznik nr 22 do protokołu 
kontroli. 

W toku kontroli stwierdzono: 

- podatnicy stosowali prawidłowe stawki, 

- nie stwierdzono w deklaracjach błędów rachunkowych, 

- należny podatek został naliczony prawidłowo – dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 
ha przeliczeniowego wynosił równowartość 2,5 q żyta, dla pozostałych gruntów od 1 
ha wynosił równowartość 5 q żyta, 

- przeliczenia hektarów użytków rolnych na hektary przeliczeniowe dokonano 
prawidłowo, 

- deklaracje były składane na formularzach według ustalonego wzoru stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Dąbrowice nr XXXIV/186/05 z dnia 5 grudnia 
2005 roku, 

- złożone przez podatników deklaracje za lata 2010-2011 zawierają adnotacje 
pracownika organu podatkowego o sprawdzeniu deklaracji, co potwierdza dokonanie 
przez organ podatkowy czynności sprawdzających wynikających z art. 272 ustawy 
Ordynacja podatkowa, 

- wszyscy podatnicy objęci próbą kontroli opłacało podatek rolny w terminach, o 
których mowa w art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji gdy raty 
były płacone z opóźnieniem, odsetki za zwłokę nie były naliczane zgodnie z art. 54 § 
1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- przypisu podatku w większości przypadków dokonywano pod datą złożenia deklaracji 
w siedzibie organu podatkowego, 

- stwierdzono, że wszyscy podatnicy deklaracje za lata 2010-2011 złożyli terminowo, 
zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym. 

Podatnik o numerze konta (…)15 

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że organ podatkowy 
nieprawidłowo przypisał zobowiązanie podatkowe na 2011 rok - jeszcze przed 
                                                      
14 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
15 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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jego powstaniem: przypisu dokonano w dniu 14 stycznia 2010 roku, deklaracja 
podatkowa na 2011 rok wpłynęła do Urzędu w dniu 17 stycznia 2011 roku. 
Zgodnie z treścią art. 21 §1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie 
podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa 
podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. W przypadku podatku od 
nieruchomości od osób prawnych, deklaracja podatkowa jest formą 
oświadczenia wiedzy podatnika, dotyczącego faktów mających znaczenie dla 
powstania i wysokości zobowiązania podatkowego. 

 

Udzielone ulgi i zwolnienia w zakresie podatku rolnego  
(w szczególności ulga inwestycyjna i z tytułu nabycia gruntów) 

2010 rok 

Rodzaj decyzji 
Ilość decyzji 

(szt.) 

Kwota  
ulgi lub zwolnienia 

(zł) 

Ulga inwestycyjna 1 3.222,60 

Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów 8 1.176,21 

Ulga żołnierska - - 

Umorzenie zaległości, odsetek 17 3.842,00 

Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości) 3 3.559,00 

Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości) 1 299,00 

 

 

2011 rok 

Rodzaj decyzji 
Ilość decyzji 

(szt.) 

Kwota  
ulgi lub zwolnienia 

(zł) 

Ulga inwestycyjna 1 1.387,00 

Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów 22 3.165,03 

Ulga żołnierska - - 

Umorzenie zaległości, odsetek 13 4.588,00 

Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości) 1 3.600,00 

Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości) 3 785,00 

 

Kontroli poddano decyzje dotyczące ulg podatkowych w podatku rolnym wydane przez 
organ podatkowy w latach 2010-2011. Były to następujące decyzje: 

W sprawie umorzenia: 

- decyzja Fn. 3123.ŁZ-II.14.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku – umorzenie IV raty 
podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 398 zł. Wniosek o ulgę z dnia 16 listopada 
2011 roku, 

- decyzja Fn.3123.ŁZ-II.13.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku – umorzenie IV raty 
podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 356 zł. Wniosek o ulgę z dnia 16 listopada 
2011 roku, 

- decyzja Fn.3123.ŁZ-II.12.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku – umorzenie IV raty 
podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 326 zł. Wniosek o ulgę z dnia 16 listopada 
2011 roku,  
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- decyzja Fn.3123.ŁZ-II.11.2011 z dnia 16 listopada 2011 roku – umorzenie III raty 
podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 227 zł. Wniosek o ulgę z dnia 21 października 
2011 roku, 

- decyzja Fn.3123.ŁZ-II.07.2011 z dnia 30 września 2011 roku – umorzenie III raty 
podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 782 zł. Wniosek o ulgę z dnia 16 września 
2011 roku, 

- decyzja Fn.3123.ŁZ-II.02.2011 z dnia 23 marca 2011 roku – umorzenie I raty 
podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 172 zł. Wniosek o ulgę z dnia 18 marca 2011 
roku, 

- decyzja Fn/3113/24/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku – umorzenie I raty podatku 
rolnego za 2010 rok w kwocie 226 zł. Wniosek o ulgę z dnia 25 listopada 2010 roku, 

- decyzja Fn/3113/23/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku – umorzenie III i IV raty 
podatku rolnego za 2010 rok w kwocie 184 zł. Wniosek o ulgę z dnia 19 listopada 
2010 roku, 

- decyzja Fn/3113/22/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku – umorzenie IV raty 
podatku rolnego za 2010 rok w kwocie 526 zł. Wniosek o ulgę z dnia 19 listopada 
2010 roku, 

- decyzja Fn/3113/14/2010 z dnia 17 września 2010 roku – umorzenie III raty 
podatku rolnego za 2010 rok w kwocie 156 zł. Wniosek o ulgę z dnia 16 września 
2010 roku. 

W sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku (zaległości): 

- decyzja Fn. 3123.ŁZ-I.45.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku – odroczenie 
terminu płatności IV raty podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 297 zł. 
Wniosek o ulgę z dnia 7 grudnia 2011 roku, 

- decyzja Fn.3123.ŁZ-I.44.2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku – odroczenie 
terminu płatności III i IV raty podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 1.281 
zł. Wniosek o ulgę z dnia 30 listopada 2011 roku, 

- decyzja Fn.3123.ŁZ-I.43.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku – odroczenie 
terminu I, II, III, IV raty podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 619 zł. Brak 
daty na wniosku, 

- decyzja Fn.3123.ŁZ-I.31.2011 z dnia 26 września 2011 roku – odroczenie 
terminu płatności III raty podatku rolnego za 2011 rok w kwocie 712 zł. 
Wniosek o ulgę z dnia 16 września 2011 roku, 

- decyzja Fn/3113/30/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku – odroczenie terminu płatności 
zaległości w podatku rolnym za lata 2008/2010 w kwocie 2.193 zł. Wniosek o ulgę z 
dnia 19 lipca 2010 roku, 

- decyzja Fn/3113/29/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku – odroczenie terminu 
płatności I i II raty podatku rolnego za 2010 rok w kwocie 288 zł. Wniosek o 
ulgę z dnia 6 lipca 2010 roku, 

- decyzja Fn/3113/25/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku – odroczenie 
terminu płatności I raty podatku rolnego za 2010 rok w kwocie 212 zł. 
Wniosek o ulgę z dnia 29 czerwca 2010 roku,  

- decyzja Fn/3113/09/2010 z dnia 24 marca 2010 roku – odroczenie terminu 
płatności I raty podatku rolnego za 2010 rok w kwocie 311 zł. Wniosek o 
ulgę z dnia 19 marca 2010 roku.  

W sprawie zwolnienia z tytułu nabycia gruntów: 
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- decyzja Fn. 3154/4/10 z 8 lipca 2010 roku. Akt notarialny repertorium A nr 
3996/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku. Wniosek o ulgę z dnia 30 czerwca 2010 
roku, 

- decyzja Fn. 3154/6/10 z 19 października 2010 roku. Akt notarialny repertorium A nr 
6237/2010 z dnia 5 października 2010 roku. Wniosek o ulgę z dnia 14 października 
2010 roku, 

- decyzja Fn. 3154/3/10 z 8 czerwca 2010 roku. Akt notarialny repertorium A nr 
4868/2010 z dnia 26 maja 2010 roku. Wniosek o ulgę z dnia 28 maja 2010 roku, 

- decyzja Fn.3121.I.22.11 z 29 grudnia 2011 roku. Akt notarialny repertorium A nr 
4032/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Wniosek o ulgę z dnia 28 grudnia 2011 
roku, 

- decyzja Fn.3121.I.19.11 z 11 listopada 2011 roku. Akt notarialny repertorium A nr 
3254/2011 z dnia 28 października 2011 roku. Wniosek o ulgę z dnia 31 października 
2011 roku, 

- decyzja Fn.3121.I.16.11 z 31 października 2011 roku. Akt notarialny repertorium A 
nr 4241/2011 z dnia 12 października 2011 roku. Wniosek o ulgę z dnia 17 
października 2011 roku, 

- decyzja Fn.3121.I.13.11 z 28 września 2011 roku. Akt notarialny repertorium A nr 
3871/2011 z dnia 21 września 2011 roku. Wniosek o ulgę z dnia 26 września 2011 
roku. 

W sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej: 

- decyzja Fn. 3121.II.1.11 z dnia 12 września 2011 roku – przyznająca ulgę 
inwestycyjną w kwocie 1.387 zł, 

- decyzja Fn. 3254/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku – przyznająca ulgę inwestycyjną 
w kwocie 3.222,60 zł. 

W trakcie kontroli dokumentacji ustalono:  

- wyżej wymienione decyzje zostały wydane przez Wójta Gminy, 

- decyzje wydano na pisemne wnioski podatników, 

- na wpływających do Urzędu wnioskach nie umieszczano pieczątki wpływu 
określającej datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru 
kancelaryjnego, co naruszało § 6 ust. 11 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1319) 
oraz z § 42 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.), 

- decyzje posiadały uzasadnienia faktyczne i prawne zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6 
ustawy Ordynacja podatkowa, 

- wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących udzielonych ulg i zwolnień 
zostały załatwione w drodze decyzji zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- do wszystkich wniosków składanych przez podatników były dołączane informacje o 
stanie majątkowym wnioskodawcy, oraz były udokumentowane okoliczności i fakty 
podane we wnioskach stanowiących podstawę do zastosowania przez organ 
podatkowy ulgi z art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- decyzje umarzające zaległości były wydawane tylko do zaległości podatkowych, 

- w przypadku siedmiu na osiem decyzji odraczających termin płatności 
podatku, które zostały objęte próbą kontroli stwierdzono, że termin 
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płatności rat podatku wskazanych w tych decyzjach już w chwili złożenia 
wniosku o ulgę upłynął, w związku z czym sprawy z wniosków powinny być 
załatwiane w drodze decyzji odraczających termin zapłaty zaległości 
podatkowej, wydane na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja 
podatkowa, 

- do decyzji przyznających ulgi z tytułu nabycia gruntów były dołączane akty 
notarialne zakupu gruntów oraz oświadczenia wnioskodawców złożone zgodnie z art. 
12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, 

- w decyzjach przyznających zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntu nie 
został wskazany precyzyjnie okres (od momentu do momentu) zastosowania 
zwolnienia z podatku a następnie ulgi. Zamieszczono tylko zapis, że zwalnia 
się podatnika z podatku rolnego na okres 5 lat, a okres zwolnienia liczy się 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto 
umowę sprzedaży gruntów,  

- do wniosków o przyznanie ulgi inwestycyjnej dołączane były kserokopie faktur 
dotyczących poniesionych wydatków na zakup i instalację urządzeń wymienionych w 
art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym, 

- kwota przyznanych ulg wynosiła 25% udokumentowanych rachunkami nakładów 
inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy. 

Terminowo ść podejmowania czynno ści windykacyjnych w odniesieniu do 
zaległo ści podatkowych  

Tabela nr 1 

2010 rok 

Rodzaj  
podatku 

Kwota 
zaległości na 
koniec roku 

Upomnienia Upomnienia 
Tytuły 

wykonawcze 
Tytuły 

wykonawcze Kwota wyegzekwowanych 
zaległości 

Ilość Wartość Ilość Wartość 

Łączne zobowiązanie 
pieniężne 

Podatek od 
nieruchomości 

Podatek rolny 

Podatek leśny 

 

 

         11.476,05 zł

38.213,50 zł 

9,53 zł 

328 205.738,62 zł 43 21.968,56 zł 17.550,00 zł 

Podatek od 
nieruchomości – 
osoby prawne 

10.809,32 zł - - - - - 

Podatek rolny – osoby 
prawne 

- - - - - - 

Podatek leśny - - - - - - 

Podatek od środków 
transportowych – 
osoby fizyczne 

1.790,00 zł 3 1.937,00 zł - - 588,00 zł 

 

Tabela nr 2 

2011 rok 
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Rodzaj  
podatku 

Kwota zaległości na 
koniec roku 

Upomnienia Upomnienia 
Tytuły 

wykonawcze 
Tytuły 

wykonawcze Kwota 
wyegzekwowanych 

zaległości 

Ilość Wartość Ilość Wartość 

Łączne zobowiązanie 
pieniężne: 

Podatek od nieruchomości 

Podatek rolny 

Podatek leśny 

 

 

 

 

16.402,60 zł 

35.160,59 zł 

1,00 zł 

326 142.891,79 zł 48 15.170,84 zł 9.950,52 zł 

Podatek od nieruchomości 
– osoby prawne 

8.720,00 zł - - - - -- 

Podatek rolny – osoby 
prawne 

- - - - - - 

Podatek od środków 
transportowych – osoby 

fizyczne 
2.085,00 4 4.599,00 zł - - 797,00 zł 

 

Ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych w Urzędzie Gminy Dąbrowice była 
prowadzona komputerowo. Ewidencja upomnień była prowadzona zgodnie z § 4 ust. 3 i 
załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 ze zm.). Ewidencja tytułów wykonawczych była 
prowadzona zgodnie z § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia według wzoru określonego w 
załączniku nr 4 do rozporządzenia.  

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – II rata 2010 r. (termin zapłaty 15 maja 
2010 r.) 

(…)16 
W zakresie windykacji należności podatkowych w podatku od nieruchomości osób 
fizycznych stwierdzono, że w badanej próbie upomnienia były wystawiane przed 
upływem terminu zapłaty kolejnej raty podatku. W większości przypadków wpłata 
zaległego podatku następowała w przeciągu dwóch tygodni od wystawienia upomnienia.  

 (…)17 

                                                      
16 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
17 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Kontroli poddano również podejmowanie czynności windykacyjnych wobec 5 podatników 
podatku od nieruchomości, którzy posiadali na dzień 31 grudnia 2011 roku największe 
zaległości. Stwierdzono, że większość upomnień było wystawianych przed terminem 
płatności następnej raty, a tytuły wykonawcze były wystawiane w przeciągu dwóch 
tygodni od doręczenia upomnienia. W trakcie kontroli stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

(…)18 

Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada  
2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541) wierzyciel jest 
obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań 
pieniężnych. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym  
w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel wysyła  
do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 
siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie 
terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy. 

 Ponadto w toku kontroli ustalono, że: 

- odsetki od dokonywanych przez podatników nieterminowych wpłat podatku naliczano 
zgodnie z art. 53 § 1 i 3 oraz art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- organ podatkowy naliczał i pobierał koszty wystawianych upomnień. 

Zestawienia podejmowanych czynności windykacyjnych w stosunku do podatników podatku od 
nieruchomości stanowią załącznik nr 23 do protokołu kontroli. 

Testy dotyczące podatków stanowią załącznik nr 24 do protokołu kontroli. 

2. DOCHODY Z MAJĄTKU 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrowice, który został 
przyjęty zarządzeniem nr 46/11 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 2 września 2011 roku, 
zmienionego zarządzeniem nr 86/2011 z dnia 30 grudnia 2011 sprawy z zakresu ustawy 
o gospodarce nieruchomościami należą do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa, 
gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i 
kultury. 

Rada Gminy Dąbrowice nie określiła zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Każda wyżej wymieniona operacja wymaga zgody 
Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały. 

Rada Gminy Dąbrowice dnia 29 kwietnia 2005 roku podjęła uchwałę nr XXVII/159/05  
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 
Dąbrowice na lata 2005-2009”. 

Rada Gminy Dąbrowice dnia 27 maja 2011 roku podjęła uchwałę nr VII/29/11  
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Dąbrowice na lata 2011-2015”. 

W kontrolowanym okresie nie obowiązywała uchwała, na mocy której 
zostałyby ustalone zasady umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

                                                      
18 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym. Zgodnie z 
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. 
U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o 
których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże 
organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg. 

Sekretarz Gminy Bożena Radke dnia 28 czerwca 2012 roku złożyła wyjaśnienie 
dotyczące braku ww. uchwały. Wynikało z niego, że projekt uchwały był skierowany 
przez Wójta Gminy na sesję Rady Gminy nr XVI w dniu 29 marca 2012 roku, lecz po 
przegłosowaniu porządku obrad punkt dotyczący przedmiotowej uchwały został zdjęty. 
Ponadto z wyjaśnienia wynika, że do chwili obecnej do Urzędu Gminy nie wpływały 
żadne wnioski, które by dotyczyły umorzeń, rozkładania na raty czy odraczania 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.  

Wyjaśnienia Bożeny Radke – Sekretarza Gminy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie braku 
uchwał stanowią załącznik nr 44 do protokołu kontroli. 

2.1. Dochody z tytułu sprzeda ży nieruchomo ści 

 
Dochody ze sprzedaży nieruchomości lub ich części (w tym lokali) 

2010 rok 2011 rok 

Plan Plan po zmianach Wykonanie Plan Plan po zmianach Wykonanie 

11.400,00 zł  11.520,00 zł  11.520,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 51/1 o pow. 1700 m2 oraz nr 51/2 o 
pow. 1300 m2 położonych w Augustopolu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono co następuje: 

- dnia 25 marca 1998 roku została podjęta przez Radę Gminy Dąbrowice uchwała  
nr 121/XV/98 w sprawie zbycia działek nr 722, 51/1 i 51/2 oraz 1365/1, 

- został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, został on 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zgodnie z adnotacją zamieszczoną  
na wykazie dnia 5 maja 2009 roku z zachowaniem 21-dniowego ustawowego 
terminu. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach Urzędu, 

- w wykazie podano wszystkie informacje wymagane przepisami art. 35 ust. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, w tym informacje o terminie do złożenia wniosku 
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, 

- wartość omawianej nieruchomości ustalono w oparciu o operat szacunkowy, który 
został sporządzony dnia 26 września 2008 roku przez Sławomira Przekwasa – 
rzeczoznawcę majątkowego – numer uprawnienia zawodowego – 3021. Oszacował on 
wartość nieruchomości na kwotę 11.400 zł. Operat szacunkowy został zaktualizowany 
dnia 28 października 2009 roku. Zgodnie z nim cena nieruchomości nie uległa 
zmianie. Operat szacunkowy był wykorzystany w okresie zgodnie w art. 156 ust. 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- na zbycie przedmiotowych działek przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony, 
zachowano wymogi terminowego ogłoszenia i organizowania przetargów, zgodnie z 
art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.), 
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- ogłoszenie o przetargu spełniało wszystkie wymogi zawarte w § 13 ww. 
rozporządzenia, 

- ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
Informacja o ogłoszeniu przetargu nie została podana do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości ani na 
stronach internetowych Urzędu Gminy co było niezgodne z art. 38 ust. 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- termin przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego ustalono na  
3 września 2009 roku, na godz. 10.00. Termin wpłaty wadium ustalono do dnia  
31 sierpnia 2009 roku czyli zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia. Wysokość wadium 
ustalono w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce,  

- cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na poziomie 11.400 zł, czyli w 
wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, zgodnie z postanowieniem art. 67 
ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonała 3-osobowa Komisja 
Przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowice nr 6/07 z dnia  
3 stycznia 2007 roku, 

- dnia 3 września 2009 roku został sporządzony protokół z przeprowadzonego I 
przetargu ustnego nieograniczonego. Wynikało z niego, że nikt nie wpłacił wadium i 
nikt nie przystąpił do przetargu. Zawierał on wszystkie elementy wskazane w § 10 
ust. 1 rozporządzenia, 

- nie została sporządzona informacja o wyniku I przetargu ustnego 
nieograniczonego, co było niezgodne z § 12 ust. 1 rozporządzenia, 

- dnia 8 września 2009 roku zostało sporządzone ogłoszenie o drugim przetargu 
ustnym nieograniczonym. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości 11.400 zł. 
Termin przetargu został wyznaczony na 9 października 2009 roku, o godz. 10.00. 
Wadium 10% ceny wywoławczej, płatne gotówką do dnia 5 października 2009 roku. 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
Informacja o ogłoszeniu przetargu została podana do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych 
Urzędu Gminy co było zgodne z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, 

- dnia 9 października 2009 roku został sporządzony protokół z przeprowadzonego II 
przetargu ustnego nieograniczonego. Wynikało z niego, że nikt nie wpłacił wadium i 
nikt nie przystąpił do przetargu. Zawierał on wszystkie elementy wskazane w § 10 
ust. 1 rozporządzenia, 

- nie została sporządzona informacja o wyniku II przetargu ustnego 
nieograniczonego, co było niezgodne z § 12 ust. 1 rozporządzenia, 

- dnia 21 grudnia 2009 roku zostało sporządzone ogłoszenie o kolejnym przetargu 
ustnym nieograniczonym. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości 11.400 zł. 
Termin przetargu został wyznaczony na 26 stycznia 2010 roku, o godz. 10.00. 
Wadium 10% ceny wywoławczej, płatne gotówką do dnia 21 stycznia 2010 roku. 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
Informacja o ogłoszeniu przetargu została podana do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych 
Urzędu Gminy co było zgodne z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, 

- dnia 26 stycznia 2010 roku został sporządzony protokół z przetargu. Wadium w 
terminie wpłaciły dwie osoby. Protokół zawierał wszystkie niezbędne informacje 
wymienione w § 10 ust. 1 rozporządzenia, 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE DĄBROWICE 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

67

- została sporządzona informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego, 
zawierała ona wszystkie elementy wskazane w § 12 ust. 1 rozporządzenia, była ona 
wywieszona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, 

- dnia 12 lutego 2010 roku nabywca nieruchomości został zawiadomiony o terminie i 
miejscu podpisania aktu notarialnego, zostały zachowane terminy zawarte w art. 41 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- dnia 26 lutego 2010 została zawarta umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego 
repertorium A nr 878/2010, 

- zapłata należności z tytułu nabycia nieruchomości nastąpiła zgodnie z art. 70 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wadium zostało zaliczone na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.  

