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Inspektorzy RegionalnejIzby Obrachunkowejw Katowicach przeprowadzihw dniach
od 23 marcado dnia 12 mala 2015 r. kontrolg kompleksow4gospodarkifinansowejMiasta
Mikolowa za okresod 1 stycznia2}l 1 r. do 12 maja20l5 r.
Ustalenia kontroli zawarte zostaly w protokole kontroli podpisanym w dniu
25 mala 2015r., kt6regojeden egzemplarzpozostawionow jednostcekontrolowanej.
Ponizej przedstawiam poszczeg6lne nieprawidlowoSci, wskazuj4c wnioski
zmterzaj4cedo ich usunigciai usprawnieniabadanej dzialalnoSctoraz osoby odpowiedzialne
za nieprawidlowe wykonywanie czynnoScisluzbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnta
(Dz.U.22012 r. poz. 1113
1992r. o regionalnychtzbachobrachunkowych
7 paLdziernika
z po2n.zm.).
W zakresiezam6wieripublicznych:
W 20I 3 r. udzielono zamdwieniapublicznego na; ,,Dostawg i konfiguracjg systemu
zarzqdzania odpadami komunalnymi [SZOK] w L-IrzgdzieMiasta Mikol1w " w trybie
z wolnej rgki, pomimo braku przeslanek ustawowych do zastosowania tego trybu
udzielenia zam6wi enia publi cznego.
Powyzszymnaruszono art. 67 ust. I pkt 4 w zwiqzku z art. 7 ust. I i 3 ustawy z dnia
29 stycznia2004 r. Prawo zam6wienpublicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poin. zm.) zwanej datej' ,,utPzp"lub ,,ustawqPtp". Zamowiajqcyudzielil opisywanegozam6wienia
o wartoici umownej 136.299,38zl brutto w trybie z wolnej rgki powoluiqc sig na art. 67
ust.I pkt 4,,uPzp".
Przepis ten, umozliwia zastosowanietego trybu udzielenia zam|wienia publicznego
wylqczniew sytuacji, gdy zaistniejq lqcznie nastgpuiqceokolicznoici:
.
w prowadzonych kolejno postgpowaniach o udzielenie zam6wienia, z ktorych
co najmniej jedno prowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonegoalbo przetargu
ogranrczonego,
.
w postgpowaniach tych nie wplynql zaden wniosek o dopuszczenie do udzialu
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przedmiotu
podstawieart. 89 ust. I pkt 2 ,,uPzp" ze wzgtgduna ich niezgodnoit z opisem
zamdwienia,
o pierwotne warunki zamowienianie zostatyw istotnysposdbzmienione'
nie zostala spelniona przeslanka warunkuiqca mozliwoit
W opisywanym przypadku
'w
wolnej rgki dotyczqca niezmienno1cipierwotnych warunk,w
zastosowania trybu"
musi
opisywanegozamowienia.Zbliiony charakter ,,pierwotnychwarunk|w zam|wienia"
prowadzonych
zachodzic zar6wno pomigdzy kazdym z wczeiniejszych postgpowari
w trybach konkurunt)inych,jak i migdzynimi, a zamierzonymzamdwieniemudzielanym
w tiybie z wolnej ,git-no podstawieart. 67 ust. I pkt 4 ,,uPzp". Maiqc na wzglgdzie
orzecznictwo ori, doktryng i kierunek interpretacji przepisow ustawy Prp, stwierdzit
nalezy, ze pod pojgciem ,,pierwotne warunki postgpowania" nalezy rozumiet wszelkie
warunki, dotyczqce zar6wno przedmiotu zamdwienia, iak i warunki podmiotowe
o'ktorych mowa w art. 22 ust. I ,,uPzp". Zamawiaiqcyw zalo,vestionowanym
pozyewne,
'nyLii
z wolnej ,fni , ogdle zrezygnowalz opisu warunk6w podmiotowychpozytywnych,
o ktorych mowa w art. 22 ust.I ,,uPzp" - kt6re to warunki zostalypostawionew sposob
restry'kcyjnyw uprzednioprowadzonych - a zarazemuniewaznionych w tym przedmiocie
publicznego w trybie przetargu
postgpowaniach
-nieograniczonego.o udzielenie zamfwienia
Zamawiajqcy wszczynajqcopisywanepostgpowanie w trybie z wolnej
rgki zaniechal zamieszczeniaopisu sposobu dokonania oceny spelnienia zadnego
do
z warunk6w udziqlu,o ktorych mowa w art. 22 ust. I uPzp w dokumencie,,zaproszenie
pod
firmq:
negocjacji" (pismo z dnia 18.07.2013r.) skierowanym do wykonawcy
,,REKORD SI" sp. z o.o.z Bielska-Biatej.
Zgodnie z art. 22 ust 3 ,,uPzp" opis sposobu dokonania oceny spelnienia warunk1w
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art' 22 ust. I ,,uPzp" w trybie z wolnei rgki,
sig w zaproszeniudo negocjacji.
zamieszcza
Tym samym,Zamawiajqcy w opisywanymtrybie z wolnei rgki nie hqdal takzeprzedlozenia
,Lurrgu dokument6w,majqcych potwierdzit spelnieniepodmiotowych warunk1w przez
wykonawca,z ktorym zawarto umowg na realizacig ww. robot budowlanych w trybie
z wolnej igki, o ktorym mowa w art. 67 ust. I pkt 4 ,,uPzp". I{atomiast w uprzednio
pro*oironych, a zarazem uniewaznionychpostgpowaniach o udzielenie niniejszego
zam7wieniapublicznego w trybie przetargu nieograniczonego,Zamawiaiqcy sformulowal
nastgpujqcewarunki udziolu w postgpowaniu o udzieleniezamdwieniapublicznego, o
ktorych mowa w art. 22 ust. I uPzP"
o posiadanie wiedzy i do|wiadczenio; ,, Wykonawca winien wykazat, 2e wykonal
w olwesieostatnich 3 l-atprzed uplywemterminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnoici
jest lcr6tszy- w tym olcreiiu,2 uslug wdrozeniowychsystemuinformaQcznegoskladaiqcego
sig z minimum i modutow (Finanie-Ksiggowoit,Podatki obliczaniewymiarupodatku od
nieruchomoici rolny i leiny, prowadzenie rejestru wymiarowegooraz reiestru odpisow
i przypis6w) obeimuiqcego integracig z minimum iednym systemem (innei .fir*y,
zbudoianym na innej bazie). Wykonanewdrozenia winny byt o wartoici minimum
Poprzez
J0,000,00zt brutto kazde, z wylqczeniemdostaw sprzgtu teleinformatycznego.
wdrozenie systemu zamawiajqcy rozumie; dostawg, uruchomienie oraz przekazanie
systemu do eksploatacji, ktore odbyto sig na podstawie podpisania protokolu zdawczoodbiorczego".
.
dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonaniazam6wienie;,,Wykonawcawinien wykazat, ie dysponuiemin' a) I osobq,
ktora bgdzie uczestniczyt w wykonywaniu zam|wienia, jako koordynator proc ze strony
wykonawcy,znajqcq metodyki zarzqdzaniawdroieniem; b) min, 2 osoby, kt6re posiadaiq
do1wiadczenie zawodowe w zakresie programowania i wdrazania system'w
informaQcznych".

Skoro Zamawiajqcy dokonal zmiany pierwotnych warunk1w zam6wienia poprzez
zrezygnowqnie w opisywanym trybie z wolnei rgki z opisu warunk|w udzialu
w postgpowaniu,o ktorych mowa w art. 22 ust. I ,,uPzp" - to nalezyuznAt,2e nie zostaly
spelnione ustawoweprzeslanki do zastosowaniatrybu udzieleniazamdwienia z wolnei
rgki, o ktorymmowaw art. 67 ust, I pkt 4 ,,uPzp".
Odpowiedzialno|cw powyzszymzalcresieponosi p. Michal Pienta byly SekretarzMiasta
Mikotow, kt6ry:
,/ zatwierdzil wybor trybu udzieleniazamdwieniaz wolnej rgki na podstawie art- 67
ust. I pkt 4 ,,uPzporaz
,/ udzielil opisywanego zam1wienia na podstawie umowy w sprawie z1mowrcnta
publicznegonr 1l39/2013z 28 sierpnia2013 r
Udzielono w 20I3 r. zam6wienia publicznego na uslugg pn.: ,, Odbieranie
i zagospodarowanieodpadow komunalnychod wlaicicieli nieruchomoici zamieszkalych
i niezamieszkalychz obszartl Gminy Mikol6w" w trybie z wolnej rgki, pomimo braku
przeslanekustawowychdo zastosowaniatego trybu udzieleniazam6wieniapublicznego.
p o w y i s z y m n a r u s z o n y z o s t a l a r t . 6 Tl pukstt3. w z w i q z k u z a r t . T u s t . l i 3 u s t a w y z d n i a
29 itycznia 2004 r. Prawo zamowienpublicznych (Dz.U. z 2010 r. I',/rIl3, poz.759
z poin. zm.) - zwaneidalej ,,uPzp" lub ,,ustawqP,p".
Zamawiajqcy w dniu 28 czerwca 2013 r. udzielil opisywanegozamdwienia o wartoici
u*o*ruj do wysokoici 660.000,00zl brutto w trybie z wolnej rgki,powoluiqc sig na art. 67
u s t .l p k t 3 , , L t P z p " .
Zamawiajqcy w uzasadnieniufaktycznym i prawnym zastosowania trybu udzielenia
zam1wienia z wolnej rgki podat, ze; ,,Postgpowaniew trybie z wolnej rgki w oparciu
o art. 67 ust. I pkt 3 ustawy Pzp w nawiqzaniu do art. 6f ustawy o utrzymaniu czystoSci
i porzqdku w gminach, tj ze wzglgdu na wyjqtkowq sytuacjg niewynikajqcq z przyczyn
tirqryil, po stronie zamawiajqcego, ktorej nie mogl on przewidziet wymagane iest
natychmiistowewykonaniezamdwienia- nie moznazawrzet umowy (postgpowaniePIVtS|ZOt3) , wykon:,awcqwybranym w trybie przetargu nieograniczonegoprzed uplywem
terminow, o ktorych mowtaw art. 94 ust. I pkt I ustawy Prawo zam6wienpublicznych,
gdyz skutkowalobyto jej niewaznoiciq zgodniez art. 146 ust. I pkt 3 uPzp"'
ponadto, w ,,opisie sprawy", zawartym we wniosku do Burmistrza Mikolowa z dnia
25.06.2013r. o wyrazenie zgody na udzielenie opisywanegozamdwienia w trybie
z wolnej rgki podano, ze; ,,21 czerwco 2013 r. w wyniku przeprowadzonegoprzetargu
odpadowkomunalnychod wlaicicieli
nieograniczonegona odbieraniei zagospodarowanie
nieruchomoici"zamieszkatychi niezamieszkalychz obszaru Gminy Mikolow zostala
wybrana oferta przedsigiiorstwa r-JslugKom-unalnychVan Gansewinkel Gorny Slqsk
dni od
sp. z o.o. z-RudyStqskiej.t-lmowamozebyt zawarta w terminienie krotszymniz I0
inia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszeioferty. Wobec czego termin
podpisania umowy uniemozliwiapodjgcie przez wykonawcgz dniem I lipca 2013 r.
wykonywaniauslugi (...) "'
Do zaistnieniapodstawyprawnej zastosowaniatrybu udzieleniazamdwieniapublicznego
koniecznejest lqczne
,,2 wolnej rgki", o ktdtreimowa w art. 67 ust. I pkt 3 ,,uPzp",
pomigdzy ktorymi
przeslanek,
spelnienie wszystkich wymienionych w tym przepisie
dodatkowomusi zachodziczwiqzekprzyczynowo-skutkowyi zwiqzekczasowy,ti:
. zachodzi ,,wyjqtkowa sytuacja", niewynikajqca z przyczyn lezqcy po stronie
Zamawiaiqcego,ktorei nie mogl on przewidziet,
o wymaganejest natychmiastowewykonanie zamdwienia, a nie mozna zachowat
terminowokrellonychdta innychtrybow udzieleniazamowienia.

I pkt 3
W doktrynie przyjmuie sig, ze za ,,wyiqtkowq sytuacjg", wskazanqw art. 67 ust.
stanie rzeczyiest bardzo
,,upzp"-naleiy uznat sytuacjg,ktorej wystqpieniew normalnym
nadzwyczainych
przypadku
w
*ati prawdopodobne. Z takq sytuacjq mamy do czynienia
zdarzin, zjawisk losowych, kigsk zywiolowych, katastrof, awarii czy tez niespodziewanych
wypadkow itp.
pinadto syfuacja, w ktorej wymaganejest ,,natychmiastowewykonanie zamdwienia",
powinna byt dla Zamawiajqce:goniemozliwa do przewidzenia. Naleiy przez to rozumiet
takie zdarzenie, ktorego zaistnienie w normalnym toku rzeczy bytoby malo
prawdopodobne,przy czym przewidywalnoit okreilonych zdarzenprzez zamawiaiqcego
'powinna
byt postrzegana w kategoriach obiektywnych, podobnych do naleiytei
dluznik. Okolicznoiciami niemozliwymi do
starannoSci, klArq winien zachowat
(np.
przewidzeniabgdq w szczegolnoiciziawiska losowe i niezalezneod zamawiajqcego
ktgskizywiolowe, katastrofy,awarie itp )
"
Wreszcie zastosowanie trybu udzielenia zam6wienia ,,z wolnej rgki na podstawie
art. 67 ust. I pkt 3 ,, ttPzp" j est dopuszczalnetylko w przypadku, gdy wymaganei est
naechmiastowi wykonaniezamdwienia,a nie moznazachowat termindw okreilonych dla
innych trybow udzielenia zam|wienia (potrzebnajest iak naiszybsza,natychmiastowa
r eal izacja pr zedmiotu zamowi eni a)'
Zamawiajqcypowolujqc sig na przeslankg trybu udzieleniazamdwienia z wolnej rgki,
o ktorej mowa w art. 67 ust. I pkt 3 ,,LtPzp",musi zatem wykazat, 2e nie dysponuje
on dostatecznq iloiciq czasu - nie tylko do przeprowadzenia postgpowania
rozpoczynajqcegosig ogloszeniem o zamdwieniu, ale nawet do przeprowadzenia
poitgpowania ; ftybie iegocjacji z ogtoszeniem,dla ktorego ustawa nie przewiduie
zadnegoterminu na czynnoici Zamawiaiqcego.
WyHidania jgzykowa i systemowaprzepis6w ustawy Pzp wprowadza swoistq kolejnoit
stosowaniapoizczegolnychtrybow udzieleniazam|wienia. Koleinoic ta wynika nie tylko
z samej systematykiprzepisow ustawy Ptp, ale r6wniez ze stopnia pilnoici udzielenia
zamowlienia.Dopiero, gdy skorzystaniez innych trybow nie jest mozliwe, Zamawiaiqcy
mozerozwazyt idttutunie zam6wieniaw trybie zamdwieniaz wolnei rgki, o ktorym mowa
w art. 67 ust. I pkt 3 uPzP.
W wyniku oriltry dokumentacji przedlozonei do kontroli ustalono, 2e Zamawiaiqcy
mial wystarczajqcodu2o czasuna prawidtowe przygotowanie i w nastgpstwiepowyzszego
zam6wienia publicznego w trybie
przepr-owadzenie
-konEurencyjnym postgpowania o udzielenie
ni podstawieprzepisow ustawyPrawo Zamowienpublicznych.
W zwiqzki z tym powinien byt wczeiniej podjqt kroki zmierzajqce do udzielenia
zamowienia na odbior i zagospodarowanieodpadow z obszaru Gminy
przedmiotowegoMikolow
w wyniku kontroli ustalono, 2e niemoznoit zawarcia umowy w sprawrc zqmowtenla
publicznego w trybie przetargowym do dnia I lipca 2013 r. (od kiedy zaczql obowiqzywat
nowy system gispodarowania odpadomi), a co z tym sig wiqze koniecznoit zlecenia
iwiadczenia twh^uslug o charakterzeciqglym w okresieod I do 3l lipca 2013 r' w trybie
udzieleniezam1wieniiz wolnej rgki, o ktorymmowaw art. 67 ust. I pkt 3 ,,uPzp", wynika
wylqczniez przyczyn lezqcychpo stronie samegoZamawiaiqcego'
li p-ierwttrj koltinoici dotyczyto opieszaloici w podeimowaniu aktow prawa mieiscowego
(uihwat R"ady Miejskiej) w zalvesie gospodarki odpadami komunalnymi, co z kolei
opoinilo wszczgciesameiprocedury przetargowei
Otoz uchwala"Rady Miejskiej l,{r XXIX/661/2013 w sprawie zmiany treici $ 2 uchwaly
I,{r XXV/569/2012z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie okreilenia szczeg6lowegospost5b
i zakresuiwiadczenia uslug i zakresieodbierania odpad6w komunalnychod wlaScicieli
nieruchomoici z teren gminy Mikotow i zagospodarowaniaQch odpadowzostalapodigta

dopiero w dniu 26 marca 2013 r. Itlatomiastwejicie w zycie ustawy z dnia 25 stycznia
2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniuczystoici i porzqdku w gminach [co umozliwilo
gminom podjgcie uchwaly dotyczqcejprzejgcia obowiqzkowwyposazeniaw poiemnikiJ
nastqpilo6 marca 2013 r.