2.2. Dochody z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści, u żytkowania, 
zarządu 

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowania, zarządu  
2010 rok 2011 rok 

Plan Plan po zmianach Wykonanie Plan Plan po zmianach Wykonanie 

2.291,00 zł 2.211,62 zł 2.211,62 zł 2.211,62 zł 2.130,32 zł 1.970,11 zł 

 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Monikę Pękalę – podinspektora ds. rolnictwa, 
gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i 
kultury w latach 2010-2011 Gmina Dąbrowice nie oddawała nieruchomości w 
użytkowanie wieczyste oraz nie uzyskiwała dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie 
wieczyste. 

Oświadczenie Moniki Pękali – podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki 
wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i kultury w sprawie nieoddawania nieruchomości w 
użytkowanie wieczyste oraz nieuzyskiwania dochodów z tego tytułu w latach 2010-2011 stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu kontroli.  

2.3. Dochody z tytułu najmu i dzier żawy nieruchomo ści 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
2010 rok 2011 rok 

Plan Plan po zmianach Wykonanie Plan Plan po zmianach Wykonanie 

 92.977,00 zł 106.526,07 zł  106.572,01 zł  106.099,58 zł 101.319,92 zł  104.297,72 zł 

 
W kontrolowanym okresie obowiązywało zarządzenie nr 53/8 Wójta Gminy Dąbrowice z 
dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za grunty komunalne. Dnia 
20 grudnia 2011 roku zostało przyjęte zarządzenie nr 80/2011 w sprawie ustalenia 
wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład mienia 
komunalnego.  

W kontrolowanym okresie stawki czynszu za lokale użytkowe były ustalane 
następującymi zarządzeniami: 

- zarządzeniem nr 148/09 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 13 listopada 2009 roku w 
sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże. Stawka bazowa 
czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy została określona na poziomie 3,75 zł 
za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego w okresie miesięcznym. Stawka bazowa 
ulegała podwyższeniu ze względu na czynniki wpływające na wyposażenie lokalu tj.: 
zimna woda, zimna woda + ciepła woda, zimna woda + centralne ogrzewanie, zimna 
woda + ciepła woda + centralne ogrzewanie. Stawki czynszu były różnicowane 
również ze względu na charakter prowadzonej działalności, 
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- zarządzeniem nr 45/11 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 26 sierpnia 2011 roku w 
sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże. Stawka bazowa 
czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy została określona na poziomie 4,23 zł 
za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego w okresie miesięcznym. Stawka bazowa 
ulegała podwyższeniu ze względu na czynniki wpływające na wyposażenie lokalu tj.: 
zimna woda, zimna woda + ciepła woda, zimna woda + centralne ogrzewanie, zimna 
woda + ciepła woda + centralne ogrzewanie. Stawki czynszu były różnicowane 
również ze względu na charakter prowadzonej działalności. 

Kontrolą objęto terminowość płatności czynszu ustanowionego w 8 wybranych umowach 
dzierżawy oraz najmu: 

- umowa dzierżawy gruntów zawarta dnia 1 marca 2010 roku dotycząca działki nr 
961/1 położonej w Dąbrowicach. Czynsz dzierżawny płatny w wysokości 54,30 zł do 
31 marca danego roku, 

- umowa dzierżawy gruntów zawarta dnia 1 marca 2010 roku dotycząca działki  
nr 1192/2 położonej w Dąbrowicach. Czynsz dzierżawny płatny w wysokości 20,40 zł 
do 31 marca danego roku, 

- umowa dzierżawy gruntów zawarta dnia 20 marca 2007 roku dotycząca działek  
nr 1027 i 1029/1 położonych w Dąbrowicach. Czynsz dzierżawny płatny w wysokości 
310 kg pszenicy rocznie wg opublikowanych przez GUS, 

- umowa dzierżawy gruntów zawarta dnia 1 marca 2010 roku dotycząca działki  
nr 1400 położonej w Dąbrowicach. Czynsz dzierżawny płatny w wysokości 30 zł do 31 
marca danego roku, 

- umowa dzierżawy gruntów zawarta dnia 1 marca 2010 roku dotycząca działki  
nr 1383/4 położonej w Dąbrowicach. Czynsz dzierżawny płatny w wysokości 14,20 zł 
do 31 marca danego roku, 

- umowa najmu nr LU-71442/XLIX/65/2006 z dnia 30 kwietnia 2006 roku (aneks nr 1 
z dnia 30 kwietnia 2009 roku). Czynsz płatny w wysokości 195,18 zł w stosunku 
miesięcznym w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, 

- umowa najmu nr LU-71442/LXIV/85/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku (aneks nr 1 z 
10 stycznia 2011 roku, aneks nr 2 z dnia 27 lutego 2012 roku). Czynsz płatny w 
wysokości 172,85 zł w stosunku miesięcznym w terminie 10 dni od daty otrzymania 
faktury, 

- umowa najmu nr LU-71442/IX/63/2003 z dnia 28 grudnia 2003 roku. Czynsz płatny 
w wysokości 1.159 zł w stosunku miesięcznym w terminie 7 dni od daty otrzymania 
faktury. 

W toku kontroli ustalono, że czynsze w większości były płacone terminowo, w razie 
opóźnień były pobierane odsetki od nieterminowych wpłat w prawidłowej wysokości. 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i za najem 
wynosiły łącznie 5.106,72 zł. Jednakże tak wysoka kwota wynikała z przypisywanego 
czynszu za miesiąc grudzień, którego termin płatności upływał w styczniu. W większości 
przypadków czynsz był regulowany terminowo. Kontroli poddano prowadzenie działań 
windykacyjnych przez Gminę w stosunku do dwóch dłużników. 

Zaległość wynikająca z umowy najmu z dnia 23 września 1996 roku dotycząca lokalu 
mieszkalnego położonego w Dąbrowicach, na ul. Sienkiewicza 8 (…)19 – stan zaległości 
na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 534,92 zł, dotyczył czynszu za miesiące 

                                                      
19 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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październik – grudzień 2011 roku. W pierwszej połowie 2012 roku cała zaległość została 
uregulowana. 

Zaległość wynikająca z umowy najmu z dnia 31 stycznia 2008 roku dotycząca lokalu 
mieszkalnego położonego w Ostrówkach 60 (…)20– stan zaległości na dzień 31 grudnia 
2011 roku wynosił 1.001,05 zł, dotyczył czynszu za okres od sierpnia 2009 roku do 
grudnia 2011 roku. Dnia 28 grudnia 2011 roku zostało wystawione wezwanie do zapłaty 
na kwotę 1.001,05 zł. Należy zauważyć, że czynność windykacyjna w postaci 
wezwania do zapłaty została podjęta późno. Nie okazała się ona skuteczna, na 
dzień przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektorów zaległość 
nadal nie została uregulowana. W związku z tym należałoby skierować sprawę 
na drogę postępowania sądowego, w celu niedopuszczenia do upływu terminu 
przedawnienia wynikającego z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2.4. Inne dochody 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Monikę Pękalę – podinspektora ds. rolnictwa, 
gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i 
kultury, Gmina Dąbrowice w latach 2010-2011 nie uzyskiwała dochodów z tytułu renty 
planistycznej oraz z tytułu opłaty adiacenckiej. 

Oświadczenie Moniki Pękali – podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki 
wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i kultury w sprawie nieuzyskiwania dochodów z 
tytułu opłaty adiacienckiej i renty planistycznej stanowi załącznik nr 26 do protokołu kontroli. 

X. WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA WYDATKÓW 
BUDŻETOWYCH 

1. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2011 ROK 

1.1. Informacje ogólne 

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dąbrowicach, który jest jednostką organizacyjną Gminy Dąbrowice. 
Siedziba GOPS-u znajduje się w budynku Urzędu Gminy. Działalnością GOPS-u kieruje 
Ewa Ściślewska. Na podstawie akt osobowych ustalono, że ww. osoba legitymuje się 
zarówno stażem, jak i wykształceniem, wymaganym przepisami art. 122 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 roku, Dz. U. nr 
115, poz. 728 ze zm.). Organizację wewnętrzną i tryb pracy GOPS-u w kontrolowanym 
okresie określał statut przyjęty uchwałą nr XXVI/153/05 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 
29 marca 2005 roku. 

 

1.2. Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej  

                                                      
20 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Wykonanie zadań finansowych w 
2011 roku: 

Wyszczególnienie 
2011 rok 

(zł) 
Dział 852 Rozdział 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 

966 051,81 

Dział 852 Rozdział 85202 ( Domy Pomocy Społecznej)  43 659,14 
Dział 852 Rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające 
świadczenia) 

6 423,44 

Dział 852 Rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego) 

75 838,65 

Dział 852 Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) 15 774,02 
Dział 852 Rozdział 85205 (Przemoc w rodzinie) 500,00 
Dział 852 Rozdział 85216 ( Zasiłki stałe) 27 029,62 
Dział 852 Rozdział 85219 (Koszty utrzymania Ośrodków Pomocy Społecznej) 182 398,66 
Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność.  176 487,34  

 

Wyrywkowej kontroli została poddana prawidłowość udzielonych zasiłków stałych  
i okresowych w 2011 roku.  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie 
gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł, dla osoby w rodzinie, której 
dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. 

Zasiłki stałe 

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłki stałe przyznaje się na rzecz: 

- pełnoletnich osób samotnie gospodarujących, niezdolnych do pracy z powodu wieku 
lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód był niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

- pełnoletnich osób pozostających w rodzinie, niezdolnych do pracy z powodu wieku 
lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę 
w rodzinie był niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Kontrolą objęto pięć decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wydanych w 2011 roku:  

- decyzja 49/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku przyznająca zasiłek stały w wysokości 
444 zł miesięcznie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 

- decyzja 52/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku przyznająca zasiłek stały w wysokości 
444 zł miesięcznie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku, 

- decyzja 48/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku przyznająca zasiłek stały w wysokości 
444 zł od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku, 

- decyzja 50/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku przyznająca zasiłek stały w wysokości 
444 zł od dnia 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku, 

- decyzja 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku przyznająca zasiłek stały w wysokości 
324 zł od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

Zasiłki okresowe 

Stosownie do przepisów wynikających z art. 38 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek 
okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

Kontrolą objęto pięć decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego wydanych w 2011 roku: 

- decyzja nr 356/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku przyznająca zasiłek okresowy w 
wysokości 238,50 zł za miesiąc grudzień 2011 roku, 

- decyzja nr 280/2011 z dnia 21 września 2011 roku przyznająca zasiłek okresowy w 
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wysokości 143,50 zł miesięcznie od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 października 
2011 roku, 

- decyzja nr 352/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku przyznająca zasiłek okresowy w 
wysokości 412,50 zł za miesiąc grudzień 2011 roku,  

- decyzja nr 320/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku przyznająca zasiłek okresowy w 
wysokości 342 zł miesięcznie od dnia 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia  
2011 roku, 

- decyzja nr 341/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku przyznająca zasiłek okresowy w 
wysokości 285,99 zł miesięcznie od dnia 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 
2011 roku. 

W wyniku kontroli wskazanych decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego oraz zasiłku 
stałego stwierdzono, co następuje: 

− świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawano i wypłacano za okres 
miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek 
wraz z wymaganą dokumentacją; w przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie 
obejmowało pełnego miesiąca świadczenie przyznawano w kwocie proporcjonalnie do 
okresu objętego świadczeniem, 

− w aktach świadczeniobiorców znajdowały się niezbędne dokumenty potwierdzające 
ich sytuację materialną i rodzinną,  

− wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania zasiłku ustalana była w sposób 
prawidłowy, zgodny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, 

− nie stwierdzono nieprawidłowości przy obliczaniu wysokości zasiłków, 

− w decyzjach przyznających zasiłki okresowe była zamieszczona informacja o tym,  
że wypłata świadczenia będzie realizowana gotówką w kasie Urzędu Gminy do dnia 
ostatniego każdego miesiąca. Natomiast w decyzjach przyznających zasiłki 
stałe nie było informacji o terminie i sposobie przekazania świadczenia, 

− w dokumentacji dotyczącej świadczeniobiorców, którym były wydawane decyzje 
przyznające zasiłek stały znajdowały się aktualizacje wywiadu sporządzane nie rzadziej 
niż raz na 6 miesięcy zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. 

2.  WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJ Ę ZADAŃ POWIERZONYCH NA 
PODSTAWIE UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH - 2011 ROK 

Lp. Podmiot, któremu 
udzielono dotacji Nazwa zadania 

Numer umowy 
i Data 

zawarcia 
umowy 

Kwota 
dotacji (zł) 

Kwota 
dotacji 
podlega

jącej 
zwroto
wi (zł) 

1. 
Gminny Ludowy Klub 

Sportowy 
„Dąbrowianka” 

Zadanie własne gminy w 
zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu 
01.04.2011r 16.000,00zł - 

2. Gminna Spółka Wodna 
„Dąbrowice” 

Pomoc finansowa na bieżącą 
konserwacje urządzeń 

melioracji wodnych 

Nr 1/GSW/11 
z 

14.12.2011r. 
3.600,00zł - 

 

Uchwałą nr IV/17/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku Rada Gminy Dąbrowice określiła 
warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Dąbrowice w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu.  
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Stosownie do postanowień wskazanej uchwały celem publicznym z zakresu sportu, który 
Gmina Dąbrowice zamierza osiągnąć jest: poprawa warunków uprawiania sportu na 
terenie Gminy Dąbrowice lub zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Dąbrowice 
do działalności sportowej. Udzielona dotacja może być przeznaczona na wydatki bieżące 
lub majątkowe służące realizacji jednego z celów wskazanych powyżej, tj. na 
dofinansowanie:  

- realizacji programów szkolenia sportowego, 

- organizację i udział w zawodach sportowych, w tym między innymi na: obsługę 
sędziowską i medyczną, zakup pucharów, dyplomów i nagród, dożywianie 
zawodników, w tym zakup artykułów konsumpcyjnych, napojów regenerujących, 
transport i delegacje, w tym noclegi i wyżywienie w trakcie zawodów dla 
zawodników i trenerów, zabezpieczenie imprez sportowych zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 
62, poz. 504), 

- wydatki bieżące związane z udziałem w zawodach sportowych, w tym między innymi 
na opłaty regulaminowe, badania lekarskie, ubezpieczenia zawodników, zakup leków 
i odżywek dla zawodników, zakup sprzętu sportowego, pokrycia kosztów korzystania 
z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, stypendiów sportowych i 
wynagrodzenia kadry szkoleniowej.  

Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości przez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
wskazane tam informacje. Jedną z wymaganych informacji były kryteria oceny 
wniosków, jednak w ogłoszeniu znajdowało się tylko informacja odsyłająca,  
że oferty zostaną rozpatrzone w oparciu o kryteria określone w § 4 ust. 7 
uchwały. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały dotacje na realizację zadań służących realizacji celu 
publicznego w zakresie sportu przyznawane są w oparciu o wniosek złożony przez 
ubiegającego się o wsparcie. Zgodnie z § 4 ust. 5 uchwały wniosek podlega ocenie przez 
zespół powołany przez Wójta Gminy w zakresie możliwości realizacji zadania przez 
składającego wniosek. Zarządzeniem nr 16/2011 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia  
30 marca 2011 roku został powołany zespół oceniający. Zgodnie z zapisem zarządzenia 
do zadań zespołu należy sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, ocena 
możliwości realizacji zadania oraz przedstawienie pisemnej opinii o możliwości 
wykonania zadania.  

Dnia 30 marca 2011 roku został złożony wniosek na realizację zadania publicznego 
przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Dąbrowianka”. 

W dokumentacji znajdowała się pozytywna ocena wniosku sporządzona przez zespół 
oceniający. Zgodnie z § 5 ust. 2 Wójt Gminy zawiadomił zainteresowany podmiot o 
wysokości przyznanej dotacji. 

W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, która stanowiła część 
złożonego wniosku stwierdzono błędne obliczenie kosztów ogółem. Na koszty 
ogółem składały się następujące kwoty: 6.900 zł, 3.000 zł, 5.000 zł i 2.200 zł, 
co daje razem 17.100 zł, a nie 16.300 zł jak wskazał wnioskodawca. Natomiast 
na ogół kosztów z wnioskowanej dotacji składały się kwoty: 6.900 zł, 3.000 zł, 
4.700 zł, 2.200 zł co daje razem 16.800 zł a nie 16.000 zł jak wskazał 
wnioskodawca. Zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały w przypadku stwierdzenia 
uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wyznacza 
termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wójt 
Gminy nie skorzystał z tego uprawnienia. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały po rozpatrzeniu wniosku Wójt Gminy opublikował w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń 
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Urzędu) zadania i kwoty dotacji przyznane z budżetu gminy na realizację zadań 
służących realizacji celu publicznego w zakresie sportu. 

W uchwale nr IV/15/2011 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2011 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację 
przedmiotowych zadań w dziale 926 rozdziale 92605, w wysokości 16.000 zł. 