Ponadto w zwiqzku z nieprawidlowym przygotowaniem postgpowania o udzielenie
Krajowa lzba Odwolawcza
zamfwieniapublicznegow trybieprzetargu nieograniczonego,
nakazalaZamawiaiqcemu
912/13
KIO
89l/13,
akt
KIO
r.
sygn.
9.05.2013
z
dnia
w wyroku
modyfikacjg trei ci specyfikacji istotnychwarunkow zamdwienia,
W zwiqzkuz koniecznoiciqmodyfikacjispecyfikacjioraz ogloszeniao zamdwieniu(ktore
zostalo zmieniane czterokrotnie),Zamawiajqcyprzesunql termin skladania ofert o 35 dni,
tj. do dnia 2l czerwca2013 r. do godz. l3;00 (pierwotnytermin skladaniai otwarcia ofert
zostal wyznaczonyna dzien I 7 maja 2013 r.).
Ty* samym, wyjqtkowoit sytuacji polegajqcej na niemoznoici zawarcia umowy
na odbior i zagospodarowanieodpadowz obszaruMiasta Mikolow do dnia I lipca 2013 r.
(od kiedy zaczql obowiqzywat nowy systemgospodarki odpadami) byta zawiniona przez
samego Zamawiajqcego, co z tego chociazby wzglgdu pozbawialo go mozliwoici
art. 67 ust. I pkt 3 ,,l/Pzp".
zastosowaniaprzepisu
Ponqdto, Zamawiajqcy wszczynajqc przetarg nieograniczony na iwiadczenie uslug
zwiqzanychz odbiorem i zagospodarowaniemodpadow komunalnycho wartofci powyzei
progu unijnego musial zdawat sobie sprqwg, ze po wylonieniu wykonawcy bgdq
obowiqzywat go terminy standstill (okres zawieszajqcyzawarcie umowy po wyborze
oferty),o ktorych mowaw przepisieart. 94 ust. I ,,uPzp"'
Tym samym, skoro Zamawiajqcy powinien byl sig liczyt z mozliwoiciq przedluzania
sig procedury przetargowej (w wyniku np modyfikacii SIWZ oraz korzystania przez
wykonawc|w ze irodkdw ochrony prawnej), a takze koniecznoiciq stosowania okresu
zawieszeniazawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszejoferty, to okolicznoici, na
ktorepowotuje sig Zamawiajqcyw uzasadnieniu
faktycznymtrybu udzieleniezamdwieniaz
wolnej rgki, nie stanowiqsytuacji wyjqtkowej,obiekQwneji niemozliwejdo przewidzenia
przez Zamawiajqcego.
Reasumujqc,w przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiaiqcy nie byl uprawniony do
zastosowaniatrybu z wolnej rgki na podstawie art. 67 ust. I pkt 3 ,,uPzp", albowiem
nie zostaly spelnione przeslanki warunkujqce mozliwoit zastosowania tego najbardziei
ni ekonkurencyjneg o try bu udzieIania zam6wi eni a.
(Jmowa w sprawie zamfwienia publicznego Ir{r 973/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
zqwarta w opisywanymtrybie udzieleniazamfwienia publicznego z wolnei rgki zostala
podpisanaprzezp. Adama Putkowskiego- bytegoZastgpcgBurmistrza Mikolowa'
Wniosek nr 1
zatwrerdzaJ4cymi wybor
pracownikami
nad
nadzor
Wzmocnii
publicznych oraz osob
zamowreh
niekonkurencyjnych trybow udzielania
udzielaj4cychw imientu Zamawiaj4cegozamowien publtcznych, stosownie do:
art..7ust.3,art. 10 ust. I orazart.6T ust.1 pkt 3 i 4 ustawyzdnia29 styczma
2004 r. Prawo zamowrenpublicznych(Dz. IJ. z 2013 r., poz.907 z pofn. zm.),
maJEcna uwadze art.68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnta2}l9 r.
o finansachpubli cznych(Dr. IJ. z 2013r. poz. 885 z poan.zm.)

W zakresie dlugu Publicznegoi
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miqsta Mikolow podjgtei uchwalq Rady Mieiskiei
Mikofowa lr/r VI/74/2015z dnia I7 marca 2015 r. ujgto wartoici w zakresierozchodow
oraz wydatkow z etulu porgczen w lowotachinnych niz wynikaiqce z zawartych umdw
lrredytu,pozyczek oraz ptorgczen.Powyiszym naruszono art. 226 ust. I pkt I i 5 ustawy
z dnia 2T siirpnia 2009'r. o finansachpublicznych(Dz. U. z 2013 r., poz. BBJz p6in. zm'),
dla
zgodnie z ktorym wieloletnia prognozafinansowa powinna byt realistyczna i okreilat
kazdego roku objgtego prognozq
-tym co najmniej; wydatki biezqce budzetu iednostki
na obstugg dlugu, gwarancie i porgczenia, przychody
,o*oirqdu terytoitot*go, w
i rozciody iudzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, z uwzglgdnieniem dtugu
zaciqgnigtegooraz planowanegodo zaciqgnigcia'
(Jstalono,zeplanowanew WieloletniejPrognozieFinansowei:
a) wydatki-z tytulu porgczen i gwarancji przypadaiqce do splaty w 2017 r. wykazano
w louocieI1.461.547,00zl, pomimo iz z umowyporgczeniaz dnia 28 lipca 2010 r', na
podstawie ktorej Miasto Mikolow udzielilo porgczeniaza zobowiqzaniaZakladu Inzynierii
-Miejskiej
Spolcez ograniczonqodpowiedzialnoiciqw Mikolowie wraz z aneksemnr 3 do
dnia
umowy nr FKI-pLl{-zoKKI - 10-000020 o udzielenie kredytu inwestycyjnego z
2g tipca 2010 r. wynikato, iz w 2017 r. wydatki z Qtutu udzielonegoporgczenia
przypadajqcegodo splaty wynosily I4'761.546,00zl,
^b)-^rozchodf
z rytitu splaty kredytow i pozyczekna 2015 r. oraz 2017 r. wynosily
odpowiednii. s.000.000,00 zl oraz 2.548.248,00 zl, natomiast z przedlo2onych
ko'ntrolujqcymum6w kredytu zmienionychaneksamioraz umdwpozyczekwynikalo, iz na
dzien I7 marca 2015r., tj. na dzienpodjgcia uchwaly w sprawie WPF, kwoty rozchoddw
z etulu splaty kredyt|w i pozyczekna 2015 r. wynosily 4.748.248,00zl, a na 2017 r.
wynosily 6.348.248,00 zt.
(Jstalono,ze przy uwzglgdnieniupelnej wysokoici wydatkow z tytulu udzielonychprzez
Miasto Mikoiow porgczen oraz rozchodfw z tytulu splaty kredytow i pozyczek, Miasto
Mikofow w 2015r. oraz w 2017 r. nie spelnialowskainika sptaQ zobowiqzanokreilonego
(Dr- U'
w art. 243 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
z 2013 r., poz. 885z Poin. zm.)
Biorqc od u*ogg faErycznqkwotgrozchoddworaz wydatkowz tytulu udzielonychporgczeit
na 2015r. oraz 2017 r. wedlugstanuna dzienpodjgciaww. uchwaly,ti I7 marca 2015 r',
zwigkszeniuulegl wskainik planowanej lqcznej hwoty splaty zobowiqzari,o ktfrym mowa
wskainiku
przy dopuszczalnym
w art. 243 ust. I ww. ustawyi wynosil odpowiednio;3,62o/0
9,I 5'%'
3,45% oraz I 2,43ohprzy dopuszczalnym
lr{adzien zakonczeniakontroli, w wyniku zmianypostanowienum6w kredytow w zakresie
termin1w ich splar w 2017 r., zmniejszylasig wartoit rozchodowz powyzszegotytulu do
kwoty 2.54g.21g,00zt. Stqd tez wskainik planowanej lqcznej kwoty splaty zobowiqzari,
o kt1rej mowa w art. 243 ust. I ww. ustawy, na 2017 r. wynosit I0,3 3?5 przy
9,ISok
dopuszczalnym
ponadto ustalono,ie w WieloletniejPrognozie Finansowej Miasta Mikol|w na lata 2014 2025ujgtej w uchwale Rady Miejskiej Mikolowa nr XXXVII/908/2013 z dnia 17 grudnia
2013i wykazano wydatki z tytulu porgczen i gwarancji przypadaiqce do splaty w latach
2015 - 20lg w bwotach innych niz wynikajqce z zawartej umowy porgczenia z dnia
2g tipca 2010r. W powyiszej wieloletniejprognozie uigto wydatki z tytulu udzielonych
- 2019 w wysokoici 11.000'000,00zl,
porgirun
-pomimo przypadajqcychdo splaty w latach 2015
iz z iokumentow irodlowych wynikalo, ze w kazdym roku do splaty przypadaly

raty kapitatu glownego wynikajqcegoz umowy kredytu objgte porgczeniem w wysokoici
zl.