W dniu 1 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy 
Dąbrowice – Małgorzatą Stokfisz a Gminnym Ludowym Klubem Sportowym 
„Dąbrowianka” reprezentowanym przez Prezesa – Jakuba Szadkowskiego na realizację 
zadania - upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych poprzez: 
szkolenie w zakresie piłki nożnej i udziały drużyn w rozgrywkach mistrzowskich w 
Gminie Dąbrowice. Umowa nie została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy 
co stanowi naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142, poz. 1591  
ze zm.) który stanowi, że jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie 
zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata 
skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

W umowie termin wykonania zadania został ustalony od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 
31 grudnia 2011 roku. Przyznane środki finansowe w wysokości 16.000 zł miały być 
przekazane na rachunek bankowy w trzech transzach w następujących terminach: 
6.000 zł do 1 kwietnia 2011 roku, 5.000 zł do 10 czerwca 2011 roku, 5.000 zł do 10 
września 2011 roku. Pierwsza transza środków finansowych została przekazana dnia  
1 kwietnia 2011 roku (Wb nr 64), druga transza dnia 1 czerwca 2011 roku (Wb nr 105), 
oraz trzecia transza dnia 5 września 2011 roku (Wb nr 172).  

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały w przypadku udzielenia dotacji w transzach, złożenie 
prawidłowego sprawozdania częściowego jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
kolejnej transzy dotacji. Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy z dnia 1 kwietnia 2011 roku 
zleceniobiorca realizując zlecone zadanie zobowiązany jest do przedstawienia 
sprawozdania częściowego z realizacji zadania do dnia 8 czerwca i 8 września 2011 
roku. Zgodnie z § 7 ust. 5 uchwały sprawozdanie powinno zawierać co najmniej: dane 
podmiotu składającego sprawozdanie, rodzaj sprawozdania, okres którego dotyczy 
sprawozdanie, data złożenia sprawozdania, sprawozdanie merytoryczne zawierające 
określenie czy zakładany cel został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku, opis 
wykonania zadania, liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania, 
sprawozdanie z wykonania wydatków w tym rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów, 
rozliczenie ze względu na źródło finansowania, zestawienie faktur (rachunków). Zostały 
złożone trzy sprawozdania częściowe: 31 maja, 30 czerwca oraz 5 września. Złożone 
sprawozdania częściowe nie zawierały następujących elementów: opisu 
wykonania zadania, liczbowego określenia skali działań zrealizowanych w 
ramach zadania. Sprawozdania merytoryczne ograniczały się tylko do 
lakonicznego stwierdzenia, że zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniem 
konkursowym. Sprawozdania w zasadzie bez części merytorycznej należy 
uznać za nieprawidłowe. Ponadto sprawozdania częściowe z 31 maja i 30 
czerwca nie zawierały zestawienia faktur (rachunków). Nie skorzystano z 
uprawnienia wynikającego z § 7 ust. 3 umowy, zgodnie z którym 
zleceniodawca ma prawo żądać, aby zleceniobiorca w wyznaczonym terminie 
przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań o których 
mowa w ust. 1 (sprawozdania częściowe). Natomiast zgodnie z ust. 4 w 
przypadku nieprzedłożenia informacji i wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, 
zleceniodawca wzywa pisemnie zleceniobiorcę do ich złożenia. 
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która 
może być podstawą rozwiązania umowy. 

Sprawozdanie końcowe, podobnie jak sprawozdania częściowe nie zawierało 
opisu wykonania zadania ani liczbowego określenia skali działań 
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zrealizowanych w ramach zadania. Część merytoryczna sprawozdania 
ograniczała się do stwierdzenia, że zadanie zostało wykonane zgodnie z 
założeniem konkursowym. Powyższe świadczy o fakcie, że podmiot dotowany 
nie postarał się aby rzetelnie sporządzić sprawozdanie pod względem 
merytorycznym wykonania zadania. Na podstawie tak sporządzonego 
sprawozdania nie można stwierdzić, że zadanie zostało w pełni zrealizowane.  

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów zawarte w sprawozdaniu końcowym 
nie odpowiadało w całości kosztorysowi ze względu na rodzaj kosztów 
określonych we wniosku. Różnice te dotyczyły kwot wyszczególnionych 
rodzajów kosztów we wniosku, a kwot wykazanych w sprawozdaniu. Ponadto 
rodzaje kosztów we wniosku oraz w sprawozdaniu nie pokrywały się. W 
sprawozdaniu zostało wyszczególnionych 7 pozycji a we wniosku tylko 4.  

Rodzaj kosztów we 
wniosku 

Koszt z 
wnioskowanej 
dotacji (wg. 
wniosku) 

Rodzaj kosztów w 
sprawozdaniu 

Rozliczenie kosztów z 
dotacji (wg. 
sprawozdania) 

Pkt 1. Organizacja i udział w 
zawodach sportowych, w tym 
na: obsługę sędziowską i 
medyczną, zakup pucharów, 
dyplomów, nagród, dożywianie 
zawodników, transport i 
delegacje, w tym noclegi i 
wyżywienie w trakcie zawodów 
dla zawodników i trenerów, 
zabezpieczenie imprez 
sportowych 

6.900 zł Pkt. 1 diety sędziowskie 5.544 zł 

Pkt 2. Wydatki bieżące związane 
z udziałem w zawodach 
sportowych, w tym między 
innymi na: opłaty 
regulaminowe, badania 
lekarskie, ubezpieczenia 
zawodników, zakup leków i 
odżywek dla zawodników 

3.000 zł 

Pkt 2. Koszty podróży 
krajowych dla prezesa, v-ce 

prezesa, skarbnika i 
instruktora 

1.203,57 zł 

Pkt 3. Zakup sprzętu 
sportowego 

4.700 zł 

Pkt 3. Zakup materiałów, 
sprzętu sportowego, napoi, 
materiałów niezbędnych do 

utrzymania boiska sportowego 
i zaplecza 

4.760,43 zł 

Pkt 4. Koszty korzystania z 
obiektów sportowych (wynajem 
hali, utrzymanie boiska) 

2.200 zł 
Pkt 4. Wynajem hali sportowej 

na treningi 
0 zł 

- - 
Pkt 5. Ekwiwalent za pranie 
kostiumów sportowych po 

meczu 
1.920 zł 

- - Pkt 6. Utrzymanie konta i 
prowizje bankowe 

60 zł 

- - Pkt 7. Opłaty statutowe 
związane z działalnością klubu 

2.512 zł 

Razem 16.800 zł Razem 16.000 zł 

 

Analiza kosztów zawartych w ofercie z kosztami faktycznie poniesionymi 
wykazała różnice kwotowe między rodzajami kosztów, jak również koszty nie 
ujęte wcześniej we wniosku.  

Powyższe przesunięcia między poszczególnymi rodzajami kosztów 
przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zostały dokonane przez 
zleceniobiorcę bez wcześniejszej zgody organu udzielającego dotacji. Zawarta 
dnia 1 kwietnia 2011 roku umowa na realizację przedmiotowego zadania nie 
przewidywała możliwości dokonania przesunięć między rodzajami 
poszczególnych kosztów. W § 3 ust. 2 umowy znalazł się zapis, że zadanie 
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zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem (ofertą) stanowiącym załącznik, tym 
samym został przyjęty kosztorys rodzajowy zadania przedstawiony w tym 
wniosku. Jednocześnie Gminny Ludowy Klub Sportowy „Dąbrowianka” 
zobowiązał się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z 
celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.  
Z powyższego wynika, że dokonanie przez zleceniobiorcę przesunięć środków 
było niezgodne z umową i mogło nastąpić jedynie za zgodą Gminy Dąbrowice 
jako organu dotującego. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości 
wykonywania zadania przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania 
przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w 
toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Zleceniodawca nie wywiązał 
się z powyższego obowiązku.  

Akta kontroli: Dokumentacja dotycząca udzielonej dotacji dla LKS DABROWIANKA – strony 20-51 

3. WYDATKI OSOBOWE  

3.1.Wydatki na wynagrodzenia - 2011 rok 

Prawidłowo ść ustalania i wypłaty wynagrodze ń na rzecz pracowników 
jednostki 

Na podstawie sprawozdania Rb-28S rocznego sprawozdania z wykonania planu 
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z okres od 1 stycznia 2011 
do 31 grudnia 2011 roku stwierdzono, że plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia 
w poszczególnych rozdziałach i paragrafach kształtował się następująco: 

Ogółem Plan w zł Wykonanie w zł % 

Ogółem na dzień 31 grudnia 2011 
rok z tego: (dział, rozdział, §) 

1 834 118,04 

 
1 830 257,32 99,79 

010 01095 4010 2 798,98 2 798,98 100 

400 40002 4010 36 069,00 36 069,00 100 

600 60016 4010 27 183,20 27 183,20 100 

750 75011 4010 52 603,00 52 603,00 100 

750 75023 4010 423 490,06 422 726,84 99,82 

750 75095 4010 18 513,52 18 513,52 100 

801 80101 4010 501 261,14 499 753,67 99,70 

801 80104 4010 134 630,75 134 630,75 100 

801 80110 4010 328 758,09 328 758,09 100 

801 80113 4010 31 017,33 31 017,33 100 

801 80195 4017 23 383,47 23 383,47 100 

801 80195 4019 3 764,49 3 764,49 100 

852 85212 4010 16 163,00 16 163,00 100 

852 85219 4010 124 921,97 124 892,91 99,98 

852 85295 4017 40 201,75 40 201,75 100 

852 85295 4019 2 128,33 2 128,33 100 

854 85401 4010 67 229,96 65 668,99 97,68 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE DĄBROWICE 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

76

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Urzędzie Gminy Dąbrowice zatrudnionych było 12 
osób. 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Dąbrowice obowiązywał regulamin 
wynagradzania pracowników Urzędu przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowice  
nr 116/09 z dnia 22 maja 2009 rok, zmieniony zarządzeniem nr 67/2011 z 7 listopada 
2011 roku. Regulamin określał dla pracowników Urzędu Gminy wymagania 
kwalifikacyjne oraz szczegółowe warunki wynagradzania w tym: 

- maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,  

- warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda 
jubileuszowa, 

- warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego. 

Zawierał on zatem zarówno obowiązkowe jak i fakultatywne elementy, o których mowa 
w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, nr 223, poz. 1458 ze zm.).  

Kontrola w zakresie ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników Urzędu 
została przeprowadzona w oparciu o następujące przepisy: 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.). 

Kontrolą objęto prawidłowość przyznanych kategorii zaszeregowania,  
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: stażowego, funkcyjnego oraz 
specjalnego dla następujących pracowników Urzędu Gminy Dąbrowice: 

- Małgorzata Stokfisz – Wójt Gminy, 

- Mirosława Zbońkowska - Skarbnik Gminy, 

- Bożena Radke – Sekretarz Gminy, 

- Joanna Jelonek – Zastępca Kierownika USC, 

- Agnieszka Mierzwińska – podinspektor ds. księgowości podatkowej, 

- Wioletta Pietrzak – księgowa. 

W aktach osobowych Wójta Gminy znajdowała się umowa o pracę z dnia  
14 grudnia 2010 roku. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych Wójt jako pracownik samorządowy jest zatrudniony na 
podstawie wyboru. Na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 
ww. ustawy są zatrudnieni pozostali pracownicy samorządowi. Umowa o pracę 
oraz wybór są to dwie różne formy nawiązania stosunku pracy. Zgoda stron na 
powstanie stosunku pracy na podstawie wyboru nie oznacza zawarcia umowy o 
pracę. Wybór bowiem, tak jak powołanie i mianowanie jest samoistną 
czynnością prawną nawiązującą stosunek pracy. Praktyka zawierania 
dodatkowo umów o pracę z osobami powołanymi już na stanowiska jest więc 
błędna. Tego rodzaju nieformalne umowy stanowią jedynie faktyczne 
potwierdzenie warunków pracy i płacy, nie są natomiast źródłem nawiązania 
stosunku pracy. 

Uchwałą nr II/9/2010 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 14 grudnia 2010 roku zostało 
ustalone wynagrodzenie dla Wójta Gminy w następujących elementach: 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.200 zł, 

- dodatek funkcyjny w kwocie 1.500 zł, 
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- dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego, 

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

Stosownie do wymogów wynikających z art. 8 ust. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych, wynagrodzenie dla Wójta Gminy zostało ustalone w drodze uchwały. 
Dodatek specjalny przyznany Wójtowi Gminy określony został w wysokości 20% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych. 

W wyniku kontroli wynagrodzeń wyżej wymienionych pracowników stwierdzono,  
co następuje: 

- ustalone wynagrodzenia mieściły się w granicach określonych przepisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania, 

- dane zawarte w regulaminie wynagradzania (minimalne stawki wynagradzania 
zasadniczego, wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach oraz 
poziomy wynagradzania zasadniczego i dodatku funkcyjnego) były zgodne  
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych, 

- dodatki specjalne były przyznawane zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania 
pracowników, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, powierzenia 
dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania 
pracy. Dodatek specjalny był przyznawany w wysokości nie przekraczającej 40% 
wynagrodzenia zasadniczego pracownika i dodatku funkcyjnego, 

- w angażach wynagrodzeń pracowników zastosowano prawidłowe kategorie 
zaszeregowań z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych, 

- listy płac oraz karty wynagrodzeń były prowadzone komputerowo, 

- karty wynagrodzeń oraz listy płac odzwierciedlały dane zawarte w angażach. 

Kontroli poddano następujące listy płac pracowników Urzędu Gminy Dąbrowice: 

- lista podstawowa płac za miesiąc luty 2011 roku na kwotę zbiorczą brutto  
37.096,00 zł, 

- lista podstawowa płac za miesiąc maj 2011 roku na kwotę zbiorczą brutto  
37.338,85 zł, 

- lista podstawowa płac za miesiąc sierpień 2011 roku na kwotę zbiorczą brutto 
37.891,97 zł, 

- lista podstawowa płac za miesiąc listopad 2011 roku na kwotę zbiorczą brutto 
35.189,12 zł.  

Wszystkie listy płac były sprawdzane pod względem merytorycznym przez Wójta Gminy 
oraz formalno-rachunkowym przez Skarbnika Gminy oraz zatwierdzane do wypłaty 
przez te osoby zgodnie z Instrukcją w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-
księgowych i gospodarki materiałowej w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach stanowiącej 
załącznik do zarządzenia nr 178/2006 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 30 października 
2006 roku (zmienione zarządzeniem nr 79/2008 z dnia 14 lipca 2008 roku, nr 7/10  
z dnia 30 grudnia 2010 roku, nr 91/2010 z dnia 15 lutego 2012 roku). 

Wypłata odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

W grudniu 2010 roku została wypłacona odprawa emerytalna w wysokości 46.080,00 zł, 
jedna odprawa kadencyjna dla Wójta Gminy w wysokości 23.040 zł oraz jeden 
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ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 8.379,59 zł. W 2011 roku została 
wypłacona jedna odprawa emerytalna w wysokości 17.388 zł.  

Odprawy emerytalne były udzielone, zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy  
o pracownikach samorządowych, czyli w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w ich naliczaniu. Były wypłacone w prawidłowej 
wysokości, o czym świadczyły przedłożone listy płac.  

Odprawa kadencyjna dla Wójta Gminy została udzielona, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy 
o pracownikach samorządowych, czyli w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia 
obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy. 

W wyniku kontroli ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, który został wypłacony  
w grudniu 2010 roku Wójtowi Gminy stwierdzono, że zastosowano poprawny 
współczynnik (21,08) oraz prawidłowo wyliczono ekwiwalent w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku  
w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i 
wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. 
U. z 1997 roku nr 2, poz. 14 ze zm.). 

4. WYDATKI INWESTYCYJNE  

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2 010 – 2011 

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej obrazuje poniższa tabela: 

 

 

Dział Rozdział  Paragraf 

2010 rok 2011 rok 

Plan po 
zmianach 

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

Plan po 
zmianach 

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

010 01010 6220 1 043 430,87 1 043 430,87   

400 40002 6050 3 898,00 3 898,00   

600 60016 6050 42 450,00 26 754,60 189 291,10 189 291,10 

600 60016 6220 173 561,40 173 561,40   

700 70005 6050   4 042,76 4 042,76 

754 75412 6050   38 758,09 36 801,14 

750 75023 6050 270 380,08 235 006,09 38 030,00 38 030,00 

750 75095 6220 15 189,00 5 471,26 9 777,95 7 972,33 

Razem    1 548 909,35 1 488 122,22 279 899,90 276 137,33 

Wydatki budżetowe 
ogółem 

  7 924 121,84 7 587 480,35 6 177 030,68 6 032 894,25 

% udziału wydatków 
inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem 

  19,55 % 19,61 % 4,53 % 4,58 % 

 

Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latac h 2010-2011 

W kontrolowanym okresie przeznaczono na inwestycje środki finansowe, pochodzące z 
następujących źródeł: 
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Wyszczególnienie 2009 rok 2010 rok 2011 rok 

Ogółem środki finansowe 304 271,74 1 529 203,28 338 153,73

Z tego:  

Środki własne gminy 304 271,74 706 615,28 312 786,92

Dotacje (budżet państwa, Ministerstwo Sportu, Urząd 
Marszałkowski) 0,00 0,00 4 948,91

Dotacje z UE 0,00 0,00 20 417,90

Dotacje z FOGR, LBS, WFOŚiGW 0,00 0,00 0,00

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 0,00 616 188,00 0,00

Pożyczka z WFOŚiGW 0,00 206 400,00 0,00

Ewidencja ksi ęgowa wydatków inwestycyjnych 

W kontrolowanej jednostce wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych są 
ewidencjonowane na koncie syntetycznym – 080, do którego prowadzona jest ewidencja 
analityczna z podziałem wg zadań i obiektów. Na stronie Wn konta 080 ujmuje się 
poniesione koszty dotyczące danej inwestycji, po stronie Ma konta, ujmuje się wartość 
uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych, wartości nieodpłatnie przekazanych i sprzedanych 
inwestycji, rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi. 
Ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona jest w programie komputerowym.  

Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i na dzór) 

Zgodnie z § 25 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  
w Dąbrowicach za przygotowanie i realizację inwestycji gminnych a w szczególności: 
przygotowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie zarządzeń Wójta w tym 
zakresie, sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, 
sporządzanie wniosków w wszelkie niezbędne dokumenty do realizacji inwestycji, 
sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych z Agencji, Fundacji i 
Funduszy pomocowych we współpracy z skarbnikiem Gminy odpowiada stanowisko do 
spraw inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania 
przestrzennego. 

W dniu 29 listopada 2011 roku Wójt Gminy Dąbrowice zarządzeniem nr 74/2011 
wprowadził regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w Urzędzie Gminy Dąbrowice. 
Zarządzenie różnicuje tryb udzielania i dokumentowania zamówień do kwoty wartości 
zamówienia. Jako tryby przyjęto: 

- od kwoty 5.000 zł do 20.000 zł – rozeznanie cenowe, 

- od kwoty 20.000 zł do 14.000 EURO – zapytanie ofertowe. 

Zestawienia prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2010 i 
2011 roku przedstawiają tabele: 

ZESTAWIENIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2010  

(stan na dzień 31.12.2010roku) 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 
publicznego 

Tryb prowadzonego 
postępowania 

Data zawarcia 
umowy/data 
unieważnienia 

Wartość 
umowy 
netto 

Wartość 
umowy 
brutto 

Status realizacji 
zamówienia 
publicznego 

Źródło 
finansowania 
zamówienia 
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postępowania publicznego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków dla 
Gminy 
Dąbrowice 

Przetarg 
nieograniczony 

12.03.2010 841837,18 1027041,36 Zrealizowane Środki unijne: 
595 645,97 

(PROW 2007-2013 
w ramach działania 
321 Podstawowe 
usługi dla 
gospodarki i 
ludności wiejskiej) 

Środki własne: 
373 271,48, w tym 
pożyczka z 
WFOŚiGW – 
206 400,00 

 

ZESTAWIENIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011  

(stan na dzień 31.12.2011roku) 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 
publicznego 

Tryb prowadzonego 
postępowania 

Data zawarcia 
umowy/data 
unieważnienia 
postępowania 

Wartość 
umowy netto 

Wartość 
umowy 
brutto 

Status realizacji 
zamówienia 
publicznego 

Źródło 
finansowania 
zamówienia 
publicznego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Remont drogi 
gminnej nr 
10286E w 
Rozopolu Gmina 
Dąbrowice 

Przetarg 
nieograniczony 

10.08.2011 148 470,00 182 618,10 Zrealizowane Środki własne 

2. Dostawa energii 
elektrycznej 

Przetarg 
nieograniczony 

19.10.2011 0,2620 cena 
jednostkowa 
kWh 

0,3223 cena 
jednostkowe 
kWh 

W realizacji Środki własne 

 

Kontrola realizacji wybranych inwestycji  

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 
DĄBROWICE  

UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Bożeny Radke – Sekretarza Gminy Dąbrowice w 2008 
roku Gmina przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami zainteresowanymi wykonaniem na 
ich nieruchomościach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zainteresowanie 
wykonaniem takich instalacji wyraziło 90 gospodarstw. Zgodnie z oświadczeniem 
Bożeny Radke – Sekretarza Gminy Dąbrowice oczyszczalnie zostały wybudowane u 
wszystkich chętnych na budowę mieszkańców. 

Oświadczenie Bożeny Radke – Sekretarza Gminy Dąbrowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w 
sprawie naboru chętnych na budowę przydomowych oczyszczali ścieków stanowi załącznik nr 27 
do protokołu kontroli. 

W 2008 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Władysława Rosiaka – Wójta 
Gminy Dąbrowice zawarła umowy z mieszkańcami Gminy w sprawie wzajemnych 
zobowiązań stron przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. 

W wskazanych umowach mieszkańcy zobowiązali się między innymi do: 
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- dobrowolnego udziału finansowego w kosztach budowy w wysokości 2.000 zł, 

- ponoszenia kosztów eksploatacji oczyszczalni. 

Na potrzeby kontroli kontrolujący sprawdzili zapisy umów nr 100/2008, 102/2008, 
105/2008, 106/2008, 107/2008. 

Według oświadczenia Bożeny Radke - Sekretarza Gminy z dnia 28 czerwca 2012 roku 
dobrowolny udział mieszkańców w realizacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 
wynosił 2.000 zł i wynikał z umów zawartych z poszczególnymi mieszkańcami.  

Oświadczenie Bożeny Radke - Sekretarza Gminy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie 
dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu kontroli. 

W dniu 24 kwietnia 2009 roku Gmina Dąbrowice dokonała zgłoszenia robót 
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kutnie (zgłoszenie w zakresie budowy 90 
Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w procesie biologicznego usuwania zanieczyszczeń 
ze ścieków w warunkach tlenowych). Jako załącznik do zgłoszenia dołączono listę 
nieruchomości na których wykonana miała zostać inwestycja. W dniu 28 maja 2009 
roku Starostwo Powiatowe w Kutnie odesłało kserokopię złożonego zgłoszenia z 
adnotacją „Brak sprzeciwu”. 

ETAP PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

W dniu 1 marca 2007 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Władysława Rosiaka 
– Wójta Gminy zawarła porozumienie ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego 
reprezentowanym przez Jakuba Świtkiewicza – Przewodniczącego Zarządu oraz 
Włodzimierza Frankowskiego – Członka Zarządu. Porozumienie zawarto między innymi 
w celu przygotowywania przez Związek wniosków konkursowych na realizację projektów 
gminnych na lata 2007-2013 w ramach środków unijnych wraz z niezbędnymi 
opracowaniami. 

W wyniku zawartego porozumienia zgodnie z oświadczeniem Skarbnika Gminy z dnia 12 
lipca 2012 roku Gmina Dąbrowice otrzymała projekt budowlany przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla Gminy Dąbrowice (31 sztuk) sporządzony przez Arkadiusza 
Błędka z Łodzi. W związku z powyższym projektem Gmina Dąbrowice nie poniosła 
żadnych kosztów (zostały one pokryte przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego). 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie 
projektu oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 29 do protokołu kontroli.  

W dniu 7 kwietnia 2008 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Władysława 
Rosiaka – Wójta Gminy zawarła umowę nr G/12/WWP/2008 z Związkiem Gmin Powiatu 
Kutnowskiego reprezentowanym przez Jakuba Świtkiewicza – Przewodniczącego 
Zarządu oraz Jerzego Bryłę – Członka Zarządu na przygotowanie dokumentacji 
projektowo-technicznej dla planowanego projektu „Budowa systemu ochrony wód 
powierzchniowych – budowa oczyszczali przydomowych – Etap I” w ramach wspólnego 
wniosku o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013. 
Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy, zgodnie z  art. 46 ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym. 

W dniu 30 maja 2008 roku protokołem przekazano dokumentację dotyczącą wskazanej 
inwestycji. W dniu 2 lipca 2007 roku Wykonawca dokumentacji – firma BIO ENERGIA 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży wystawiła fakturę nr 14/2008  na kwotę 22.673,70 zł 
brutto z tytułu opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla 59 
przydomowych oczyszczalni ścieków (faktura zgodnie z zawartym porozumienie m 
została wystawiona na rzecz Związku Gmin Powiatu Kutnowskiego). W dniu 9 czerwca 
2008 roku Związek Gmin Powiatu Kutnowskiego wezwał Gminę Dąbrowice do 
uregulowania należności z tytułu wykonania dokumentacji przedkładając fakturę nr 
14/2008. W dniu 24 czerwca 2008 roku kwota 22.683,70 zł została przelana na konto 
Związku (polecenie przelewu nr 1323/9). 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE DĄBROWICE 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

82

W dniu 10 czerwca 2008 roku Wójt Gminy pismem GK.OŚ.POŚ-7633/7/08 zlecił 
wykonanie dodatkowych 4 dokumentacji (w związku ze zmianą gospodarstw 
zainteresowanych wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków) za 
wynagrodzeniem w wysokości 450,00 zł za sztukę. W dniu 7 lipca 2007 roku 
Wykonawca dokumentacji – firma BIO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży wystawiła 
fakturę nr 18/2008 na kwotę 1.800,00 zł brutto z tytułu opracowania dokumentacji 
budowlano-wykonawczej dla 4 przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 1 lipca 
2008 roku wykonawca wystawił fakturę nr 18/2008 z tytułu wykonania prac. Faktura 
została opłacona w dniu 8 lipca 2008 roku (polecenie przelewu 1323/18). 

W dniu 1 czerwca 2009 roku firma Krzysztof Bobrowski z Łodzi wystawiła fakturę nr 
25/09 z tytułu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice. Faktura została opłacona w dniu 10 
czerwca 2009 roku (polecenie przelewu 1323/10). Według wyjaśnień Skarbnika Gminy z 
dnia 12 lipca 2012 roku faktura ta była konsekwencją umowy z dnia 7 kwietnia 2008 
roku zawartej z Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w związku z zadaniem 
inwestycyjnym pod nazwą „Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – budowa 
oczyszczalni przydomowych – Etap I – Gmina Dąbrowice”. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie 
faktury 25/09 z dnia  1 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 30 do protokołu kontroli. 

W dniu 1 września 2009 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Władysława 
Rosiaka – Wójta Gminy zawarła umowę nr 1/ko/2009 z Markiem Szulcem – 
Projektowanie i nadzór sieci i instalacji sanitarnych na wykonanie przedmiarów oraz 
przeceny kosztorysów dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Dąbrowice – 90 sztuk” za wynagrodzeniem w wysokości 
9.000 zł brutto. W dniu 26 października 2009 roku wykonawca wystawił fakturę nr 
27/2009 z tytułu wykonania prac. Faktura została opłacona w dniu 29 października 
2009 (polecenie przelewu 1323/18) 

Kosztorys inwestorski szacujący całkowitą wartość zamówienia na kwotę 1.068.359,58 
zł netto (1.303.398,70 zł brutto) został zatwierdzony przez Wójta Gminy Dąbrowice. 
Aktualność kosztorysu określono na miesiąc wrzesień 2009 roku.  

PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH –  

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 
2007 roku Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 

Wartość szacunkowa zamówienia na podstawie kosztorysu wynosiła 1.068.359,52 zł 
netto, co stanowiło równowartość 275.556,35 EURO. 

W dniu 24 lipca 2002 roku Wójt Gminy Dąbrowice zarządzeniem nr 1/2002 powołał 
stałą komisję konkursową w celu przeprowadzania postępowań przetargowych w 
Urzędzie Gminy Dąbrowice. 

W dniu 30 listopada 2009 roku Wójt Gminy Dąbrowice zatwierdził Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW).  

W punkcie 5.I.2 SIWZ zawarto zapis iż o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy 
którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. 
udokumentują że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat minimum trzy zamówienia 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz 
załączą dokumenty, że roboty te zostały wykonane należycie. Poprzez zamówienie 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym będącym 
przedmiotem niniejszego postępowania należy rozumieć zakończone i oddane do użytku 
w ciągu ostatnich pięciu lat minimum trzech  zadań w zakresie robót budowlanych o 
charakterze i wartości zamówienia każdorazowo nie mniejszej  niż wartość złożonej 
oferty.  
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Szczegółowy zakres robót określały: dokumentacja projektowa, kosztorysy nakładcze, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  

Zgodnie z punktem 3 – opis przedmiotu zamówienia, podpunktem 8 w SIWZ zawarto 
zapis: „z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz kosztorysach 
nakładczych znaków towarowych i nazw producentów – zamawiający informuje, że 
dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały 
wymienione w dokumentacji projektowej i kosztorysach nakładczych mogą być 
zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź 
materiały równoważne zamawiający uzna te które posiadają te same lub lepsze 
parametry techniczne i jakościowe a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na 
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę”.  

W dniu 3 grudnia 2009 roku opublikowano ogłoszenie o przetargu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu wskazano m.in.: termin realizacji zadania na 
dzień 31 sierpnia 2010 roku, kryterium wyboru ofert – najniższa cena, termin składania 
ofert do godziny 900 w dniu 26 stycznia 2010 roku. 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia 2009 
roku pod numerem 230295-2009. 

Zgodnie z adnotacją służbową zamieszczoną na ww. ogłoszeniu zamieszczono je w dniu 
3 grudnia 2009 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zdjęto w dniu 26 stycznia 2010 
roku oraz w tym samym dniu na stronie internetowej zamawiającego. Ogłoszenie 
zawierało wszystkie elementy wymagane art. 41 ww. ustawy.  

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuścił w treści SIWZ możliwości składnia ofert częściowych, oraz 
ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuścił możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewidział w treści SIWZ wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 4% wartości brutto wynikającej z umowy. 

Specyfikacja przewidywała konieczność wniesienia wadium przez oferentów w wysokości 
20.000 zł do dnia składania ofert to jest do godziny 900 w dniu 26 stycznia 2010 roku. 

W terminie opublikowania ogłoszenia do Urzędu Gminy Dąbrowice wpłynęły  zapytania 
dotyczące treści SIWZ.  

W dniu 7 stycznia 2010 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie firmy Soltralentz 
sp. z o.o. Pytanie dotyczyło możliwości zastosowania innej technologii oczyszczania 
ścieków (złoża biologicznego i osadu czynnego), oraz czy zbiorniki oczyszczalni powinny 
spełniać wytyczne normy EN-PN-12566-3 w zakresie wytrzymałości. W dniu 11 stycznia 
2010 roku Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytanie informując Wykonawcę, 
iż zgodnie z projektem budowlanym nie przewiduje się innych technologii oczyszczania 
niż urządzenia pracujące z zastosowaniem metody niskoobciążonego osadu czynnego. 
W odniesieniu do normy wskazanej przez Wykonawcę, Zamawiający oświadczył: „norma 
ta jest jako obowiązująca norma zharmonizowana dla przydomowych oczyszczalni 
ścieków”. 

Treść zadanych pytań (ze wskazaniem podmiotu pytającego) oraz udzielonych 
odpowiedzi została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego w 
dniu 11 stycznia 2010 roku – postępowanie takie naruszało art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
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zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie. 

W dniu 18 stycznia 2010 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie firmy KB-
Instalacje. Pytanie dotyczyło możliwości zastosowania alternatywnych urządzeń, 
w związku z zaprzestaniem produkcji oczyszczalni ścieków wyszczególnionej w 
dokumentacji projektowej. W dniu 19 stycznia 2010 roku Zamawiający udzielił 
odpowiedzi informując Wykonawcę, iż należy stosować technologię i dokumentację 
zgodnie z aktualnym Projektem budowlanym przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Należy stosować urządzenia spełniające wytyczne normy EN-PN-12566-3 jako 
obowiązującej normy zharmonizowania dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Typ 
oczyszczalni ma spełniać wymogi oczyszczania metodą zgodną z dokumentacją 
techniczną (projektem). 

Treść zadanego pytania  oraz udzielonej odpowiedzi została opublikowana na stronie 
internetowej zamawiającego w dniu 19 stycznia 2010 roku. 

W dniu 21 stycznia 2010 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie firmy Arabud sp. z 
o.o. Pytanie dotyczyło wyjaśnienia treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, stanowiącej załącznik do SIWZ w zakresie Aprobaty Technicznej Instytutu 
Ochrony Środowiska w Warszawie jaką należało dołączyć do oferty. Pytający wskazał, iż 
zgodnie z opinią Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie Polska uznała normę 
europejską EN-PN-12566, stąd miarodajne jest spełnianie tej normy a nie Aprobaty 
Technicznej Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. W dniu 22 stycznia 2010 roku 
Zamawiający udzielił odpowiedzi informując Wykonawcę, iż jeśli firma, która produkuje 
osadniki spełnia wymagania normy europejskiej nie musi uzyskiwać na swe wyroby 
aprobaty technicznej. Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie 
muszą zatem posiadać wyroby, które nie posiadają atestu normy europejskiej. Jeśli 
zatem osadnik został wyprodukowany zgodnie z normą europejską EN-PN 12566 lub 
posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie spełnia 
wymogi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Treść zadanego pytania  oraz udzielonej odpowiedzi została opublikowana na stronie 
internetowej zamawiającego w dniu 22 stycznia 2010 roku. 

W terminie określonym w specyfikacji i ogłoszeniu ofertę złożyli: 

1. Zbigniew Dylewski – Zakład Usługowo-Handlowy        1.183.067,30 zł, 

2. Leda sp. z o.o.            1.169.411,58 zł, 

3. Jagiellończyk sp. z o.o.           1.309.512,73 zł, 

4. Konsorcjum: Hydrobud – P. Złotowski, Roto-Pol – T. Cichecki     1.196.107,41 zł, 

5. Krzysztof Bobrowski – KB-Instalacje         1.027.041,36 zł. 

Zgodnie z rejestrem ofert sporządzonym przez zamawiającego oferty do Urzędu Gminy 
Dąbrowice wpłynęły w dniu 26 stycznia 2010 roku w godzinach 810 do godziny 846 co 
zostało potwierdzone przez osoby uprawnione do złożenia oferty. 

Wraz z ofertą wadium w wysokości 20.000 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
złożyły firmy: Zbigniew Dylewski – Zakład Usługowo-Handlowy, Leda sp. z o.o., 
Konsorcjum: Hydrobud – P. Złotowski, Roto-Pol – T. Cichecki,  Krzysztof Bobrowski – 
KB-Instalacje. 

W terminie i w wysokości przewidzianymi w SIWZ zostało złożone wadium przez 
oferenta Jagiellończyk sp. z o.o. (wpływ wadium w dniu 26 stycznia 2010 roku 
zaewidencjonowano na kontach Wn konto 139 „rachunki bankowe” i Ma konto 240 
„pozostałe rozrachunki - gwarancje na roboty i usługi”). 

Wójt Gminy Dąbrowice oraz członkowie komisji przetargowej złożyli w dniu 26 stycznia 
2010 roku pisemne oświadczenia o istnieniu lub braku okoliczności skutkujących 
wyłączeniem z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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W dniu 29 stycznia 2010 roku Wójt Gminy dokonał zatwierdzenia druku ZP-17 – 
informacji o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z informacją warunków nie 
spełniały oferty 1, 2, 3.  

W dniu 10 lutego 2010 roku komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i 
przeprowadzeniu ich oceny złożyła wniosek do Wójta Gminy o wykluczenie firm:  

- Zbigniew Dylewski – Zakład Usługowo-Handlowy,  

- Leda sp. z o.o., 

- Jagiellończyk sp. z o.o. 

w związku z niespełnianiem wymogów udziału w postępowaniu, równocześnie 
rekomendując ofertę firmy Krzysztof Bobrowski - KB-Instalacje jako najkorzystniejszą. 
Wniosek komisji został zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 11 lutego 2010 roku. 

W dniu 5 lutego 2010 roku Wójt Gminy Dąbrowice pismem ZP-341/V/7a/10 
poinformował firmę: Zbigniew Dylewski – Zakład Usługowo-Handlowy o odrzuceniu jej 
oferty z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu zawartym w punkcie 
5.I.2 SIWZ – niewykazanie zrealizowania robót odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego postępowania. W 
uzasadnieniu zamawiający wskazał, iż  wykonawca zgodnie z wymogiem przedłożył 
wykaz wykonanych zadań lecz koszt każdego zadania nie odpowiadał wartości zadaniu 
jakie wykonawca przedłożył do realizacji na terenie Gminy Dąbrowice (zgodnie z 
przedłożoną kontrolującym ofertą Wykonawcy wykaz zadań obejmował 5 robót 
budowlanych w zakresie oczyszczalni ścieków o wartości od 296.629,86 zł do 
859.435,37 zł). 

W ocenie kontrolujących Wykonawca nie spełniał wymogu zawartego w 
punkcie 5.I.4 SIWZ – wymogi ekonomiczne. Zgodnie z wskazanym punktem 
SIWZ w postępowaniu mogli brać udział wykonawcy znajdujący się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia to jest 
posiadający środki finansowe lub posiadający potwierdzoną przez Bank 
zdolność kredytową do kwoty nie niższej niż wartość złożonej oferty. Zgodnie z 
przedstawioną kontrolującym ofertą Wykonawca przedstawił zaświadczenie z 
banku potwierdzające stan środków pieniężnych wraz z limitem kredytowym w 
wysokości 478.428,48 zł (około 40% wartości oferty). 

W dniu 5 lutego 2010 roku Wójt Gminy Dąbrowice pismem ZP-341/V/7b/10 
poinformował firmę: Leda sp. z o.o. o odrzuceniu jej oferty z uwagi na niespełnienie 
warunku udziału w postępowaniu zawartym w punkcie 5.I.2 SIWZ – niewykazanie 
zrealizowania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
będącym przedmiotem niniejszego postępowania. W uzasadnieniu zamawiający 
wskazał, iż  wykonawca zgodnie z wymogiem przedłożył wykaz wykonanych zadań lecz 
koszt każdego zadania nie odpowiadał wartości zadaniu jakie wykonawca przedłożył do 
realizacji na terenie Gminy Dąbrowice (zgodnie z przedłożoną kontrolującym ofertą 
Wykonawcy wykaz zadań obejmował 7 robót budowlanych w zakresie oczyszczalni 
ścieków o wartości od 84.843,06 zł do 996.074,09 zł). 

W dniu 5 lutego 2010 roku Wójt Gminy Dąbrowice pismem ZP-341/V/7c/10 
poinformował firmę: Jagiellończyk sp. z o.o. o odrzuceniu jej oferty z uwagi na 
niespełnienie warunku udziału w postępowaniu zawartym w punkcie 5.I.2 SIWZ – 
niewykazanie zrealizowania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego postępowania. W uzasadnieniu 
zamawiający wskazał, iż  wykonawca zgodnie z wymogiem przedłożył wykaz 
wykonanych zadań lecz koszt każdego zadania nie odpowiadał wartości zadaniu jakie 
wykonawca przedłożył do realizacji na terenie Gminy Dąbrowice (zgodnie z przedłożoną 
kontrolującym ofertą Wykonawcy wykaz zadań obejmował 49 robót budowlanych w 
zakresie oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 1.321.190,20 zł). Oferta nie spełniała 
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również wymogu zawartego w punkcie 5.I.4 SIWZ - wymogi ekonomiczne. Wykonawca 
przedłożył poręczenie gwarancyjne do kwoty 1.500.000 zł, co nie spełniało wymogu 
określonego w SIWZ – złożenia informacji z banku o wysokości posiadanych środków 
finansowych. 