14.761.546,80
Wydatki z etulu ww. porgczeniapodlegaly wylqczeniu,o ktorym mowa w art. 243 ust. 3
pkt 2 ustawyz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansochpublicznych.
Zadnemupracownikowi UrzgduMiasta Mikolow nie powierzono obowiqzk6ww zakresie
przygotowania danych niezbgdnych do opracowania proi ektu wielolelniei prognozy
finansowej. Z wyjainien udzielonychw trakcie kontroli wynikato, iz zadania w zakresie
opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej nalezaly do p. Barbary Gaida
bylego SkarbnikaMiasta Mikolow.
Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt I ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdziegminnym
(Dt U. z 2013 r. poz. 591 z poin. zm.) do zadanp. StanislawaPiechula - Burmistrza
Mikolowa oraz p. Marka Balcer - bytego Burmistrza Mikolowa nalezalo w szczegdlnoici
przygotowywanieprojektow uchwat rady gminy.
Wniosek nr 2
Podj4i dzialanta zmrerzajqce do zmrany wieloletniej prognozy finansowej
w zakresiewydatkow z tytulu udzielonych porgczehi gwarancjr oruz rozchod6w
z tytulu sptaty kredytow r poZyczek z uwzglEdnieniem wysokoSci iuL
zacrqgnigtychzobowi4zah ftnansowych, maJEcna uwadze art. 226 ust. 1 pkt 1
i pkt 5 ustawy z dma 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz . U. z 2013
r., poz. 885 z poLn.zm.).
W zakresiegospodarkinieruchomoSciami:
W 201I r. i 2015 r. przy wynajgciuna czasoznaczonydluzszyniz 3 lata lokalu uzytkowego
znajdujqcego sig w budynku Urzgdu Miasta Mikolow na podstawie umow naimu
z dnia I2lutego 2015 r.,
nr 20/2011z dnia B listopada20ll r. oraz 8OO3.7151.1.1.2015
stwierdzonoze:
Miejska Mikolowa nie wyrazila zgody na odstqpienie od obowiqzku przetargowego
zawarcia tych um6w, czym naruszonoart. 37 ust. 4 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
o gospodarcenieruchomoiciami(Dz. U. z 2010 r. Jr{r102,poz. 651 z poin. zm. oraz Dz. U.
z 2014 r., poz. 5lB z Poin. zm.),
do pubticznej wiadomolci wykazdwnieruchomolciprzeznaczonychdo oddania w najem,
czymnaruszonoart. 35 ust. I ww. ustawyo gospodarcenieruchomofciami.
Zadania w zakresieprzygotowywania i przeprowadzaniaprzetargow na wynajem lokali
uzytkowych, przygotowanie projektow umow najmu i uzyczenia lokali uzytkowych,
aneksow do tych-umow, wypowiedzentych umdw, a takze weryfikacja obowiqzujqcych
um6w najmu i uzyczenialokali uzytkowychnalezalydo Kierownika ReferatuLokalowego
i Dodatkow Mieszkaniowychw WydzialeSpraw Obywatelskich.Nadzor nad pracownikiem
w tym zakresiesprawowalp. Adam Zawiszowski- byty ZastgpcaBurmistrza Mikolowa'
t-)mowy najmu lokati uzytkowych zostaly podpisane ze strony Miasta przez p. Adama
Zawiszowskiego bytego Zastgpcg Burmistrza Mikotowa oraz p. Mateusza Handel
ZastgpcABurmistrza Mikolow a.

Wniosek nr 3
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Referatu Lokalowego i Dodatkow
Mieszkaniowychw Wydziale Spraw Obywatelskichw zakresieprzeprowadzama
przetargow na wynajem lokali uzytkowych oraz sporzEdzafira wykaz6w
do oddaniaw najem, stosowniedo art.35 ust' 1
nieruchomoSciprzeznaczonych
oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o gospodarce
(Dz. lJ. z 2015 r., poz.782), majqc na uwadze arI. 68 oraz
nieruchomoSciami
art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnta 27 sierpma 2009 r. o finansach publicznych
( D z . l J . 2 2 0 1 3r . , p o z .B B 5z p o L n z. m . ) .
W zakresieksiggowo5cii sprawozdawczoSci:
I{a dzien orwircia ksiqg rachunkowych2013 r. i 2014 r. na poszczegolnychkontach
Urzgdu Miasta Mikolow utykazano stany aktywow i pasywow w h,uotach innych od
wystgpujqcychna dzien ich zamknigciaodpowiedniow; 2012 r. i 2013 r. I'{aruszonotym
art. 5 ust. I ustawyz dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2009 r. IVr 152,
poz.
1223 z point. zm. oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z poin. zm.), zgodnie z ktorym
-wykazane
w^ksiggach rachunkowych na dzien ich zamknigcia stany aktywow i pasywow
nalezy ujqt w tej samej wysokoici, w otwartych na nastgpny rok obrotowy ksiggach
rachunkowych.
powyisze stwierdzono w przypadku synteQcznychkont iednostki/urzgdu Miasta Mikolow,
jednostki", 860 ,,Wynikfinansowy"
publicznoprawne", 800,,Fundusz
tj. 225 ,,Jr{ale1noici
oraz konta budZetu/organuI40 ,,Srodkipienigznew drodze".
przyczynq powyzszej nieprawidlowoici byty uwarunkowania techniczne programu
komputero*:ugoprzyjgtegodo stosowania.W ksiggachrachunkowychzardwno urzgdu.iak
przy pomocy komptttera, ka1de konto zamykane bylo dwoma
i organu pri*iAroiych
satdami (stanowiqcymisumg sald kont analitycznych),a takze tzw. ,,p€( saldem"' Dane
w tym zalcresiezostaly zobrazowanew zestawieniachobrot6w i sald kont syntetycznych.
Dla kont rozrachunkowychwlaiciwe byty dane doQczqcedwoch sald, poniewaz konta te
powinny wykazywacdwa salda obrazujqcestan naleznoici oraz stan zobowiqzan.Z kolei
dla kont organ'u,tj. 140 oraz kontjednostki, tj. 800,860 wlaiciwe byto tzw. ,,per saldo",
konta te powinny wykazywat tylkojedno saldo.
poniewaz
-Z
ksiqg rachunkowychjednostki wynikal bilans zamknigciaww. kont w postaci jednego
salda, ktore byto zgodne z wynikami przeprowadzonei inwentaryzacji oraz z danymi
wykazanymi w sprawozdaniachbudzetowychoraz finansowych. Natomiast w bilansie
ofwarcia wszystkichkont syntetycznychw roku nastgpnymzaprezentowanodane dotyczqce
dwoch sald, pomimo ze dla wymienionychpowyzej kont wlalciwe i zgodne ze stanem
rzeczywistymbylojedno saldo, tzvlt.,,P€rsaldo"'
Zadania w zakresie prowadzenia ksiqg j ednostki i organu nalezaly do pracownik6w
Referatu Ksiggowoici oraz pracownik|vt Referatu Finansdw i Sprawozdawczoici. I'{adzor
w tym zakresiesprawowal Glowny Ksiggowy [JrzgduMiasta'
Wniosek nr 4
Wprowadzic do ksi4g rachunkowych2016 r. stany aktywow i pasyw6wjednostki
zgodnie z danymi wynikaj4cymi z ksi4g rachunkowych 2015 r. na dzieA ich
zimkniEcra, stosownie do arr. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzelma 1994 r.
(Dz.IJ. z 2013r., poz. 330 z poLn.zm) oraz wzmocntcnadzor
o rachunkowoSci
nad pracownikami Referatu Ksiggowo5ci oraz Referatu Finans6w
i SprawozdawczoSciw tym zakresie,majEcna uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1

pkt 3 ustawyz dma27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych(Dz. IJ. z 2013 r.,
p o z . 8 8 5z p o L n z. m . ) .
W latach 2013 - 2014 nieprawidlowoprowadzono ewidencjgbudzetu/organuna koncie
140 ,,Srodki pienigzne w drodze" poprzez ujmowanie na tym koncie operacji
gospodarczychdotyczqcychrozrachunk6wz tytulu udzialow i dotacji.