Wykluczeni Wykonawcy informacje o wykluczeniu z postępowania otrzymali w dniach od 
12 do 15 lutego 2010 roku. Równocześnie informacja o podmiotach wykluczonych 
została skierowana do Wykonawców których oferty nie zostały wykluczone 
(kontrolującym przedstawiono stosowne potwierdzenia nadania faksów oraz zwrotne 
potwierdzenia odbioru listów poleconych). Powyższa korespondencja listowna oraz faksy 
zostały nadane w dniu 10 lutego 2010 roku.  

Zamawiający sporządził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP -
2/PN), w którym zawarł m.in.:  

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał 
przeznaczyć na wykonanie zadania w wysokości 1.068.359,52 zł netto, 

- do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert, 

-  2 wykonawców spełniało warunki udziału w postępowaniu, 

-  z postępowania wykluczono 3 oferty, 

-  w takcie postępowania wniesiono 1 protest, 

-  umowę podpisano w dniu 12 marca 2010 roku. 

Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Dąbrowice. 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą został pisemnie 
poinformowany w dniu 12 lutego 2010 roku (data nadania korespondencji) o wyborze 
jego oferty oraz został zaproszony do podpisania umowy. Równocześnie pozostali 
Wykonawcy którzy złożyli oferty w postępowaniu zostali powiadomieni o wyborze 
Wykonawcy. 

W dniu 12 lutego 2010 roku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

Wadium wpłacone na konto bankowe przez firmę Jagiellończyk sp. z o.o. zostało 
zwrócone w dniu 12 lutego 2010 roku na rachunek firmy. 

W dniu 17 lutego 2010 roku firma Hydrobud Paweł Złotowski (jeden z członków 
konsorcjum składającego ofertę nr 4) złożył protest od wyboru jako oferty 
najkorzystniejszej oferty firmy KB-Instalacje Krzysztof Bobrowski. Składający protest 
zarzucił naruszenie zasady uczciwej konkurencji przewidzianej w art. 7 ust 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, oraz art. 89 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 22 ust 1 pkt 2 
i art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez uznanie, że treść 
oferty złożonej przez firmę KB-Instalacje Krzysztof Bobrowski spełnia wymogi ustawy 
oraz SIWZ. Protestujący żądał: 

- uznania zarzutów podniesionych w proteście, 

- wykluczenia firmy Krzysztof Bobrowski - KB-Instalacje, oraz uznania jego oferty za 
odrzuconą, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty z pozostałych nie podlegających odrzuceniu ofert 
złożonych w postępowaniu. 

Jako uzasadnienie żądania Protestujący wskazał, iż zgodnie z punktem II.3 SIWZ  
Zamawiający wskazał, iż na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
wykonawca powinien dostarczyć dokumenty (referencje). W ocenie protestującego firma 
Krzysztof Bobrowski - KB-Instalacje złożyła referencje z których dwie nie potwierdzają 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych przez Zamawiającego. 
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Przedstawione przez wykonawcę referencje w zakresie montażu instalacji 
kanalizacyjnych i wodnych i deszczowych oraz prac budowlanych i rozbiórkowych na 
terenie hotelu Andel’s w Łodzi, oraz referencje w zakresie budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w Aleksandrowie Łódzkim nie spełniają warunków 
określonych przez zamawiającego. 

W dniu 25 lutego 2010 roku Wójt Gminy pismem ZP-341/V/13/10 rozstrzygnął protest 
poprzez jego odrzucenie. W uzasadnieniu wskazano, iż w omawianym postępowaniu 
ofertę złożyło konsorcjum firm: Hydrobud – Paweł Złotowski, Roto-Pol – Tomasz 
Cichecki, tymczasem protest złożyła firma Hydrobud – Paweł Złotowski nie będąca 
podmiotem uprawnionym. Wobec powyższego zgodnie z art. 180 ust 7 ustawy prawo 
zamówień publicznych (w brzmieniu obowiązującym na czas wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia) protest podlega odrzuceniu. 

Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu została wysłana do wszystkich 
Oferentów w dniu 26 lutego 2010 roku. 

W dniu 2 marca 2010 roku do Wykonawcy zostało wystosowane pismo wskazujące na 
konieczność wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ  i 
złożoną ofertą w wysokości 41.081,65 zł, oraz zaproszono go do podpisania umowy w 
dniu 12 marca 2010 roku. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 11 lutego 2010 roku pod nr 38776-2010. 
Postępowanie takie naruszało art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych który stanowi, iż jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W omawianym postępowaniu 
ogłoszenie zamieszczono przed podpisaniem umowy. 

UMOWA NA WYKONANIE ZADANIA  

W dniu 12 marca 2010 roku została zawarta umowa nr ZP-341/V14-Nr2/03/10 
pomiędzy Gminą Dąbrowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowice Władysława 
Rosiaka a firmą Krzysztof Bobrowski KB-Instalacje, na wykonanie robót będących 
przedmiotem przetargu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy 
Dąbrowice”. Szczegółowy zakres umowy określała – SIWZ, Przedmiar robót oraz 
kosztorys ofertowy. Wykonawca miał wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, do 
dnia 31 sierpnia 2010 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone w wysokości 
1.027.041,36 zł brutto (zgodnie z ofertą). Wykonawca udzielił 36 miesięcznej rękojmi 
gwarancji na przedmiot umowy. Wskazano, iż rozliczenie nastąpi na podstawie faktury 
w terminie 30 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego. 

W § 13 umowy wskazano zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Strony 
wskazały, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości brutto umowy to jest kwotę 
41.081,65 zł. Zwrotu 70% zabezpieczenia należało dokonać w 30 dni od dnia wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz uznania przez zamawiającego robót za należycie 
wykonane. Pozostałe 30% stanowić miało zabezpieczenie z tytułu rękojmi i pozostać 
miało w dyspozycji Zamawiającego przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.  

Wykonawca miał zapłacić kary umowne zamawiającemu: 

-  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
ustanowionego w umowie, licząc za każdy dzień zwłoki, 

-  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia ustanowionego w umowie, licząc za każdy dzień liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
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-  w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, z przyczyn leżących po jego 
wykonawcy – 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

Przed podpisaniem umowy wykonawca złożył wymagane zabezpieczenie w formie 
gwarancji ubezpieczeniowych. Gwarancja nr 04GG11/0014/10/005 na kwotę 41.081,65 
zł obejmowała okres od dnia 12 marca 2010 roku do dnia 30 września 2010 roku. 
Gwarancja nr 04GG11/0014/10/006 na kwotę 12.324,50 obejmowała okres od dnia 1 
września 2010 roku do dnia 15 września 2013 roku. 

Po podpisaniu umowy sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego – druk ZP-2. Protokół został podpisany przez Wójta Gminy Dąbrowice. 

Na podstawie protokołu z przekazania placu budowy ustalono, że przedmiotowego 
przekazania dokonano w dniu 15 kwietnia 2010 roku.  

W dniu 15 kwietnia 2010 roku sporządzono aneks nr 1/2010 do wskazanej umowy 
zmieniający termin rozpoczęcia prac na dzień 17 maja 2010 roku. 

W dniu 15 kwietnia 2010 roku sporządzono aneks nr 2/2010 do wskazanej umowy 
zmieniający Inspektora nadzoru. 

W dniu 21 maja 2010 roku sporządzono aneks nr 3/2010 do wskazanej umowy 
zmieniający numer konta na który ma zostać wypłacone wynagrodzenie z tytułu 
wykonania prac. 

W dniu 31 sierpnia 2010 roku sporządzono aneks nr 4/2010 do wskazanej umowy 
zmniejszający zakres prac w związku z rezygnacją 5 gospodarstw (gospodarstwa o 
numerze z kosztorysu – 32 w kwocie 8.930,91 zł, 37 w kwocie 9.326,09, 48 w kwocie 
9.756,64 zl, 57 w kwocie 9.655,82 zł, 70 w kwocie 9.715,25 zł) z wybudowania na ich 
terenie przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z czym ustalono wynagrodzenie 
w wysokości 794.452,47 zł netto (co stanowiło 969.232,01 zł brutto). 

W dniu 27 sierpnia 2010 roku wykonawca poinformował o zakończeniu robót i zwrócił 
się do Gminy Dąbrowice o wyznaczenie terminu odbioru końcowego. 

W dniu 31 sierpnia 2010 roku sporządzono protokół odbioru 85 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. W związku z stwierdzeniem licznych wad w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia komisja odmówiła odbioru do czasu usunięcia wad to jest do 27 września 
2010 roku. 

W dniu 27 września 2010 roku dokonano odbioru końcowego i przekazania do 
użytkowania przedmiotowego zadania inwestorskiego. W protokole stwierdzono między 
innymi, iż odbierany obiekt nie posiada wad i usterek. Wskazano okres gwarancji 36 
miesięcy od daty odbioru. 

Z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji wykonawca firma Krzysztof Bobrowski KB-
Instalacje wystawiła w dniu 11 października 2010 roku fakturę Vat nr 31/10 na kwotę 
968.917,45 zł brutto (794.194,63 netto). Zapłaty dokonano w dniu 12 listopada 2010 
roku w kwocie 595.131,00 zł (wyciąg nr 2 z dnia 12 listopada 2010 roku pozycja 2), 
oraz w dniu 12 listopada 2010 roku w kwocie 373.786,45 zł (wyciąg nr 3 z dnia 12 
listopada 2010 roku pozycja 2) .  

UMOWA NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 

W dniu 31 grudnia 2008 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Wójta Gminy 
Dąbrowice Władysława Rosiaka zawarła umowę nr 108 z Dyrekcją Inwestycji w Kutnie 
sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Spółki -  Marka Wojciechowskiego na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego przy budowie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Umowa 
przewidywała wynagrodzenie z tytułu wykonania prac w wysokości 30.000 zł netto plus 
22% podatek VAT. Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy, zgodnie z 
art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

W dniu 18 października 2010 roku wykonawca wystawił fakturę nr 206/P/2010 z tytułu 
wykonania prac w kwocie 34.566,69 zł brutto. Zapłaty dokonano w dniu 12 listopada 
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2010 roku w kwocie 21.250,00 zł (wyciąg nr 1 z dnia 12 listopada 2010 roku pozycja 
2), oraz w dniu 10 listopada 2010 roku w kwocie 13.316,69 zł (wyciąg nr 2 z dnia 10 
listopada 2010 roku pozycja 2). 

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA 

W dniu 10 czerwca 2009 roku Związek Gmin Powiatu Kutnowskiego notą księgową nr 
50/2009 obciążyła Gminę Dąbrowice kwotą 400 zł z tytułu przygotowania aktualizacji 
Studium Wykonalności dla inwestycji „Budowa systemu wód powierzchniowych – 
oczyszczalnie przydomowe I etap”. Zapłaty dokonano w dniu 22 czerwca 2009 roku. 

W dniu 21 września 2010 roku Wójt Gminy zlecił firmie PADRON z siedziba w Kutnie 
wykonanie tablicy pamiątkowej (informacyjnej). W dniu 5 października 2010 roku 
wykonawca wystawił fakturę nr 220/10/2010 z tytułu wykonania prac w kwocie 42,70 
zł. Zapłaty dokonano w dniu 12 października 2010 roku (polecenie zapłaty 1323/8). 

W dniu 12 października 2010 roku starostwo Powiatowe w Kutnie wystawiło fakturę nr 
1904/2010 z tytułu wykonania wypisów z rejestru gruntów w kwocie 160,00 zł. Zapłaty 
należności dokonano w dniu 22 października 2010 roku (polecenie zapłaty 1323/10).  

W dniu 12 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa nr 1/2010 pomiędzy Gminą 
Dąbrowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowice Władysława Rosiaka a firmą 
Krzysztof Bobrowski KB-Instalacje, na montaż nadstawek na zbiorniki oczyszczalni 
ścieków przy przydomowych oczyszczalniach ścieków w Gminie Dąbrowice za 
wynagrodzeniem w wysokości 39.744,03 zł. W dniu 25 października 2010 roku 
wykonawca wystawił fakturę nr 34/10 z tytułu wykonania prac w kwocie 39.744,03 zł. 
Zapłaty dokonano w dniu 26 listopada 2010 roku (polecenie zapłaty 1323/52).  

Według oświadczenia Skarbnika Gminy z dnia 2 sierpnia 2012 roku montaż nadstawek 
na zbiorniki oczyszczalni ścieków przy przydomowych oczyszczalniach ścieków w Gminie 
Dąbrowice wg umowy nr 1/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 musiał być dokonany, aby 
dopasować do głębokości posadowienia oczyszczalni i prawidłowego jej działania. Na 
etapie opracowania dokumentacji technicznej nie było możliwości stwierdzenia czy 
takowe nadstawki są niezbędne. Potrzeba taka zaistniała w momencie ich montażu i z 
tego powodu zasadne było zlecenie tego zadania tej samej firmie. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie 
nadstawek montowanych na przydomowych oczyszczalniach ścieków stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu kontroli. 

Zgodnie z § 8 pkt 2 umowy nr ZP-341/V14-Nr2/03/10 z dnia 12 marca 2010 
roku (Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice) 
wynagrodzenie Wykonawcy było wynagrodzeniem ryczałtowym i ustalone było 
na cały okres obowiązywania umowy. 

Pojęcie wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nie występuje w ustawie 
Prawo zamówień publicznych, w takiej postaci jak w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U.  z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z 
późniejszymi zmianami). W ustawie mieści się ono w definicjach sposobu 
obliczenia ceny oferty i szeroko pojętych warunkach umowy i możliwości ich 
zmian. Art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych odsyła zamawiającego do 
Kodeksu cywilnego w zakresie kształtowania tych postanowień umowy, które 
w sposób szczególny nie zostały określone w ustawie. 

Choć zawarty w art. 656 Kodeksu Cywilnego katalog odesłań przepisów umowy 
o roboty budowlane do przepisów umowy o dzieło jest katalogiem zamkniętym 
i nie dotyczy wynagrodzenia, to przyjęło się w praktyce ustalania warunków 
umów, że strony posiłkują się przy określaniu formy wynagrodzenia za 
wykonanie robót budowlanych ww. przepisami dotyczącymi umów o dzieło. 
Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli strony umówiły się co do 
wynagrodzenia ryczałtowego, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
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podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. I § 2, który stanowi, że jeżeli 
jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Istotą ceny ryczałtowej jest to, że 
jest ona niezmienna w toku całego postępowania i wykonawca nie może żądać 
podwyższenia ustalonego wynagrodzenia, chyba że z przyczyn wynikających z 
przepisów Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalone w 
określonej z góry kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od faktycznego 
rozmiaru lub kosztów robót. 

Projekt Budowlano-Wykonawczy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 
wykonany przez firmę BIO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży w punkcie 
5.5.1 – warunki posadowienia oczyszczalni opisuje sposób montażu 
oczyszczalni. W podpunkcie 7 wskazano, iż należy zamontować nadstawkę 
wyrównującą zbiornik oczyszczali z poziomem gruntu (maksymalnie 80 cm) i 
zgrzać połączenie nadstawki z oczyszczalnią.  

Projekt budowlany  Przydomowych  Oczyszczalni  Ścieków dla Gminy 
Dąbrowice sporządzony przez Arkadiusza Błędka w punkcie 9 przewidywał, iż 
w wyniku wizji lokalnej i oświadczeń inwestorów stwierdzono, iż wyjścia 
kanalizacyjne z budynków znajdują się na głębokościach od 0,1 do 1,5 m. W 
związku z powyższym oraz możliwością błędnego kreślenia wywiadowczego 
przez zainteresowanych należy przewidzieć pierścienie nadbudowujące komory 
oczyszczalni, natomiast w skrajnych przypadkach należy zastosować do 
transportu zanieczyszczeń przepompownie do ścieków surowych. 

Powyższe prace nie zostały jednak ujęte w części kosztorysów nakładczych 
będących podstawą wyliczenia przez Wykonawcę ceny ofertowej. 

Zgodnie z § 1 punkt 2 umowy nr ZP-341/V14-Nr2/03/10 z dnia 12 marca 2010 
roku (Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice) 
szczegółowy zakres robót precyzują: SIWZ, Przedmiar Robót, Kosztorys 
Ofertowy. 

SIWZ w punkcie 3 - Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, iż Przydomowe 
Oczyszczalnie Ścieków wykonać należy: 

1) poz. od 1-27 wg dokumentacji opracowanej przez Arkadiusza Błędek, ul. 
Żeromskiego 18 m 11, 90-711 Łódź, uprawnienia budowlane nr 188/01/WŁ; 

2) poz. od 27-31 oraz od 32-90 wg dokumentacji opracowanej przez BIO 
ENERGIA Sp. z o.o. Al. Legionów 12, 18-400 Łomża – wykonanej przez 
Krystynę Witos, upr. nr 22/89.     

W ocenie kontrolujących nie było więc podstaw do udzielenia zamówienia 
dodatkowego, gdyż montaż nadstawek mimo nieujęcia w przedmiarze robót, 
wynikał z dokumentacji projektowej i jako taki powinien zostać objęty 
zamówieniem podstawowym. 

Akta Kontroli: Dokumentacja dotycząca umowy na roboty dodatkowe – nadstawki – strony 52 – 
91, 139-143 

ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW W BUDŻECIE NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO  

Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr XII/60/08 z dnia 1 lutego 2008 roku Rada Gminy 
Dąbrowice przyjęła budżet na 2008 rok. W załączniku nr 3 do wskazanej uchwały – 
zadania inwestycyjne w 2008 roku w dziale 010, rozdziale 01010, § 6220 przewidziano 
na wskazaną inwestycję kwotę 62.000 zł.  

W 2008 roku w związku z omawianą inwestycją wydatkowano kwotę: 

- 91,20 zł – zakup map do celów opiniodawczych (faktura 1941/2008). 
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- 1.800,00 zł – dodatkowa dokumentacja(faktura nr 18/2008).   

Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr XXI/111/09 z dnia 10 lutego 2009 roku Rada Gminy 
Dąbrowice przyjęła budżet na 2009 rok. W załączniku nr 3 do wskazanej uchwały – 
zadania inwestycyjne w 2009 roku w dziale 010, rozdziale 01010, § 6220 przewidziano 
na wskazaną inwestycję kwotę 1.296.000 zł. Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr 
XXIV/129/09 z dnia 28 maja 2009 roku Rada Gminy Dąbrowice dokonała zmian w 
budżecie 2009 roku. W załączniku nr 1 do wskazanej uchwały – zadania inwestycyjne w 
2009 roku w dziale 010, rozdziale 01010, § 6220 przewidziano na wskazaną inwestycję 
kwotę 1.340.032.96 zł (dokonano zwiększenia planu o 44.032,96 zł). 

W 2009 roku w związku z omawianą inwestycją wydatkowano kwotę: 

- 400,00 – aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko (nota księgowa 
50/2009), 

- 1.830,00 – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego (faktura 25/09) 

- 9.000 zł - przecena kosztorysów i przedmiar robót brutto (faktura nr 27/2009). 

Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr XXXIII/160/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rada 
Gminy Dąbrowice przyjęła budżet na 2010 rok. W załączniku nr 5 do wskazanej uchwały 
– zadania inwestycyjne w 2010 roku w dziale 010, rozdziale 01010, przewidziano na 
wskazaną inwestycję kwotę 1.399.999,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr 
XXIV/129/09 z dnia 28 maja 2009 roku Rada Gminy Dąbrowice dokonała zmian w 
budżecie 2009 roku. W załączniku nr 1 do wskazanej uchwały – zadania inwestycyjne w 
2009 roku w dziale 010, rozdziale 01010, § 6220 przewidziano na wskazaną inwestycję 
kwotę 1.340.032.96 zł (dokonano zwiększenia planu o 44.032,96 zł). 

W 2010 roku w związku z omawianą inwestycją wydatkowano kwotę: 

- 968.917,45 zł – wykonanie inwestycji (faktura nr 31/10), 

- 34.566,69 zł – nadzór inwestorski (faktura nr 206/P/2010), 

- 42,70 zł – tablice pamiątkowe (faktura nr220/10/2010), 

- 160,00 zł – wypisy z rejestru gruntów (faktura nr 1904/2010), 

- 39.744,03 zł – wykonanie nadstawek (faktura nr 34/10).12  

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI – PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

W dniu 26 listopada 2009 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Władysława 
Rosiaka – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika 
Gminy zawarła umowę nr 000345-6921-UM0501425/09 z Samorządem Województwa 
Łódzkiego reprezentowanym przez Witolda Stępnia – Wicemarszałka Województwa 
Łódzkiego oraz Dariusza Klimczaka – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego na 
przyznanie pomocy finansowej z tytułu „budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 
Gminie Dąbrowice”. Zgodnie z zawartą umową Gmina Dąbrowice miano przekazać 
pomoc finansową z tytułu realizacji zadania w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
823.769,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kwalifikowanych kosztów 
operacji. 

W dniu 24 marca 2010 roku w związku z zawartą umową Gmina Dąbrowice przekazała 
do Urzędu Marszałkowskiego dokumenty dotyczące postępowania na wyłonienie 
wykonawcy budowy oczyszczalni w drodze przetargu nieograniczonego. 

W dniu 16 czerwca 2010 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi pozytywnie ocenił 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W dniu 1 czerwca 2010 roku zawarto aneks nr 1 do wskazanej umowy w związku z 
zmianami wzorów umów przez Instytucję Zarządzającą. 

W dniu 16 sierpnia 2010 roku zawarto aneks nr 2 do wskazanej umowy zmniejszający 
wartość dofinansowania do kwoty 653.169 zł. 
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W dniu 5 listopada 2010 roku zawarto aneks nr 3 do wskazanej umowy zmniejszający 
wartość dofinansowania do kwoty 616.381,00 zł. 

W dniu 29 listopada 2010 roku Gmina Dąbrowice złożyła wniosek o płatność do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 

W dniach od 8 do 9 grudnia 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Łodzi przeprowadziła kontrolę prawidłowości wykonania inwestycji pod 
kątem zgodności z umową o dofinansowanie. W toku czynności kontrolnych 
stwierdzono, iż jedna z oczyszczalni została posadowiona na działce o innym numerze 
niż wynikający z umowy. 

W dniu 17 stycznia 2012 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi 
przekazała środki z tytułu dofinansowania w kwocie 603.493,73 zł. 

PRZYJĘCIE INWESTYCJI NA STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

W dniu 27 września 2010 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestorskiego.  

W dniu 31 grudnia 2010 roku dokumentem OT 5/2010nastąpiło przyjecie środka 
trwałego w wartości nabycia (koszcie wytworzenia) w kwocie 1.079.134,57 zł. 
Postępowanie takie naruszało postanowienia art. 16d ust. 2 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż 
składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 
ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. 

 

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU GMINA DABROWICE 

UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją techniczną remont drogi gminnej relacji 
Dąbrowice – Chodecz nr 10286E miał zostać przeprowadzony na działkach 13 i 15 w 
obrębie Rozopole. Zgodnie z przedstawionym kontrolującym wypisem z rejestru 
gruntów sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Kutnie działka nr 13 stanowiąca 
drogę o powierzchni 0,36 ha jest we władaniu (na zasadach posiadacza samoistnego) 
Gminy Dąbrowice. Zgodnie z wypisem z księgi wieczystej nr LD1Y/00053172/5 działka 
nr 15 stanowi własność Gminy Dąbrowice. 

W dniu 13 maja 2011 roku Gmina Dąbrowice dokonała zgłoszenia robót budowlanych do 
Starostwa Powiatowego w Kutnie. W dniu 20 maja 2011 roku Starostwo powiatowe w 
Kutnie odesłało kserokopię złożonego zgłoszenia z adnotacją „Brak sprzeciwu”. 

ETAP PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ 

W dniu 4 maja 2011 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Wójta Gminy – 
Małgorzatę Stokfisz podpisała umowę z Firmą MAWIKON s.c. Witold Wiechno, Krzysztof 
Majtczak na wykonanie: 

- dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej nr 10286E, 

- kosztorysu inwestorskiego i nakładczego, 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Umowa przewidywała wynagrodzenie z tytułu wykonania prac projektowych w 
wysokości 2.000 zł netto.  

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. 

W dniu 29 czerwca 2011 roku wykonawca wystawił fakturę nr 23/2011 z tytułu 
wykonania prac. Faktura została opłacona w dniu 11 lipca 2011 roku. 

PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 
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Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
z dnia 20 listopada 2007 roku Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie aktualnego kosztorysu 
inwestorskiego w kwocie 157.829,00 zł netto, co stanowiło kwotę 194.129,67 zł brutto. 

W dniu 12 lipca 2011 roku Wójt Gminy zarządzeniem nr 32/2011 powołał stałą Komisję 
Przetargową w celu przeprowadzania postępowań przetargowych na zamówienia 
publiczne przez Gminę Dąbrowice.  

W dniu 12 lipca 2011 roku Wójt Gminy zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIZW).  

W dniu 12 lipca 2011 roku sporządzono i zamieszczono ogłoszenie o przetargu 
nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu wskazano m.in.: 
termin realizacji zadania – do dnia 30 września 2011 roku, kryterium wyboru ofert – 
najniższa cena, termin składania ofert do godziny 1000 w dniu 27 lipca 2011 roku. 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 lipca 2011 roku 
pod numerem 190809-2011. 

Zgodnie z adnotacją Sekretarza Gminy ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
zamieszczono w dniu 12 lipca 2011 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz w tym 
samym dniu na stronie internetowej zamawiającego. Ogłoszenie zawierało wszystkie 
elementy wymagane art. 41 ww. ustawy.  

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuścił w treści SIWZ możliwości składnia ofert częściowych, oraz 
ofert wariantowych. 

Zamawiający dopuścił możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewidział w treści SIWZ wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. 

Specyfikacja przewidywała wniesienia wadium przez oferentów w wysokości 5.000 zł. 

W terminie opublikowania ogłoszenia do Urzędu Gminy Dąbrowice nie wpłynęły 
zapytania dotyczące treści SIZW. 

Oferty złożyli następujący wykonawcy (w terminie określonym w specyfikacji  
i ogłoszeniu), którzy zaproponowali ceny brutto: 

1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. 182.618,10 zł, 

2 KAMAX – Krzysztof Kamiński 218.504,87 zł, 

Na kopertach, w których wykonawcy złożyli oferty odnotowano godzinę ich złożenia oraz 
kolejność wpływu ofert (oferty wpłynęły między 930 a 933 w dniu 26 lipca 2011 roku). 

Wójt, oraz członkowie komisji przetargowej złożyli w dniu składania i otwarcia ofert 
pisemne oświadczenia o istnieniu lub braku okoliczności skutkujących wyłączeniem z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający sporządził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, w którym 
zawarł m.in.:  

− wartość zamówienia została ustalona na kwotę 194.129,67 zł brutto, 

− jako tryb postępowania wskazano przetarg nieograniczony. 

Zamawiający sporządził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP -
2/PN), w którym zawarł m.in.:  
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− do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty, 

− 2 wykonawców spełniało warunki udziału w postępowaniu, 

− w trakcie postępowania nie wniesiono protestów i odwołań, 

− jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. 
z uwagi na zaproponowaną najniższą cenę, 

− umowę podpisano w dniu 10 sierpnia 2011 roku. 

Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Dąbrowice. 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą został poinformowany 
pismem z dnia 5 sierpnia roku o wyborze jego oferty oraz został zaproszony do 
podpisania umowy. Pozostali oferenci w ww. terminie również zostali pisemnie 
poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej. Ww. informacje zawierały wszystkie 
elementy wymagane art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W dniu 28 lipca 2011 roku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 26 sierpnia 2011 roku pod nr 260412-2011. 

UMOWA NA WYKONANIE ZADANIA  

W dniu 10 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr 1/2011 pomiędzy Gminą 
Dąbrowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowice – Małgorzatę Stokfisz a 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Kutno sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa – 
Longina Głogowskiego, na wykonanie robót będących przedmiotem przetargu pn.: 
„Remont drogi gminnej nr 10286E w Rozopolu Gmina Dąbrowice”. Szczegółowy zakres 
umowy określała – SIWZ, Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy. Wykonawca miał 
wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, do dnia 30 września 2011 roku. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone w wysokości 182.618,10 zł brutto (zgodnie 
z wyceną wynikającą z dokumentacji i kosztorysu ofertowego). Wykonawca udzielił 24 
miesięcznej rękojmi gwarancji na przedmiot umowy. Wskazano, iż rozliczenie nastąpi na 
podstawie faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego. 

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył gwarancje ubezpieczeniową nr 
2011/30/289 w wysokości 9.130,90 zł obejmującą okres od 10 sierpnia 2011 roku do 31 
października 2011 roku tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca miał zapłacić kary umowne zamawiającemu: 

-  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
ustanowionego w umowie, licząc za każdy dzień zwłoki, 

-  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia ustanowionego w umowie, licząc za każdy dzień liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

-  w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, z przyczyn leżących po jego 
wykonawcy – 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

Na podstawie protokołu z przekazania placu budowy ustalono, że przedmiotowego 
przekazania dokonano w dniu 10 sierpnia 2011 roku. 

W dniu 30 września 2011 roku wykonawca poinformował o zakończeniu robót i zwrócił 
się do Gminy Dąbrowice o wyznaczenie terminu odbioru końcowego. 

W dniu 10 października 2011 roku dokonano odbioru remontu drogi. W protokole 
wskazano , iż odstępuje się od odbioru końcowego z uwagi na stwierdzone wady. 
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Termin usunięcia wad i odbioru końcowego ustalono na dzień 17 października 2011 
roku. 

W dniu 17 października 2011 roku dokonano odbioru końcowego i przekazania drogi do 
użytkowania. W protokole stwierdzono między innymi, iż odbierany obiekt nie posiada 
wad i usterek. 

Z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji wykonawca wystawił w dniu 17 października 
2011 roku fakturę Vat nr 180/DT/2011 na kwotę 182.618,10 zł brutto (148.470,00 
netto). Zapłaty dokonano w dniu 14 listopada 2011 roku.  

UMOWA NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 

W dniu 10 sierpnia 2011 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Wójta Gminy 
Dąbrowice – Małgorzatę Stokfisz zawarła umowę zlecenie z Firmą MAWIKON s.c. Witold 
Wiechno, Krzysztof Majtczak na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie 
drogi gminnej nr 10286E. Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. 

W dniu 1 grudnia 2011 roku wykonawca wystawił fakturę nr 60/2011 z tytułu 
wykonania prac w kwocie 1.722 zł brutto. Faktura została opłacona w dniu 7 grudnia  
2011 roku. 

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ 

W dniu   5 listopada  2009 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Wójta Gminy 
Dąbrowice – Władysława Rosiaka zleciła firmie GEOMAL usługi geodezyjne opracowanie 
map geodezyjnych do celów projektowych. 

W dniu 22 grudnia 2009 roku wykonawca wystawił fakturę nr 58/2009 z tytułu 
wykonania prac w kwocie 4.245,60 zł brutto. Faktura została opłacona w dniu 29 
grudnia 2009 roku. 

W dniu 1 marca 2011 roku Gmina Dąbrowice reprezentowana przez Wójta Gminy 
Dąbrowice – Małgorzatę Stokfisz zleciła firmie BP SERVICE CENTER z Kutna wykonanie 
aktualizacji map dla celów projektowych. 

W dniu 11 kwietnia 2011 roku wykonawca wystawił fakturę nr 11/11 z tytułu wykonania 
prac w kwocie 2.091 zł brutto. Faktura została opłacona w dniu 27 kwietnia  2011 roku. 

ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW W BUDŻECIE NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO  

Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr XXIX/146/09 z dnia 25 września 2009 roku Rada 
Gminy Dąbrowice zmieniła budżet na 2009 rok. W załączniku nr 2 do wskazanej 
uchwały – zadania inwestycyjne w 2009 roku w dziale 600, rozdziale 60016 
przewidziano na wskazaną inwestycję kwotę 10.050,00 zł. W 2009 roku w związku z 
omawianą inwestycją wydatkowano kwotę: 

- 4.245,60 zł – mapy do celów projektowych (faktura 58/2009), 

Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr IV/15/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku Rada Gminy 
Dąbrowice przyjęła budżet na 2011 rok. W załączniku nr 5 do wskazanej uchwały – limit 
wydatków na inwestycje w 2011 roku w dziale 600, rozdziale 60016 przewidziano na 
wskazaną inwestycję kwotę 124.900 zł. Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice nr 
VIII/32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku Rada Gminy Dąbrowice zmieniła budżet na 
2011 rok. W załączniku nr 1 do wskazanej uchwały – zadania inwestycyjne w 2011 roku 
w dziale 600, rozdziale 60016 przewidziano na wskazaną inwestycję kwotę 199.712,51 
zł (dokonano zwiększenia o kwotę 74.812,51 zł). 

W 2011 roku w związku z omawianą inwestycją wydatkowano kwotę: 

- 2.091,00 zł – aktualizacja map dla celów projektowych (faktura 11/11), 

- 2,440,00 zł – kosztorysy (faktura23/2011), 

- 182.618,10 zł – wykonanie inwestycji ( faktura 180/DT/2011).  

- 1.722,00 zł – nadzór inwestorski (faktura 60/2011), 
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PRZYJĘCIE INWESTYCJI NA STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

W dniu 17 października 2011 roku dokonano odbioru końcowego zadania 
inwestorskiego.  

W dniu 31 grudnia 2011roku dokumentem OT (bez numeru) nastąpiło przyjęcie środka 
trwałego w wartości nabycia (koszcie wytworzenia) w kwocie 193.136,70 zł.  

Inwestycję ujęto pod numerem inwentarzowym 2/22/220/34.  

Postępowanie takie naruszało postanowienia art. 16d ust. 2 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż 
składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 
ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. 

XI. EWIDENCJA MAJ ĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA 

1. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJ ĄTKOWYCH  
(EWIDENCJA ILOŚCIOWA, ILOŚCIOWO–WARTOŚCIOWA) 

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w 
Urzędzie Gminy Dąbrowice wprowadzono załącznikiem nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy 
Dąbrowice z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Dąbrowice. 

W poprzednim okresie kwestie te regulowało zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 
30 października 2006 roku nr 178/2006 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont i 
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki 
materiałowej dla budżetu Gminy Dąbrowice. 

W kontrolowanej jednostce księgowa środków trwałych prowadzona jest  
w systemie komputerowym.  

Zgodnie z planem kont ewidencja składników majątkowych prowadzona jest  
na kontach zespołu 0 – majątek trwały i obejmuje: 

- konto 011 – środki trwałe, 

- konto 013 – pozostałe środki trwałe, 

- konto 014 – zbiory biblioteczne, 

- konto 020 – wartości niematerialne i prawne, 

- konto 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych, 

- konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, 

- konto 080 – inwestycje – (środki trwałe w budowie). 

Na dzień przeprowadzenia kontroli majątek Gminy Dąbrowice podlegał ubezpieczeniu 
zgodnie z oświadczeniem Sekretarza Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku. 

Oświadczenie Bożeny Radke – Sekretarza Gminy w sprawie ubezpieczenia majątku Gminy, z dnia 
31 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 32 do protokołu kontroli. 
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2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KONTO 011, 013.  

2.1. Urządzenia ksi ęgowe 

Konto 011 –środki trwałe  

W zakładowym planie kont odnotowano, że konto 011 służy do ewidencji stanu oraz 
zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z 
wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014, 
016 i 017. 

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości 
początkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku zarządzonej aktualizacji wyceny lub 
nakładów na ulepszenie. 

Zgodnie z ewidencją księgową saldo i obroty konta 011 Urzędu w 2011 roku 
przedstawiały się w sposób następujący: 

B.O. na dzień 1 stycznia 2011 roku:                                9.459.730,24 zł, 

Obroty Wn:        298.456,58 zł, 

Obroty Ma:         74.226,35 zł, 

B.Z. na dzień 31 grudnia 20119 roku:   9.683.960,47 zł.  

Konto 013 – pozostałe środki trwałe w używaniu 

W zakładowym planie kont w stosunku do konta 013 odnotowano, iż do środków 
trwałych w używaniu zalicza się te środki, które nie podlegają ewidencji na kontach 011, 
014, 016, 017. 

W obowiązującym zarządzeniu wyszczególniono, iż ewidencji na koncie 013 nie 
podlegają pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500 zł. 

Zgodnie z ewidencją księgową saldo i obroty konta 013 Urzędu w 2011 roku 
przedstawiały się w sposób następujący: 

B.O. na dzień 1 stycznia 2010 roku:        584.279,51 zł, 

Obroty Wn:        -185.570,95 zł, 

Obroty Ma:                  0,00 zł, 

B.Z. na dzień 31 grudnia 2010 roku:                                   398.708,56 zł.  

W wyniku analizy dokumentów źródłowych stwierdzono: 

- księgi prowadzone są według lokalizacji pozostałego środka trwałego, 

- pozostałe środki trwałe posiadają numery inwentarzowe, 

- księgi umożliwiają ustalenie wartości początkowej, ilości oraz datę przyjęcia środka 
do ewidencji, 

- księgi umożliwiały ustalenie osób lub komórek, którym powierzono środek trwały a 
także miejsce jego przypisania, 

- w 2011 roku dokonano wykreślenia z ewidencji przedmiotów nietrwałych oraz 
pozostałych środków trwałych na kwotę 185.570,95 zł. W wyniku zapytania 
kontrolujących o taki stan rzeczy Skarbnik Gminy oświadczyła, iż minusowe obroty 
na tym koncie dotyczą zniesienia przedmiotów oraz środków trwałych których 
wartość zakupu nie wyniosła poniżej 500,00 zł z ewidencji wartościowej a 
zaewidencjonowano je w wartościach ilościowych na podstawie zarządzenia  nr 
61/2011 Wójta Gminy z dnia 5 października 2011 roku. 
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Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej - Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie 
obrotów na koncie 013 stanowi załącznik nr 33 do protokołu kontroli. 

Test dotyczący inwentaryzacji stanowi załącznik nr 34 do protokołu kontroli. 

2.2. Udokumentowanie obrotów na kontach (zwi ększenia, zmniejszenia) - 
2011 rok 

Konto 011 – środki trwałe 

Sprawdzono prawidłowość prowadzenia ewidencji środków trwałych  
oraz prawidłowość dokonywania odpisów amortyzacyjnych na próbie składników 
majątku Urzędu Gminy Dąbrowice w 2011 roku. Kontroli poddano wybrane  
w sposób wyrywkowy zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych, które 
wystąpiły w 2011 roku związane z: 

- zakupem kopiarki Kyocera - na podstawie faktury nr 259/2011 z dnia  
28 czerwca 2011 roku, wystawionej przez firmę KYOCERA-MITA Jan Szoka z siedzibą 
w Kutnie w kwocie 3.198 zł brutto (2.600 zł netto). Zakupu dokonano na rzecz 
Gimnazjum w Dąbrowicach. Przyjęcie na stan środków trwałych według księgi 
inwentarzowej nastąpiło w dniu 11 lipca 2011 roku w kwocie 3.198  zł na podstawie 
faktury. W dniu 11 lipca 2011 roku w związku z przekazaniem środka trwałego do 
użytkowania na rzecz Zespołu Szkół w Dąbrowicach sporządzono dokument OT nr 
01/2011. Postępowanie takie naruszało postanowienia art. 16d ust. 2 ustawy 
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity z dnia 14 czerwca 2000 roku Dz. U. nr 54, poz. 654 z późniejszymi 
zmianami), który stanowi, iż składniki majątku, o których mowa w art. 16a-
16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu 
przekazania ich do używania. 

W dokumencie OT jako osobę odpowiedzialną wskazano Wójta Gminy. 