Byto to niezgodnez zasadamifunkcjonowania ww. konta okreilonymi w postanowieniach
zalqcznikanr 2 do rozporzqdzeniaMinistra Finansdw z dnia 5lipca 2010 r. w sprawie
szczeg1lnychzasad rachunkowoici oraz planow kont dla budZetupanstwa, budZet6w
jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,samorzqdowychzaklad6w
budzetowych,parisfwowychfunduszy celowych oraz panstwowychjednostek budZetowych
majqcych siedzibgpoza granicami RzeczypospoliteiPolskiei (D, U. Nr I28, poz. 86I
z poin. 1ffi., obecnie Dz. U. z 2013 r. poz. 259) oraz zakladowym planie kont
wprowadzonymzarzqdzeniemBurmistrza Mikolowa nr 883/263/2012z dnia 29 czerwca
ZbtZ r. Zgodnie z postanowieniamiww. rozporzqdzenia,konto 140 ,,Srodkipienigznew
drodze", stLtiydo ewidencjilrodkow pienigznychw drodze,w tym; lrodkow otrzymanychz
innych budzetow w przypadku, gdy irodki zostaly przekazane w poprzednim okresie
sprawozdawczym i sq objgte wyciqgiem bankowym z datq nastgpnego okresu
sprawozdawczego; bwot wplacanych przez inkasent6w za poSrednictwem poczty lub
bezpoSredniodo banku z tytulu dochodowbudzetowychw przypadkupotwierdzenia wptaty
przez bank w nastgpnym olcresiesprawozdawczym;przelewfw dochoddw budzetowych
zrealizowanychprzez bank platnika w okresie sprawozdawczymi objgtych wyciqgami
bankowymi z rachunku biezqcego budzetu w nastgpnym okresie sprawozdawczym.
Stosownie do przyj gtej techniki ksiggowania irodki pienigzne w drodze mogq byt
ewidencjonowane na biezqco lub tylko na przelomie olcres6w sprawozdawczych. l',/a
stronie Wn konta 140 ujmuje sig zwigkszeniastanu lrodkfw pienigznychw drodze, o na
stronie Ma zmniejszeniastanu irodkow pienigznychw drodze.Konto 140 mozewykazywat
saldo Wn, ktore oznaczastan irodkow pienigznychw drodze.
Zadania w zakresieprowadzenia ewidencji ksiggowejorganu nalezaly do pracownikow
Referatu Finans6w i Sprawozdawczoici. I{adzor w tym zakresie sprawowal Glowny
Ksiggowy Urzgdu Miasta.
I'{ieprawidlowodokonanozamknigcia ksiqg rachunkowychurzgdu i budzetuwg stanu na
dzien3l grudnia 2013 r. i 3l grudnia 2014 r. poprzez:
- wykazanie sald po stronie Ma na koncie /organu/ 223 ,,Rozliczenie wydatkow
budzetowych",
- wykazanie sald po stronie Wn na koncie /urzgdu/ 222 ,,Rozliczenie dochodow
budzetowych",
- wykazanie sald po stronie Wn na koncie /urzgdu/ 223 ,,Rozliczenie wydatkow
budzetowych".
powyisze byto niezgodne z zasadami funkcj onowania ww. kont okreilonymi
w postanowieniachzalqcznikow nr 2 i nr 3 do rozporzqdzeniaMinistra Finans6w z dnia
zasadrachunkowoiciorazplanow kont dla budzetu
5 itpca 2010r. w sprawieszczegolnych
paistwa, budzet|w jednostek sarnorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,
^samorzqdowych
zakladdw budzetowych, panshuowych funduszy celowych oraz
jednostek budzetowychmajqcychsiedzibgpoza granicami Rzeczypospolitei
panstwowych
-Potskiej
(Dz. U. ltlr I28, poz. 86l z pdin. zm., obecnieDz. U. z 2013 r. poz. 289) oraz
zakladowymplanie kont.

Zgodniez postanowieniamizalqcznikanr 2 planu kont dta budzetdwjednosteksamorzqdu
tirytorialiego do ww. rozporzqdzeniaMinistra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r., konto 223
z iednostkami
,,Rozliczenie wydatkow budzetowych" sluZy do ewidencii rozliczeri
Ewidencig
jednostki
budzetowych.
wydatkow
budzetowymiz'tytulu dokonanychprzez te
szczegolirq do konta 223 prowadzi sig w sposob umozliwiaiqcy ustaleniestanu rozliczeri
, poJrreg1-lnymi jednostkami budzetowymiz tytulu przekazanychna ich rachunki irodkow
pierigzrych przeinaczonych na pokrycie realizowanychprzez nie wydatkow budzetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych Srodkow na rachunki biezqceiednostek
budzet owych, I ecz ni ewykorzystanych na p olcryci e wydatkow budzetowych.
Zgodnie z postanowieniami zalqcznika nr 3 planu kont dla jednostek budzetowych
i"samorzqdowychzakladdw budzetowychdo ww. rozporzqdzeniaMinistra Finans6w z dnia
5 lipca-2010 r., konto 222 ,,Rozliczeniedochodow budzetowych"sluzy do ewidencji
rozliczenia zrealizowanychprzez jednostkg dochodow budzetowych.Konto 222 moze
wykazywat saldo Ma, ktore oznacza stan dochoddw budzetowychzrealizowanych, lecz
,irpriutanych do budzetu.Saldo konta 222 ulega likuidacji poprzez ksiggowanieprzelewu
do budzetu dochodow budzetowych pobranych, lecz nieprzelanych do konca rokt't,
w korespondencjiz kontem130. Konto 223 ,,Rozliczeniewydatkowbudzetowych"sluzy do
ewtdeniii rozliizenia zrealizowanychprzez jednostkg wydatkow budzetowych.Konto 223
moie wykazywat saldo Ma, ktore oznacza stan Srodkow pienigznych otrzymanych na
do konca roku. Saldo konta 223
potcrycii
^ulega wy'datkowbudzetowych,lecz niewykorzystanych
lilouidacji poprzez ksiggowanieprzelewu na rachunek dysponentawyzszegostopnia
Srodk1wpienigziyih ,turykorzystanych do korica roku, w korespondencjiz kontem I30.
Zadania w zalcresieprowadzenia ewidencji ksiggowej nalezaly do pracownikfw Referatu
Ksiggowoici oraz Referatu Finansfw i Sprawozdawczoici. Nadzor w tym zakresie
sprawowal Gtowny Ksiggowy (JrzgduMiasta.
W latach 2013 - 2014 nieprawidlowoprowadzono ewidencjganalitycznq budzetukonta
g0g ,,Rozliczenia migdzyokresowe"poprzez zaniechanie ustalenia stanu rozliczen
migdzyolcresowychwedlug ich etulow (odsetekod lcredytow,poiyczek oraz otrzymanej
srbwincii dotyczqcejroku nastgpnego)oraz nieprawidlowo dokonanozamknigciaksiqg
rachunkowychbudzetupoprzez wykazaniesald po stronie Wn tzw.persaldem.
powyzsze byto niezgodne z zasadami funkcionowania ww. konta olcreilonymi
w postanowieniachzalqcznikanr 2 i nr 3 do rozporzqdzeniaMinistra Finans1w z dnia
zasadrachunkowoiciorazplanow kont dla budzetu
S lipca 2010r. w sprawieszczegolnych
jednostek
samorzqdu terytorialnego, iednostek budzetowych,
budzet|w
paisrwa,
-samorzqdowych
zaffiad|w budzetowych, parisfwowych funduszy celowych oraz
jednostek budzetowychmajqcych siedzibgpoza granicami Rzeczypospolitei
panstwowych
^Potskiej
(Dz. U. I,{r I28, poz.861 zpoin. zm., obecnieDz. U. z 2013 r. poz.289)' Zgodnie
z postanowieniami zatqcznika nr 2 planu kont dla budzetow jednostek samorzqdu
teiytorialnegodo ww. rozporzqdzeniaMinistra Finansdwz dnia 5 lipca 2010 r', konto 909
Na stronie
,,Rozliczeniamigdzyokresowe"slttzydo ewidencjirozliczerimigdzyokresowych.