 

Konto 013 – pozostałe środki trwałe 

Sprawdzono prawidłowość prowadzenia ewidencji pozostałych środków trwałych oraz 
prawidłowość dokonywania odpisów umorzeniowych na próbie składników majątku 
Urzędu Gminy Nowe Ostrowy w 2010 roku. Kontroli poddano następujące zdarzenia: 

- zakup drabiny – na podstawie faktury nr FV/11/1516 z dnia  
14 września 2011 roku, wystawionej przez firmę P.H.U WALCZAK z siedzibą  
w Chodeczy w kwocie 676,00 zł brutto. Zakupu dokonano na rzecz Urzędu Gminy. 
Przyjęcie na stan środków trwałych według wykazu zmian w ewidencji wyposażenia 
nastąpiło w dniu 16 września 2011 roku w kwocie 676,00  zł, 

- zakup agregatu prądotwórczego na podstawie faktury nr 2011-00618 z dnia  
25 maja 2011 roku, wystawionej przez firmę „ENDRESS” z siedzibą  
w Skwierzynie w kwocie 2.684,75 zł brutto. Zakupu dokonano na rzecz Urzędu 
Gminy. Przyjęcie na stan środków trwałych według wykazu zmian w ewidencji 
wyposażenia nastąpiło w dniu 26 maja 2011 roku, 

W wyniku analizy dokumentacji źródłowej stwierdzono: 

- w dokumentacji przedstawionej kontrolującym brak było wskazania osób 
odpowiedzialnych za zakupione środki trwałe, 

- brak było oświadczeń użytkowników środków trwałych o przyjęciu 
odpowiedzialności za użytkowany środek trwały, 

- umorzenia na koncie 072 dokonywano pod datą ewidencji pozostałych środków 
trwałych, w wysokości 100% ich wartości. 
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W odpowiedzi na zapytanie kontrolujących o przekazywanie pracownikom w 
użytkowanie mienia Gminy Dąbrowice w dniu 31 lipca 2012 roku Skarbnik Gminy 
stwierdziła, iż pracownicy fizyczni mają zaprowadzony zeszyt w którym przypisane jest 
mienie do odpowiedzialności danego pracownika. Pozostali pracownicy ponoszą 
odpowiedzialność za mienie na podstawie zakresu obowiązków. Ponadto w księgach 
inwentarzowych w pozycji uwagi – zapisane jest w jakim biurze lub jakiemu 
pracownikowi mienie zostało przypisane. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie przekazania mienie w 
użytkowanie z dnia 31 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 35  do protokołu kontroli. 
 

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne 

Zgodnie z ewidencją księgową saldo i obroty konta 020-5 Wartości niematerialne i 
prawne Urzędu Gminy w 2011 roku przedstawiały się w sposób następujący: 

B.O. na dzień 1 stycznia 2011 roku:         20.045,60 zł, 

Obroty Wn:          11.918,70 zł, 

Obroty Ma:                 0,00 zł, 

B.Z. na dzień 31 grudnia 2011 roku:                                    31.964,30 zł.  

W zakładowym planie kont zapisano, iż na koncie 020 ewidencjonuje się wartości 
niematerialne i prawne w cenie nabycia. W bilansie konto 020 wykazuje się po 
zmniejszeniu o zaksięgowane umorzenie na kontach 071 i 072 w zakresie dotyczącym 
wartości niematerialnych i prawnych. 

Kontroli poddano zakup oprogramowania zrealizowany w 2011 roku na podstawie 
faktury z dnia 3 marca 2011 roku nr 22/05/2011 wystawionej przez firmę PROINFO z 
siedzibą w Ozorkowie z tytułu zakupu licencji na oprogramowanie WODA w łącznej 
kwocie 10.073,70 zł. Przyjęcie na stan wartości niematerialnych i prawnych według 
księgi inwentarzowej nastąpiło w dniu 8 marca 2011 roku w kwocie 10.073,70 zł. 
Dokonano amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w korespondencji z kontem 
071. Jako podstawę amortyzacji stawkę umorzenia w wysokości 30 %. 

W dniu 18 lutego 2011 roku zakupiono oprogramowanie: Edytor Aktów Prawnych XML. 
Zakupu dokonano na podstawie faktury nr 194/02/2011 wystawionej przez firmę 
Administration And Business Consulting z siedzibą w Siedlcach w kwocie 1.845 zł. 
Przyjęcie na stan wartości niematerialnych i prawnych według księgi inwentarzowej 
nastąpiło w dniu 24 lutego 2011 roku w kwocie 1.845 zł. Dokonano amortyzacji 
wartości niematerialnej i prawnej w korespondencji z kontem 071. Jako 
podstawę amortyzacji stawkę umorzenia w wysokości 30 %. Postępowanie 
takie należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z § 2 licencji nr 53/01 na 
oprogramowanie Edytor Aktów Prawnych XML w wersji APX Standard Network 
licencja udzielana była jako jednoroczna. Przepisy art. 16b ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych stanowią, że amortyzacji podlegają nabyte, 
nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo 
do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa do: 
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów 
zdobniczych, wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji 
związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub 
organizacyjnej (know-how) - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 
rok. W ocenie kontrolujących wydatek na zakup jednorocznej licencji stanowi 
koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. 
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2.3. Prawidłowo ść stosowanych odpisów umorzeniowych - 2011 rok 

Konto 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych 

W zakładowym planie kont odnotowano, że konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń 
wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które 
podlegają umorzeniu według stawek stosowanych przez jednostkę – w dalszej części 
opisu funkcjonowania konta wskazano, iż amortyzacji dokonuje się w oparciu o stawki 
amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym osób 
prawnych. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400 
„amortyzacja”. 

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonywano bezpośrednio  
w ewidencji analitycznej środków trwałych. Dodatkowo sporządzano tabele 
amortyzacyjne, zawierające wyszczególnienie wszystkich środków trwałych, które 
podlegały umorzeniu, z określeniem wartości tych środków oraz wartości umorzenia na 
koniec roku 2011. Sporządzano również zbiorcze zestawienie umorzonych środków 
trwałych w rozbiciu na poszczególne grupy.  

Prawidłowość zastosowania stawek amortyzacyjnych i wyliczenia umorzenia została 
sprawdzona i opisana wcześniej przy temacie „Udokumentowanie obrotów  
na kontach (zwiększenia, zmniejszenia) – 2011 rok”. 

Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 

Odnośnie konta 072 w zakładowym planie kont odnotowano, iż służy ono do ewidencji 
zmniejszeń i wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu 
wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401 
„zużycie materiałów i energii” 

Kontroli umorzenia pozostałych środków trwałych dokonano na podstawie dokumentów 
przyjętych do kontroli przy analizie konta 013, co zostało opisane  
w pkt „Udokumentowanie obrotów na kontach (zwiększenia, zmniejszenia) – 2011 rok” 
niniejszego protokołu. 

3. INWENTARYZACJA  

3.1. Instrukcja inwentaryzacyjna. Terminy przeprowa dzania 
inwentaryzacji 

Obowiązującą instrukcję inwentaryzacyjną w Urzędzie Gminy Dąbrowice wprowadzono 
zarządzeniem nr 34/07 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 12 października 2007 roku.  

W wskazanym zarządzeniu określono częstotliwość inwentaryzacji: 

- środki trwałe - raz na 4 lata, 

- wyposażenie – raz na 2 lata, 

- inwentaryzację aktywów i pasywów jednostki co najmniej raz w roku obrotowym w 
szczególności środków pieniężnych i materialnych a także pozostałych składników 
majątkowych. 

Zgodnie z oświadczeniem Bożeny Radke – Sekretarza Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku 
budynki Gminy Dąbrowice w których znajdują się środki trwałe  objęte są ochroną przez 
firmę ARGUS. 
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Oświadczenie Bożeny Radke – Sekretarza Gminy w sprawie ochrony obiektów należących do 
Gminy, z dnia 31 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 36 do protokołu kontroli. 

Wskazane zarządzenie określało, iż inwentaryzację przeprowadza się drogą: 

- spisu z natury liczby składników majątkowych, ich wyceny i porównania wartości z 
danymi, 

- uzyskania od kontrahentów i banków potwierdzeń stanu należności pożyczek i 
zobowiązań, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz powierzonych 
kontrahentom własnych środków majątkowych, 

- porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacji 
realnej wartości gruntów, 

- inwentaryzacją należy także objąć składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji 
ilościowej. 

Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona została w 2011 roku. Inwentaryzację 
przeprowadzono na dzień 31 października 2011 roku. 

3.2. Prawidłowo ść przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji 

Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych należących do Gminy Dąbrowice została 
przeprowadzona na podstawie zarządzenia nr 62/11 Wójta Gminy  
z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
Wskazanym zarządzeniem określono także skład komisji inwentaryzacyjnej. 

W toku kontroli stwierdzono: 

− zarządzenie dotyczyło przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy 
oraz GOPS. Postępowanie takie należy uznać za nieprawidłowe. Według art. 
4 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 
określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy 
określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem 
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z 
natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie 
odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie 
pisemnej, 

− w drodze spisu z natury zinwentaryzowano między innymi: działki, budynki, 
hydrofornie, sieć wodociągową, wiaty przystankowe, drogi, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, czyli trudno dostępne oglądowi środki trwałe, co było 
niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Przeprowadzenie w 
ten sposób inwentaryzacji ww. środków trwałych świadczy, iż została ona 
przeprowadzona nierzetelnie. 

Wskazane środki trwałe inwentaryzuje się przez porównanie danych księgowych z 
odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnej wartości tych składników majątku. 

- w drodze spisu z natury zinwentaryzowano samochody pożarnicze 
wykorzystywane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy. 
Postępowanie takie było nie zgodne z § 2 pkt 2 instrukcji inwentaryzacyjnej, 
która stanowi, iż powierzone kontrahentom własne środki majątkowe 
inwentaryzuje się drogą uzyskanych od kontrahentów potwierdzeń stanu, 

- arkusze spisowe zawierały podpisy członków zespołu spisowego wraz z osobą 
wyceniającą, 

- arkusze spisowe zostały sprawdzone przez Skarbnika Gminy,  
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- arkusze spisowe w przypadku GOPS zostały podpisane przez kierownika jednostki, 
jako osobę odpowiedzialną za mienie, 

- z dokumentacji przedstawionej kontrolującym nie wynikało by członkowie 
zespołów spisowych złożyli przed przystąpieniem do prac 
inwentaryzacyjnych oświadczenia o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za 
właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie 
inwentaryzacji, 

- arkusze spisowe wypełniano w sposób trwały, poprawki dokonywano poprzez 
przekreślenie w sposób pozwalający odczytać zapis pierwotny, wszystkie poprawki 
zostały zaparafowane, 

- w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji w spisanych składnikach majątkowych  
stwierdzono różnice inwentaryzacyjne. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż służby finansowo-księgowe dokonały 
uzgodnienia stanu środków trwałych w budowie, sald kont bankowych, stanu kasy, 
materiałów i zapasów, należności i zobowiązania. 

W dniu 31 lipca 2012 roku Skarbnik Gminy oświadczyła: w 2011 roku inwentaryzacją 
objęto spis z natury w tym grunty, budynki, budowle należące do Urzędu Gminy. W 
związku z przyjętą przez Gminę polityką rachunkowości, inwentaryzację przeprowadza 
się na dzień 30 października. W razie rozbieżności stanów dokonuje się aktualizacji 
wartości księgowych zgodnie z bilansem (nabycie lub zbycie w okresie od rozliczenia 
inwentaryzacji do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego). 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie 
inwentaryzacji za 2011 rok stanowi załącznik nr 37 do protokołu kontroli.  

Kontrolą objęto także inwentaryzację na koniec 2010 roku.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż służby finansowo-księgowe dokonały 
uzgodnienia stanu środków trwałych w budowie, sald kont bankowych, stanu kasy, 
materiałów i zapasów, należności i zobowiązania. 

W dniu 31 lipca 2012 roku Skarbnik Gminy oświadczyła, iż w 2010 roku nie było 
podejmowane zarządzenie o inwentaryzacji. Zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, 
inwentaryzację wyposażenia przeprowadza się co 2 lata (ostatnia w 2011 roku a 
przedtem w 2009 roku) a inwentaryzację środków trwałych co 4 lata (ostatnia w 2011 
roku, poprzednia w 2007 roku). Do bilansu zostały zinwentaryzowane konta 
(potwierdzenie sald), stan zapasów, materiałów, kasa, należności i zobowiązania i 
środki trwałe w budowie. 

Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie 
braku inwentaryzacji za 2010 rok stanowi załącznik nr 38 do protokołu kontroli. 

Akta kontroli: Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji za lata 2010-2011 – strony nr 92 - 138 

XII. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW ORAZ 
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZ ĄDU TREYTORIALNEGO  
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ. POMOC FINANSOWA 

POMOC FINANSOWA UDZIELANA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZ ĄDU 
TERYTORIALNEGO – 2010 - 2011 
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L.p. Nazwa 
podmiotu 

Nazwa zadania Plan Wykonanie Data podpisania 
uchwały 

Data podpisania 
umowy / porozumienia 

1. Starostwo 
Powiatowe w 
Kutnie 

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na pokrycie części 
kosztów zadania „Przebudowa drogi 2149E Krośniewice 
–Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi 2150E 
Dąbrowice - Koserz od km 0+000 do km 0+594”  
realizowanego w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy dróg Lokalnych 2008 – 2011” 

200 000,00zł 200 000,00zł25.09.2009r 12.03.2010r 

 

Dnia 25 września 2009 roku została podjęta uchwała nr XXIX/145/09 Rady Gminy 
Dąbrowice w sprawie partnerskiego przystąpienia Gminy Dąbrowice z Powiatem 
Kutnowskim do współfinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w ramach 
„Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego – przebudowa drogi 2149E 
Krośniewice – Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi powiatowej 2150E 
Dąbrowice-Koserz od km 0+000 do km 0+594”. W uchwale została wyrażona zgoda na 
podpisanie umowy partnerskiej z Powiatem Kutnowskim o realizacji inwestycji, którą 
Powiat Kutnowski zamierza zrealizować wspólnie z Gminą Dąbrowice w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Planowany koszt 
inwestycji wynosił 4.144.600 zł. Gmina Dąbrowice zobowiązała się zaplanować w 
budżecie na 2010 rok 200.000 zł na dofinansowanie inwestycji. 

Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu zostały 
zabezpieczone w uchwale nr XXXIII/160/2010 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 29 
stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok w wysokości 200.000 zł 
w dziale 600, rozdziale, 60014, paragrafie 630.  

Dnia 12 marca 2010 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem 
Kutnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Jolanta Szczypińska – 
Wicestarosta, Waldemar Drążkiewicz – członek Zarządu oraz Gminą Dąbrowice 
reprezentowaną przez Władysława Rosiaka – Wójta Gminy przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Mirosławy Zbońkowskiej. 

Na podstawie ww. umowy Gmina zobowiązała się udzielić Powiatowi pomocy finansowej 
w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania 
„Przebudowa drogi 2149E Krośniewice-Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi 
2150E Dąbrowice-Koserz od km 0+000 do km 0+594”. Gmina zobowiązała się 
przekazać środki finansowe na rachunek bankowy Powiatu w terminie do 30 sierpnia 
2010 roku. Powiat zobowiązał się w terminie 14 dni po wykonaniu zadania przedłożyć 
sprawozdanie z jego realizacji, zawierające spis kosztów, kopie umów oraz faktur.  

Umowa została zawarta na czas realizacji przedmiotowego zadania na okres nie dłuższy 
niż do 31 grudnia 2010 roku. 

Powiat Kutnowski przesłał do Urzędu Gminy Dąbrowice kserokopie umów, faktur oraz 
protokół z ostatecznego odbioru robót, z którego wynika, że roboty zakończono dnia 30 
września 2010 roku. 

Dnia 16 sierpnia 2010 roku zostało wysłane pismo do Zarządu Powiatu w Kutnie, w 
którym Wójt Gminy Dąbrowice prosi o przesunięcie terminu płatności środków w ramach 
pomocy finansowej według umowy partnerskiej zawartej w dniu 12 marca 2010 roku w 
kwocie 200.000 zł. Proponowany termin przekazania środków to 20 październik 2010 
rok. 

Środki pomocy finansowej w wysokości 200.000 zł zostały przekazane Powiatowi 
Kutnowskiemu zgodnie z wyciągiem bankowym nr 205 dnia 20 października 2010 roku. 
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XIII. INNE USTALENIA 

Kontrola zagadnień związanych z osiągnięciem przez Gminę Dąbrowice w 2011 roku 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 z 
uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 nr 97 poz. 674 ze 
zm.). 

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem zbiorczym średnie wynagrodzenie nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Zespole Szkół prowadzonych przez 
Gminę Dąbrowice z uwzględnieniem kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy 
Karta Nauczyciela kształtowało się następująco: 

Tabela nr 1 

Lp. 
Stopnie 
awansu 

zawodowego 

Wskaźniki 
określone 
w art. 30 

ust. 3 
Karty 

Nauczycie
la 

Średnie  
wynagrodzenie  

Średnioroczna liczba 
etatów ustalana dla 

okresów 
obowiązywania 

poszczególnych kwot 
bazowych  

Suma iloczynów 
średniorocznej 
liczby etatów i 

średnich 
wynagrodzeń, o 
których mowa w 

art. 30 ust. 3 
Karty 

Nauczyciela, 
ustalonych dla 

okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 

Wydatki 
poniesione w 

roku na 
wynagrodzenia 
w składnikach 
wskazanych w 
art. 30 ust.1 

Karty 
nauczyciela 

Kwota 
różnicy  

od dnia  
1 stycznia do 

dnia 31 
sierpnia  

od dnia  
1 września 
do dnia 31 

grudnia  

od dnia  
1 stycznia 
do dnia 31 
sierpnia  

od dnia  
1 września 
do dnia 31 

grudnia  

(kol. 3 x B1) 
(kol. 3 x 

B2) 
8x(kol. 4x kol.6) + 

4x(kol.5xkol.7) 
(kol. 9 - 
kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 stażysta 100% 2 446,82 2 618,10 2,20 1,95 63 485,21 60 513,69 - 2 971,52

2 kontraktowy 111% 2 715,97 2 906,09 3,05 2.96 100 677,77 102 560,04 1 882,27

3 mianowany 144% 3 523,42 3 770,06 9,41 10,25 419 815,52 416 387,66 - 3 427,86

4 dyplomowany 184% 4 502,15 4 817,30 5,93 4,71 304 339,93 322 777,73 18 437,80

 

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, że w 2011 roku nie osiągnięto średniego 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela w 
odniesieniu do dwóch grup awansu zawodowego: nauczycieli stażystów oraz mianowanych. 
Próbą kontroli w zakresie poprawności obliczenia etatów, wydatków poniesionych na 
wynagrodzenia oraz poprawności obliczenia jednorazowych dodatków uzupełniających 
objęto nauczycieli mianowanych. 

W wyniku kontroli prawidłowości ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 
stażystów stwierdzono co następuje: 

(…)21 

Na ww. różnice między obliczoną i wykazaną w sprawozdaniu za 2011 rok 
strukturą zatrudnienia a poprawnie obliczoną strukturą zatrudnienia przez 
inspektorów kontroli miały wpływ następujące błędy. 

Średnioroczna struktura zatrudnienia została obliczona w nieprawidłowy 
sposób, niezgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

                                                      
21 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego (Dz. U. nr 6 poz. 35 ze zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem 
przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się 
liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie 
ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem 
zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub akcie mianowania. Zgodnie z § 
3 ust. 7 przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie 
uwzględnia się  liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w 
których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek 
opiekuńczy. Natomiast przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia 
pomniejszano ją proporcjonalnie do okresów, w których poszczególni 
nauczyciele przebywali na zwolnieniach lekarskich i w tym czasie pobierali 
wynagrodzenie chorobowe. Taką nieprawidłowość stwierdzono w czasie 
kontroli w stosunku do wszystkich nauczycieli, którzy przebywali na zwolnieniu 
lekarskim. Poniżej przedstawiono tabelkę, w której zamieszczono informację 
jak omówiony wyżej błąd wpłynął na obliczenie struktury zatrudnienia dla 
konkretnego nauczyciela. 

(…)22 

Nieprawidłowo została ustalona również struktura zatrudnienia dla nauczyciela 
(…)23. Został on zatrudniony zgodnie z umową o pracę na czas określony od 
dnia 3 stycznia 2011 roku do dnia 22 czerwca 2011 roku na 5/18 etatu w 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowicach. Struktura zatrudnienia za okres I-
VIII wyliczona przez inspektorów wyniosła 0,21, natomiast w sprawozdaniu 
wykazano 0,28. Rozbieżność wynikała z tego, że uwzględniono strukturę 
zatrudnienia również za miesiące: lipiec i sierpień, kiedy to nauczyciel nie był 
już zatrudniony i nie pobierał wynagrodzenia. 

W przypadku nauczycieli, którzy byli zatrudnieni zgodnie z umową o pracę w 
Zespole Szkół w Dąbrowicach zarówno w podstawówce jak i w gimnazjum jeśli 
łącznie etat w podstawówce i w gimnazjum przekraczał 1 to w sprawozdaniu 
uwzględniano 1 etat a resztę godzin traktowano jako godziny 
ponadwymiarowe. Zgodnie z przytoczonym już wcześniej § 3 ust. 6 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku, przy 
ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się 
liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie 
ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem 
zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub akcie mianowania. Godziny 
ponadwymiarowe nie są stałym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela i nie 
są ujmowane w umowie o pracę. Poniżej przedstawiono tabelkę, w której 
zamieszczono informację jak omówiony wyżej sposób określenia wymiaru 
zatrudnienia wpłynął na obliczenie struktury zatrudnienia dla konkretnego 
nauczyciela. 

(…)24 

                                                      
22 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
23 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
24 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
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Dnia 10 sierpnia 2012 roku Wioletta Pietrzak złożyła oświadczenie następującej treści 
„Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych określa art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (wg tabeli tygodniowej 
liczny godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych), chyba, że organ prowadzący uchwałą Rady Gminy stanowi inaczej (tak 
jak w przypadku wicedyrektora i specjalistów zatrudnionych w szkole). 

W umowach o pracę zawarte jest określenie „pełny wymiar czasu pracy”, rozumiany 
jako pełen etat dla danego nauczyciela. Miejsce wykonywania pracy z podziałem na 
godziny jest tylko informacją niezbędną do podziału kosztów na poszczególne placówki 
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dąbrowicach. Zapis ten powinien zawrzeć się 
jedynie w angażu nauczyciela nadawanego na dany rok szkolny. Pomimo iż z zapisów 
umowy co do miejsca wykonywania pracy można wnioskować, że nauczyciel jest 
zatrudniony na wyższy etat (np. 14/18 szkoła podstawowa i 11/18 gimnazjum) – 
faktycznie realizuje obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 18/18 (cały etat 14/18 
szkoła podstawowa + 4/18 dopełnienie etatu w gimnazjum) za co utrzymuje 
wynagrodzenie zasadnicze, co potwierdza zawarta w umowie informacja o wysokości 
obowiązkowego pełnego tygodniowego wymiaru czasu pracy i stawki wynagrodzenia 
zasadniczego dla danego nauczyciela. Pozostałe godziny tj. np. 7/18 to godziny 
ponadwymiarowe, których stawkę podano w umowie. Na podstawie angażu i faktycznie 
wypracowanych godzin dyrektor Zespołu Szkół przygotowuje comiesięczne zestawienie 
godzin ponadwymiarowych dla każdego z nauczycieli. Wymiar czasu pracy zawarty w 
umowie i zestawienie godzin ponadwymiarowych stanowi podstawę do naliczenia 
wynagrodzenia nauczyciela za dany miesiąc.  

Podjęte zostaną niezbędne kroki regulujące zapisy umowy o pracę precyzujące zapisy 
warunków zatrudnienia i wymiaru czasu pracy na danym stanowisku”. 

Wyjaśnienie Wioletty Pietrzak – księgowej dotyczące sposobu określenia wymiaru zatrudnienia w 
umowach o pracę i zasad wypłaty wynagrodzenia stanowi załącznik nr 39 do protokołu kontroli. 

Inspektorzy kontroli na podstawie kart wynagrodzeń i list płac stwierdzili, że zgodnie z 
powyższym wyjaśnieniem wynagrodzenie za godziny przekraczające jeden etat były 
wypłacane za godziny faktycznie przepracowane, tak jak za godziny ponadwymiarowe.  

Wszystkie powyżej opisane nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 
wpłynęły na błędne obliczenie struktury zatrudnienia dla nauczycieli 
mianowanych zarówno w okresie od stycznia do sierpnia jak i od września do 
grudnia 2011 roku. W sprawozdaniu wykazano 9,41 i 10,25, a zgodnie z 
wyliczeniami inspektorów kontroli powinno być 9,47 i 10,54. 

Kontrolujący sprawdzili prawidłowość ustalenia wysokości wydatków poniesionych w 
2011 roku na wynagrodzenia nauczycieli mianowanych w składnikach określonych w 
art. 30 ust. 1 ustawy Karta nauczyciela. Gmina Dąbrowice w zbiorczym sprawozdaniu 
dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w prowadzonych przez nią szkołach w pozycji nauczyciele 
mianowani wykazała kwotę 416 387,66 zł.  

W wyniku kontroli kart wynagrodzeń oraz list płac nauczycieli mianowanych 
stwierdzono, że składniki wynagrodzenia nauczycieli uwzględnione do wyliczenia 
wysokości średnich wynagrodzeń obejmowały: wynagrodzenie zasadnicze, 
wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, nagrodę, nagrodę jubileuszową, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, 
dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek za opiekuna stażu, 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 
Wysokość faktycznie poniesionych wydatków na tę grupę awansu zawodowego w 2011 
roku została ustalona zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, tzn. bez 
                                                                                                                                                                   

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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uwzględnienia świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz 
dodatków socjalnych wskazanych w art. 54 ww. ustawy – czyli bez dodatku 
mieszkaniowego oraz wiejskiego. 

Zestawienie kwot pobranych wynagrodzeń przez nauczycieli mianowanych w 2011 roku oraz 
wysokość ogółu wydatków poniesionych w 2011 roku na wynagrodzenia dla tej grupy awansu 
zawodowego stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Wysokość różnicy między wydatkami poniesionymi na nauczycieli mianowanych w 2011 
roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a 
iloczynem średniorocznej liczby etatów w tym stopniu awansu zawodowego oraz 
średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy Karta 
Nauczyciela w danym roku obrazuje tabela poniżej:  

Tabela nr 5 

Stopień 
awansu 

zawodowe
go 

Średnie 
wynagrodze

nie 

I-VIII 

Średniorocz
na liczba 

etatów I-VIII 
2 x 3 

Średnie 
wynagrodze

nie IX-XII 

Średniorocz
na liczba 

etatów IX-XII 
5 x 6 4 + 7 

Faktycznie 
wykonane 
wydatki na 

wynagrodze
nia 

9 – 8 

„R” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mianowani 3 523,42 9,47 

33.366,79 
x 8= 
266.934,32 
zł 

3 770,06 10,54 

39.736,4
3 x 4= 
158.945,
73 zł 

425.880,0
5 zł 

 416 387,66 
zł 

- 9.492,39 zł 

 

Z obliczeń zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że prawidłowo 
obliczona różnica dla nauczycieli mianowanych powinna wynieść – 9.492,39 zł, 
a nie jak zostało wykazane w sprawozdaniu – 3.427,86 zł. 

Inspektorom kontroli przedstawiono wyliczenie kwot jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla poszczególnych nauczycieli mianowanych oraz listy płac dotyczące 
tego dodatku. Wysokość wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających, ich 
korekty oraz wysokość prawidłowo obliczonych dodatków uzupełniających zawiera 
poniżej zamieszczona tabela: 

(…)25 

Szczegółowe obliczenia osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz jednorazowego 
dodatku uzupełniającego w rozbiciu na poszczególnych nauczycieli mianowanych stanowi 
załącznik nr 41 do protokołu kontroli. 

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że Gmina Dąbrowice 
zaniżyła wysokość jednorazowych dodatków uzupełniających wypłaconych w 
2012 roku dla nauczycieli mianowanych o łączną kwotę 6.064,51 zł. 

Dnia 16 lipca 2012 roku Wioletta Pietrzak – księgowa złożyła oświadczenie następującej 
treści „Korekta jednorazowych dodatków uzupełniających przysługujących nauczycielom 
na podstawie art. 30a ust ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela 
została dokonana i wypłacona w dniu 29 marca 2012 roku za lata 2009-2011 z uwagi na 
przyjęcie błędnej interpretacji przepisów wykonawczych dotyczących ustalenia prawa do 
jednorazowego dodatku uzupełniającego. W pierwszej wersji do naliczenia 
jednorazowego dodatku uzupełniającego nie ujęłam osób, które z wyliczenia osobistej 
stawki wynagrodzenia nauczyciela osiągnęli kwotę bazową na dany rok podlegający 
analizie w danej grupie awansu zawodowego. Z interpretacji osiągniętej z portalu 

                                                      
25 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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internetowego wynika, iż do podziału do wyliczenia wielkości dodatku uzupełniającego 
powinnam uwzględnić wszystkie osoby w danej grupie awansu zawodowego bez 
względu na osobistą stawkę wynagrodzenia. W związku z powyższym dokonano 
ponownego przeliczenia jednorazowych dodatków uzupełniających, weryfikując w ten 
sposób pierwotne naliczenie”. 

Oświadczenie Wioletty Pietrzak – księgowej dotyczące dokonania korekty jednorazowych 
dodatków uzupełniających za lata 2009-2011 stanowi załącznik nr 42 do protokołu kontroli. 

Stwierdzono, że korekta jednorazowych dodatków uzupełniających nie 
uwzględniła nauczycieli, którzy w 2011 roku byli zatrudnieni na podstawie 
umowy na czas określony, a którzy w miesiącu grudniu 2011 roku nie byli już 
zatrudnieni w Zespole Szkół w Dąbrowicach. Dotyczyło to trzech nauczycieli 
wymienionych w tabeli nr 6 w lp. 2, 7, 9. Powyższe było niezgodne z art. 30a 
ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, zgodnie z którym kwota różnicy, o której 
mowa w ust. 2 jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 
wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłaca w terminie 
do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego 
wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego 
ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich 
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których 
mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla 
którego wyliczono kwotę różnicy. 

Wydatki poniesione na tych nauczycieli oraz ich etaty zostały uwzględnione w 
wydatkach ogółem poniesionych na nauczycieli mianowanych oraz w ogólnej 
strukturze zatrudnienia wykazanej w sprawozdaniu, jednakże nie zostały 
obliczone dla tych nauczycieli osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego i 
nie zostały one wliczone do sumy osobistych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego. Przez tę nieprawidłowość została użyta do wzoru na ustalenie 
wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego (Dj= R x Sj/ΣSj), zaniżona 
wartość – ΣSj o 636,41 zł. Na dole zamieszczona została tabelka 
przedstawiająca obliczenie przez inspektorów kontroli osobistych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego dla omawianych trzech nauczycieli: 

(…)26 

Podczas kontroli ustalono, że do obliczania osobistych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego jak i do obliczania kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego były 
stosowane wzory zamieszczone w załączniku nr I do rozporządzenia z 13 stycznia 2010 
roku: Sj= A x B x C – wzór na ustalenie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
Dj= R x Sj/ΣSj – wzór na ustalenie wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego. 
Przy obliczaniu C – okresu zatrudnienia, nie popełniono tego samego błędu, który został 
opisany w części protokołu dotyczącej obliczania struktury zatrudnienia i nie 
pomniejszano okresu zatrudnienia za czas kiedy nauczyciel przebywał na zwolnieniu 
lekarskim i pobierał wynagrodzenie chorobowe wypłacane ze środków finansowych 
pracodawcy. 

Przy analizie ustalania prawidłowości sumy osobistych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości: 

- okres zatrudnienia dla jednego nauczyciela nie został pomniejszony mimo, 
że przebywał on na zasiłku opiekuńczym w dniach 9-11 luty oraz 9-10 

                                                      
26 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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listopad 2011 roku. Poniższa tabelka obrazuje wpływ tego błędu na 
obliczenie stawki osobistego wynagrodzenia zasadniczego dla tego 
nauczyciela.  

Tabela nr 8 

Stawka 
wynagrodzenia 
zasadniczego na 

pełnym etacie (A) 

Wymiar 
zatrudnienia (B) 

Okres zatrudnienia 
(C) 

Sj = A * B * C Razem 

2.383 zł 1 8/12 1.588,67 zł 
2.438,67 zł 

2.550 zł 1 4/12 850 zł 

2.383 zł 1 (7 + 27/30) : 12 1.568,81 zł 
2.404,64 zł 

2.550 zł 1 (3 + 28/30) : 12 835,83 zł 

 

- dla nauczycielki (…)27 obliczono osobistą stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego w wysokości 2.438,67 zł (1.588,67 zł za okres I-VIII, 850 zł 
za okres IX-XII). Jednakże zgodnie z umową o pracę ta nauczycielka była 
zatrudniona dopiero od 1 września 2011 roku. W strukturze zatrudnienia 
wykazanej w sprawozdaniu jej etat był uwzględniony tylko za okres od 
września do grudnia 2011 roku. Z powyższego wynika, że osobista stawka 
dla tego nauczyciela a w konsekwencji suma osobistych stawek została 
zawyżona o 1.588,67 zł. 

Oświadczenie Wioletty Pietrzak – księgowej dotyczące osobistej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego stanowi załącznik nr 43 do protokołu kontroli. 

Powyżej wymienione błędy przy obliczaniu osobistych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego spowodowały zawyżenie sumy osobistych stawek o 986,27 zł. 
Przy obliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego wykorzystano kwotę 
– 24.640,25 zł, a prawidłowo obliczono suma osobistych stawek wyniosła 
23.653,98 zł.  

Po analizie list wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających stwierdzono, że były 
one sporządzone w dniu 27 stycznia 2012 roku, co było zgodne z art. 30a ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, z którego wynika, że kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli 
zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę 
różnicy i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po 
roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy w formie jednorazowego dodatku 
uzupełniającego. 

XIV. USTALENIA KO ŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI. 

Protokół zawiera 114 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia 
kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją    .../2012. 

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niżej wymienione osoby: 

1. Mirosława Zbońkowska – Skarbnik Gminy 
2. Bożena Radke – Sekretarz Gminy 

                                                      
27 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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3. Monika Pękala – podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki 
wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i kultury 

4. Wioletta Pietrzak - księgowa 
 

Integralną częścią protokołu są następujące załączniki: 

1. Protokół kontroli kasy Urzędu Gminy w Dąbrowicach przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2012 roku. 

2. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w 
sprawie sprawozdań finansowych i budżetowych. 

3. Test nr 1 w sprawie wewnętrznych procedur kontroli. 
4. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w 

sprawie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowice. 
5. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w 

sprawie księgowania pożyczek. 
6. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 16 lipca 2012 roku w 

sprawie opinii RIO w Łodzi w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2011 roku. 
7. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 16 lipca 2012 roku, w 

sprawie opinii RIO w Łodzi co do zaciągniętej pożyczki. 
8. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy, w sprawie planowanego deficytu 

na dzień 30 grudnia 2010 roku. 
9. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie nieudzielania żadnych 

gwarancji, ani poręczeń przez Gminę Dąbrowice. 
10. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie nieemitowania papierów 

wartościowych przez Gminę Dąbrowice. 
11. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie nieposiadania akcji i 

udziałów w spółkach prawa handlowego przez Gminę Dąbrowice. 
12. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w 

sprawie księgowania dotacji celowych. 
13. Wyjaśnienia Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie 

konta 201. 
14. Test do kontroli prawidłowości przeprowadzonych operacji na koncie 201. 
15. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w 

sprawie odprowadzania podatku VAT. 
16. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w 

sprawie składek na PFRON. 
17. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 16 lipca 2012 roku w 

sprawie udzielania zaliczek celowych. 
18. Tabele nr 1,2,3 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wszystkich podatników 

podatku od nieruchomości osób prawnych. 
19. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy dotyczące programu 

komputerowego używanego do ewidencji podatków. 
20. Tabele nr 1 i 2 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wybranych podatników 

(osoby fizyczne) podatku od nieruchomości za lata 2010-2011. 
21. Tabele nr 1 i 2 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wybranych podatników 

(osób fizycznych) podatku rolnego za lata 2010 – 2011. 
22. Tabele nr 1 ,2 ,3 obrazujące wymiar podatku oraz terminowość wpłat wybranych podatników 

(osób prawnych) podatku rolnego za lata 2010 – 2011. 
23. Zestawienia podejmowanych czynności windykacyjnych w stosunku do podatników podatku 

od nieruchomości. 
24. Testy dotyczące podatków. 
25. Oświadczenie Moniki Pękali – podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki 

wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i kultury w sprawie nieoddawania 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz nieuzyskiwania dochodów z tego tytułu w latach 
2010-2011. 
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26. Oświadczenie Moniki Pękali – podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki 
wodnej, leśnictwa, ochrony przeciw pożarowej i kultury w sprawie nieuzyskiwania dochodów z 
tytułu opłaty adiacienckiej i renty planistycznej. 

27. Oświadczenie Bożeny Radke – Sekretarza Gminy Dąbrowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w 
sprawie naboru chętnych na budowę przydomowych oczyszczali ścieków. 

28. Oświadczenie Bożeny Radke - Sekretarza Gminy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie 
dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. 

29. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w 
sprawie projektu oczyszczalni ścieków. 

30. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 12 lipca 2012 roku w 
sprawie faktury 25/09 z dnia  1 czerwca 2009 roku. 

31. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 2 sierpnia 2012 roku w 
sprawie nadstawek montowanych na przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

32. Oświadczenie Bożeny Radke – Sekretarza Gminy w sprawie ubezpieczenia majątku Gminy, z 
dnia 31 lipca 2012 roku. 

33. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej - Skarbnika Gminy z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie 
obrotów na koncie 013. 

34. Test dotyczący inwentaryzacji. 
35. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy w sprawie przekazania mienie w 

użytkowanie z dnia 31 lipca 2012 roku. 
36. Oświadczenie Bożeny Radke – Sekretarza Gminy w sprawie ochrony obiektów należących do 

Gminy, z dnia 31 lipca 2012 roku. 
37. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w 

sprawie inwentaryzacji za 2011 rok. 
38. Oświadczenie Mirosławy Zbońkowskiej – Skarbnika Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku w 

sprawie braku inwentaryzacji za 2010 rok. 
39. Wyjaśnienie Wioletty Pietrzak – księgowej dotyczące sposobu określenia wymiaru 

zatrudnienia w umowach o pracę i zasad wypłaty wynagrodzenia. 
40. Zestawienie kwot pobranych wynagrodzeń przez nauczycieli mianowanych w 2011 roku oraz 

wysokość ogółu wydatków poniesionych w 2011 roku na wynagrodzenia dla tej grupy awansu 
zawodowego. 

41. Szczegółowe obliczenia osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz jednorazowego 
dodatku uzupełniającego w rozbiciu na poszczególnych nauczycieli mianowanych. 

42. Oświadczenie Wioletty Pietrzak – księgowej dotyczące dokonania korekty jednorazowych 
dodatków uzupełniających za lata 2009-2011. 

43. Oświadczenie Wioletty Pietrzak – księgowej dotyczące osobistej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego. 

44. Wyjaśnienia Bożeny Radke – Sekretarza Gminy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie braku 
uchwał 

45. Spis akt kontroli. 

 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano  
w dniu 7 września 2012. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami 
pozostawiono w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach 

Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy 
podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych 
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy. 

Kontrolujący:       Jednostka kontrolowana: 

 
 
...................................... 
(Łukasz Szczepanik) 
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...................................... 
(Dorota Grabowska-Gleń) 

 

 

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli: 

 

 

................................................................................................... 

    (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) 