Wn konta 909 ujmuje sigw szczeg6lnoicikosztyfinansowe stanowiqcewydatki przyszlych
okresow (np. odsetki od zaciqgnigtych lcredytowi pozyczek w korespondenciiz kontami
134 tub ZOO1,o na stronie Ma - przychodyfinansowe stanowiqcedochody przyszlych
olcres6w (rp subwencje i dotacje przekazane w grudniu doQczqce nastgpnego roku
budzetowego).Ewidencja szczegolowaprowadzona do konta 909 powinna umozliwiat
ustalenie stanu rozliczeri migdzyolwesowychwedlug ich tytulow. Konto 909 mohe
wykazywac saldo LVn i Ma. W trakcie kontroli wprowadzono analitykg do konta 909
wedlugposzczeg6lnych tYtulow.
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Zadania w zakresieprowadzenia ewidencii ksiggoweiorganu nalezaly do pracownikdw
Referatu Finansdw i Sprawozdawczoici. I'{adzor w tym zakresie sprawowal Glowny
Ksiggowy Llrzgdu Miasta.
Wniosek nr 5
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Referatu Finans6w i Sprawozdawczolcr
oraz Referatu KsiggowoSciw zakresie prowadzeniaewidencji ksiggowej kont
budzetu I40, 223, 909 oraz kont jednostki 222 i 223, stosownie do zasad
funkcjonowania ww. kont okreSlonych w zalqczntkach nr 2 i nr 3 do
rozporzEdzeniaMinistra Finansow z dnta 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych
zasadrachunkowoScioraz planow kont dla budzetuparistwa,budzetowjednostek
samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakl.adow
budzetowych, paristwov\rychfunduszy celowych oraz paristwowych jednostek
budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. IJ. z 2013 r. poz. 289), maJ4cna uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3
ustawy z dma 27 sierpnta2009 r, o finansachpubbcznych (Dz.U. z 2013 r.,
p o z . 8 B 5z p o L n .z m . ) .
W latach 2011 - 2014 dokonywanozwrotu wadi6w wnoszonychprzez podmioty biorqce
udzial w postgpowaniach o udzielenie zamdwieri publicznych oraz na sprzedaz
nieruchomoici komunalnychbez odsetekwynikajqcychz rachunku bankowego,na ktorym
irodki te byly ulokowane. Odsetki od wadiow przekazywanona rachunek budzetuMiasta
Mikotowa.
Powyzszymnaruszonoart. 45 ust. B, art. 46 ust. 4 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
(Dz. U. z 2010r. J'{r113,poz.759 zpoin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r,,
zamdwienpublicznych
poz. 907 z poin. zm.), zgodnie z ktorym wadium wniesione w pieniqdzu zamawiaiqcy
przechowujena rachunku bankowym.Jezeli wadium wniesionow pieniqdzu,zamawiajqcy
zwracaje wraz z odsetkamiwynikajqcymi z umowy rachunku bankowego,na ktorym byto
ono przechowywane,pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowejza przelewpienigdzy na rachunekbankowywskazanyprzez wykonawcg.
Zgodnie z art. 4 ust. I ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach iednostek
samorzqduterytorialnego (D, r.l. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z poin. zm. oraz Dz. U.
z 2014 r., poz. 1l I5 z poin. zm.) odsetkiz Qtulu wadiow uigtychna rachunku bankowym
sum depozytowychnie stanowiq dochodowgminy. Rowniezw mySl art. 5 ust. I ustawy
z dnia 27 sierpnia2009 r. ofinansachpttblicznych(Dz U. I"lr 157,poz. 1240 z pdin. zm.
oraz Dz. U. z 2013 r., poz. BBi zpoin. zm.),odsetkite nie stanowiqirodkow publicznych.
Srwierdzono,Ze w ww. latach na rachunekdochoddwUrzgduMiasta Mikolow przekazano
5.064,87zl.
odsetkiod rachunkusum depozytowychwlqczneih,ryocie
sig na wydzielonychrachunkach
znajdowaly
umdw
wykonania
nalezytego
Zabezpieczenia
lokat, i zwracane byly wraz z odsetkiwynikajqcymiz oprocentowaniana tych rachunkach.
Zadania w zakresieprzekazywania odsetek od wadiow zdeponowanychna rachunku
depozytowym na rachunek dochodow wykonywal Inspektor w Referacie Ksiggowoici.
l{adzor w tym zakresiesprawowal fwczesny Glowny Ksiggowy (JrzgduMiasta.
Wniosek nr 6
Dokonywac zwrotu wadium wniesionegow pteniqdzuprzez podmioty bior4ce
udzial w postEpowaniacho udzielenrc zamowienpublicznych oraz na sptzedaL
nieruchomoSci komunalnych wraz z odsetkami wynikaiqcymi z rachunku
bankowego,stosowniedo art. 45 ust. B, art. 46 ust. 4 ustawy z dma 29 styczma
1.1.

2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. lJ. z 2013 r., poz. 907 z po1n. zm.),
art.4 ust. I ustawy z dnta 13 listopada2003r. o dochodachjednosteksamorzqdu
t e r y t o r i a l n e (gDo z . I J . z 2 0 1 4 r . , p o z1. 1 1 5z p o 2 n . z m . ) , a r t .u5s t .l u s t a w yz d m a
r. o finansachpublicznych(Dz. IJ. z 2013 r., poz. 8852 poLn.
27 sierpnia-2119
zm.).
W olcresieod stycznia2012 r. do marca 2015 r. odsetkiod zaciqgnigtychkredytow oraz
ujmowanona kontach134 ,,KredyQbankowe"i 260 ,,Zobowiqzaniafinansowe"
pozyczek
-w'korespondencji
z kontem 909 ,,Rozliczeniamigdzyokresowe"w kwocie zbiorczei
doeczqcej wszyitkich zaciqgnigtych lcredytow i pozyczek, na jednym wspolnym koncie
analitycznymdo konta I34 oraz do konta 260.
powyzsze stalo w sprzecznoici z zasadami funkcjonowania kont I34, 260 i 909
olcreilonymiw zalqcziiku nr 2 do rozporzqdzeniaMinistra Finansdw z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczegolnychzasad rachunkowoScioraz planow kont dla budzetu paristwa,
buizetow jednoslek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,samorzqdowych
zaklad1w budzetowych,panstwowych funduszy celowych oraz pansfwowych iednostek
Polskiej (Dz. u. I{r I28,
budzetowychmajqcychsiedzibgpoza granicami Rzeczypospolitei
z poin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 259) oraz w zakladowymplanie kont
poz.86l
-wprowadzonym
zarzqdzeniemBurmistrza Mikolowa nr 883/263/2012z dnia 29 czerwca
20I2 r. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, konto I 34 moze wykazywat saldo Ma
oznaczajqce zadluzenie z tytul|w kredytow zaciqgnigtych na finansowanie budzetu
prowadzona do konta I34
Aj kredyt i odsetki od kredytu). Ewidencia szczeg6lowo
kredytowych.Natomiast
um6w
powinna umozliwiat ustaleniestanu zadluzeniawedlug
ewidencjaszczegolowaprowadzonado konta 260 powinna zapewnicmozliwoic ustalenia
stanuzobowiqzi, , poszczegolnymikontrahentamiwedtugtytulow zobowiqzari.Konto 909
gdzie na stronie Wn konta ujmuie si?
sluzy do ewidencji rozliczen migdzyolcresowych,
w szczegolnoici kosztyfinansowe stanowiqce wydatki przyszlych okres6w. Ewidencja
,rrrugolowa prowadzona do konta 909 powinna umozliwiat ustalenie stanu rozliczeri
migdzyolcresowych w edlug ich tytutdw.
ponadto, zgodnie z zalqcznikiem nr 3b do zarzqdzenia Burmistrza Mikolowa Nr
gg3/263/20. 2 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacjiprzyigtych
zasad (potityki rachunkowoici) w zakresiekonta I34, analitykg do tego konta buduje sig
nastgpujqco:
- drugi czlon konta - koleiny zaciqgnigQkredyt,
- trzeci czlon konta - odsetkiod kredytow.
w zakresiekonta 260, analitykgdo tego konta buduiesig nastgpujqco:
- drugi czlon konta - kolejna zaciqgnigtapozyczka,
- trzeci czlon konta - odsetki,
Zadania w zalcresieprowadzenia ewidencji do kont I34, 260 i 909 naleialy do
pracownikow ReferatuFinansow i Sprawozdawczolci.I{adzor w tym zakresiesprawowal
Glowny Ksiggowy UrzgduMiasta Mikotow.
W trakcie kontroli zaprowadzono szczeg6lowq ewidencjg analitycznq do odsetek od
kredytow i pozyczek inajdujqcych sig na kontach; 134, 260 i 909 w sposob zgodny
z obowiqzujqcymww. rozporzqdzeniemoraz zakladowymplanem kont.
Zaniechano biezqcego ujmowania w ksiggach rachunkowych Urzgdu Miasta Mikolow
zmian w stanie posiadania majqtku trwalego, czym naruszonoart. 4 ust. 2, art. 20 ust. I
oraz art. 24 uit. 5 pkt I ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci(Dz. U.
z 2009r. l,{r 152,poz. 1223 z poln. zm. oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z poin. zm.)'
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Zgodnie z przytoczonymiprzepisami zdarzenia, w tym operacje gospodarcze,ujmuje sig
w ksiggach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniufinansowym zgodnie z ich treiciq
ekonomicznq. Do ksiqg rachunkowych okresu sprawozdawczegonalezy wprowadzit,
w postaci zapisu, kaide zdarzenie,kt6re nastqpilo w tym okresiesprawozdawczym.Ksiggi
rachunkowe uznaje sig zo prowadzone biezqco, jezeli pochodzqce z nich informacje
umozliwiajq sporzqdzeniew terminie obowiqzujqcychjednostkg sprawozdarifinansowych
i innych sprawozdari.
Powyzszedotyczylo;
.
niebiezqcegoujmowania zdarzeri gospodarczychzwiqzanych z nabyciem z mocy
prawa przez Miasto Mikolow nieruchomoScizaigtyc! pod drogi publiczne gminne nQ
podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Slqskiego oraz nieruchomoSci do
przygotowania i realizacji inwestycji drogowych na podstawie decyzii Starosty
Mikolowskiego.
Zgodnie z art. I2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia I0 huietnia 2003 r. o szczegolnychzasadach
przygotowaniairealizacji inwestycjiw zakresiedrogpublicznych(Dz. fJ. z 2008 r. IVr 193,
poz. 1194 z poin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z poin. zm.) nieruchomoicilub ich
czgsci stajq sig z mocy prawa wlasnoiciq odpowiednich iednostek samorzqdu
terytorialnego w odniesieniudo drog gminnych, z dnieffi, w ktorym decyzia o zezwoleniu
na realizacjg inwesQcji drogowei stata sig ostateczna.
Snuierdzono,2e:
nieruchomo{ci,ktorychMiasto stalo sig wlascicielemwokresieod 2006 r. do 2010 r. na
podstawie 4 decyzji StarosQMikolowskiegooraz 6 decyzji WojewodySlqskiego,
nieruchomoici,ktorych Miasto stalo sig wlaicicielemw olcresieod 2008 r. do 2010 r. na
podstawie 42 clecyzjiStarostyMikolowskiegooraz 6 decyzji WoiewodyStqskiego,
nieruchomoici,ktorych Miasto stalo sig wlalcicielemw okresieod 2009 r. do 2012 r. na
podstawie 7 decyzjiStarostyMikolowskiegooraz B decyzji WojewodySlqskiego,
nieruchomoici,ktorych Miasto stalo sig wlaicicielemw okresieod 2009 r. do 2013 r, na
podstawie l4 decyzji StarostyMikolowskiegooraz I decyzigWojewodyStqskiego,
gospodarczezwiqzanez nabyciemnieruchomoici, ktorych Miasto stalo sig wlaicicielem
w otlrresieod 2012 r. do list,opada2014 r. napodstawie I decyzjiStarostyMikotowskiego
oraz 4 decyzji WojewodyStqskiego.Skutkiempowyzszegoww. irodki trwale nie zostaty
wykazanew bilansach Urzgdu Miasta Mikotowa wg stanu na dzien 3l grudnia 20JI r.,
3l grudnia 2012r., 3l grudnia 2013r. oroz 3l grudnia 2014 r
Przyczynqnieprawidlowoici byto niebiezqcewystawianiedowoddw OT przez Inspektora
Wydzialu Gospodarki Mieniem. Nadzor w tym zakresie sprawowal Zastgpca IVaczelnika
tego Wydziatu.
Zdarzenie gospodarcze dotyczqce nabycia przez ,Miasto Mikolow nieruchomoici
gruntowych ujgto w ewidencji ksiggoweikonta 0l I ,,Srodki trwale" tego samegookresu
sprawozdawczego,w ktorym zostaly wystawionedowody OT.
o braku ujgcia w ewidencjiksiggowejdo dnia zokonczeniakontroli dzialki nr 3074/106
polozonej w Mikolowie, sprzedanejna podstawie aktu notarialnego Rep A ],lr 6249/2014
z dnia I B czerwca2014 r.
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Dowod LT/3gl zostal sporzqdzonydnia 23 czerwca 2014 r. i podpisany przez Zastgpca
I,{aczelnikq Wydzialu Gospodarki Mieniem, Kierownika Biura Dotacji i lVadzoru nad
Majqtkiem oraz bytego GlownegoKsiggowegoUrzgduMiasta.
Zgodnie z instrukcjq obiegu dokumentdwfinansowo-ksiggowychi procedur kontroli
(JrzgdzieMiista Mikolow wprowadzonq zarzqdzeniemNr 843/193/2009
fiiansowej w
Burmistrza Mikolorwaz dnia IB sierpnia 2009 r. obowiqzujqcqdo I stycznia 2015 r. na
w terminie 7 dni od daty
podstawie
-dokonaniadokumentowirodlowych komorka merytoryczna
operacji gospodarczejsporzqdzadokumentLT lihwidqcja irodka trwalego i
(w 4 ugru*ptarrirhj pizedktada w WydzialeFinansowym celem wyreiestrowania irodka
trwalego z ksiggi inwentarzowej i dokonania stosownych zapisow w ksiggach
rachuikowych. W Wydttotu Finansowym pozostaje oryginal i I kopia, pozostale dwie
zafwierdzonekopie wracaiq do komorki merytorycznej.
Od dnia 2 secznia 20I 5 r., w kontrolowanejjednostce obowiqzuje instrukcja obiegu
dokumentowfinansowo-ksiggowychi procedur kontroli finansowei w Urzgdzie Miasta
Mikoloyv wprowadzona zarzqdzeniem l'{r I/32/2015 Burmistrza Mikotowa z dnia
2 secznia 2OtS. Zgodnie z postanowieniamiww. instrukcii na podstawie dokumentdw
lrodlowych komorka merytoryczna w terminie 7 dni od daty dokonania operacji
gospodarczejsporzqdza dokument LT - tilo,vidacjairodka trwalego. Instrukcja sluzy do
udokumentowania sprzedanego bqdi fizycznego zlih.ryidowania irodka trwatego.
jako
LT sporzqdzany wtiien byt w 4 egzemplarzach I dla Referatu Ksiggowoici,
dokument irodlowy stanowiqcy podstawg do wyksiggowania lrodka trwalego z ksiqg
rachunkowych, I dta Biura Dotacji i Ir{adzorunad Majqtkiem, I dla komorki, ktorej
powierzono pieczg nad irodkiem trwalym i l dla komorki nadzorujqce.ilih,uidacjg.
Wszystkie iomorki merytoryczne zobowiqzane sq do przedlcladania dokumentacii
zwiqzanejz ruchemmajqtku do Biura Dotacji i Nadzorunad Majqtkiem,w terminie l4 dni
od dnia zaistnieniazdarzenia.
Zgodnie z wyjalnieniami bylego Glownego Ksiggowego Urzgdu, przyczynq
,lrpro*idlowoici w zalcresienie ujgcia w ewidencji do konta 0ll sprzedanejw 2014 r.
niiruchomoScibyto nieprzekazaniei{ormacji w zakresiezmian w stanieirodkow trwalych
pracownikow Biura Dotacji i I'{adzorunad Majqtkiem do Referatu Ksiggowoici,
przez
^rpo*idowane
btgdem programu nie dajqcym mozliwoici wprowadzenia dowodu LT
z dnia 23 czerwca20ll r. do dzialki 3074/106do ewidencjiSrodkowtrwalych
Za wprowadzenie danych do ewidencji irodkdw trwalych odpowiadat Kierownik Biura
Domtit i Nadzoru nad Majqtkiem. l,ladzdr w tym zakresiesprawowal p. Michal Pienta
byty SekretarzMiasta Mikotowa'
io" *prowadzenie clanych do ewidencji ksiggowej (konto 0l I) odpowiadal Inspektor
Referatu Ksiggowoici. Nadzor w tym zakresie pelnil byly Glowny Ksiggowy Urzgdu
Miasta.
Z protokolu koncowegoz przeprowadzonejinwentaryzaciiwg stanu na 3l grudnia 2014 rwynikato,ze dokonanov,erytfikacjigrunt|w (pomigdzyksiggamirachunkowymi,a danymi
zawartymi w ksiggach i,nwentarzowych)i nie stwierdzono ww. rdznic. Protoktil
z przeprowadzonej inwentaryzacji zostal podpisany przez Komisjg Inwentaryzacyinq
zarzqdzeniem wewngtrznym Ir{r 3/3I /20I 4 Burmistrza Mikotowa z dnia
pi*otinq
-g
paidziernika-2714 r. Zgodnie z art. 26 ust. I pkt 3 ww. ustawy o rachunkowoici,
jednostki przeprowadzajq nq ostatni dzien kazdego roku obrotowego inwentaryzacig
irodk7w trwalych, do ktorych dostgp jest znacznie utrudniony, grunt6w oraz praw
zabwalifikowanych do nieruchomoici, naleznoici spornych i wqtpliwych, a jezeli
1,4

przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnieniez przyczyn uzasadnionychnie bylo
mozliwe - drogq pordwnania danych ksiqg rachunkowychz odpowiednimidokumentami
i weryfikacji wartoici tych skladnik|w. Jednoczeinie,w myil zasad przeprowadzania
inwentaryzacji aktywdw i pasywdw, wprowadzonychzarzqdzeniemBurmistrza Mikolowa
I,{r 1345/314/10z dnia 31 sierpnia 2010 r. metoda ta polega na ustaleniu realnoici
aktyw|w i pasywow w drodze pordwnania stanow ksiggowych istniejqcych w ksiggach
rachunkowych lub inwentarzowychz danymi w dokumentachirodlowych lub wtdrnych,
r ejestr ach, karto tekach.
PrzyczynqnieprawidlowoScibyto odstqpienieod pordwnania ewidencii irodkdw trwatych
prowadzonej przez pracownikow w Wydziale Finansowym z wlaiciwymi dokumentami,
tj. decyzjami Wojewody Slqskiego, na podstawie ktorych nabyto dzialki: nr 2482/4I,
nr 644/59,nr 2015/76,nr 2601/108,nr 2035/31oraz aktem notarialnym,na podstawie
ktoregozbyto dzialkgnr 3074/106.
Wedlug regulacji wewngtrznych, wprowadzonych wy1ej przywolanym zarzqdzeniem,
w procesie inwentaryzacji sprawowanie nadzoru nad inwentaryzaciq przeprowadzanq
metodq weryfikacji naleZalo do zadan Skarbnika Miasta oraz Glownego Ksiggowego
Urzedu Miasta.
Wniosek nr 7
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami UrzEdu Miasta Mikol6w w zakresie
breaqcego ujmowania zdarzeh gospodarczych dotyczqcych nieruchomoSci
w ksiggach rachunkowych IJrzgdu, sporz4dzanradowod6w OT, terminowego
przekazywaniainformacjt dotycz4cych zmran w stanie Srodk6w trwalych oraz
przeprowadzamat rozhczafira inwentaryzacji Srodk6w trwalych, stosownie do
art. 4 ust. 2, art. 20 ust. I onz art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 26, art. 27 ustawy z dnta
29 wrzesnia1994 r. o rachunkowoSci(Dz. IJ. z 2013 r., poz. 330 z po2n. zm.)
w zwrqzkuzart. 12 ust.4 pkt2 ustawy zdnta 10 kwietnia2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i reahzacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. lJ. z 2013r., poz. 687 z poLn.zm) oraz postanowieniamiinstrukcji obiegu
dokument6w finansowo-ksiggowychi procedur kontroli finansowej w UrzEdzie
Miasta Mikolow wprowadzonej zarzEdzeniem Nr Il32l20l5 Burmistrza
Mikolowaz dnta2 styczma2015r., majqcna uwadzeart.68 i art. 69 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dt. IJ. z 2013 r.
p o z . 8 8 5z p o L n .z m . ) .
Wniosek nr 8
IJiqe w ksiggachrachunkowychIJrzEduMiasta Mikolow operacjEgospodatczE
stosownie
zwrpzanEZesprzedaaqwdniu 18 czerwca2074r. dzialkinr 30741106,
do art. 4 ust. 2, arI.20 ust. 7, art.24 usL 5 pkt 1 ustawy z dnta}9 wrze6nia1994r.
(Dz. U . z 2013t ., poz' 330 z poLn.zm.).
o rachunkowoSci
W latach 201I - 2014 w sprawozdaniach Rb-275 z wykonania planu dochodow
"
budzetowychjednostki samorzqdu terytorialnego w kolumnie ,,Dochody otrzymQne
w dziale 758,,Roznerozliczenia",rozdziale75801,,Czgit oiwiatowa subwencjiogolnei
dta jednostek samorzqduterytorialnego", $ 292 ,,subwencjeogdlne z budzetuparistwa"
wykazano otrzymanq subwencjg oiwiatowq w h,vocie innej niz wynikalo to z ksiqg
rachunkowychorganu oraz wplywow irodkow z tego tytulu na bankowy rachunek budzetu,
w tym:
o zgodnie z ewidencjq lesiggowqkonta 133 ,,Rachunek biezqcy budzetu (organu)"
w olcresieod stycznia do grudnia 201I r. na rachunek budzetuwplyngta subwencia
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zl, natomiastw sprawozdaniuRb-275za okres od
oiwiatowa w lat,ocie17.301.899,00
poczqtku roku do 3I grudnia 201I r. jako dochody otrzymane wykazano kwotg
zt. RoznicAstanowilakwota L277.623,00zl,
18.579.522,00
"
zgodnie z ewidencjq ksiggowq konta I 33 ,,Rachunek biezqcy budzetu (organu)
i otcresieod seczni,a do grudnia 2012 r. na rachunek budzetuwplyngla subwencia
zl, natomiastw sprawozdaniuRb-275za okresod
20.003.436,00
oiwiatowa w Anuocie
poczqtku roku do 3I grudnia 20I 2 r. j ako dochody otrzymane wykazano bwotg
zl,
zl. R1znicawynosila 1.450.247,00
21.453.683,00
"
zgodnie z ewidencjq ksiggowq konta I 33 ,,Rachunek bieiqcy budzetu (organu)
i okresie od stycznia do grudnia 2013 r. na rachunek budzetuwplyngla subwencja
zl, natomiastw sprawozdaniuRb-275za okres od
oSwiatowaw huocie 20.927.614,00
poczqtku roku do 3I grudnia 2013 r. jako dochody otrzymane wykazano kwotg
zt,
zl. RoznicawynosilaL553'396,00
22.181.010,00
zgodnie z ewidencjq ksiggowq konta 133 ,,Rachunekbiezqcy budzetu (organu)"
i okresie od stycznirado grudnia 20ll r. na rachunek budzetuwptyngla subwencja
Rb-275za okresod
oSwiatowaw kwocie22.203.521,00zl, natomiastw sprat4lozdaniu
poczqtku roku do 3 I grudnia 20I 4 r. jako dochody otrzymane wykazano huotg
zt. Roznicawynosila1.686052,00 zl'
23.589.573,00
powyzszym naruszono $ 3 ust. 4 pkt 3 zatqcznika nr 39 do rozporzqdzenia Ministra
Finans1wz dnia 3lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoicibudzetowei(Dz U. I',/r20,
Ministra Finansow z dnia l6 stycznia
poz.
-2014103)oraz zalqcznikanr 39 do rozporzqdzenia
(Dz.
U z 2014 r., poz. 119) Zgodnie
r. w sprawie sprawozdawczoicibudzetowej
"
e sig kwoty
z przytoczonym przepisem
-ktore w kolumnie ,,Dochody otrzymane wykazui
jednostek
samorzqdu
bankowy
wptyngty na rachunek
subwencji ogolnej,
t e r y t o r i i t n e g o w o k r e s i e s p r a w o z d a w c z y m . P o n a d t o , z g o d n i e z I$p6kut lsi tp. k t 3 , S 9
ust. I i ust. 2 ww. rozporzqdzeri, sprawozdania jednostkowe sq sporzqdzaneprzez
kierownikow jednostek organizacyjnychna podstawie ksiqg rachunkowych, zbiorcze,
w szczegotowolci sprawozdanjednostkowych - sq sporzqdzaneprzez przewodniczqcych
,arzqdoi jednostei ro*orzqdu terytorialnegona podstawie sprawozdaniednostkowych
oraz sprawozdania iednostkowego iednostki samorzqdu
jednostek im podtegtych
terytorialnego, jako jednostki budzetowej i jako organu. Kierownicy jednostek sq
obowiqzani sporzqdzat sprawozdania rzetelnie i prawidlowo pod wzglgdem
merytorycznymi formalno- rachunkowym. Kwoty wykazanew sprawozdaniachpowinny
byt zgodnez danymi wynikajqcymiz ewidencji ksiggowej.
Zadania w zakresieprzygotowania danych niezbgdnychdo sporzqdzeniaww. sprawozdait
Rb-275(jednostkowychi zbiorczych)za lata 201I - 2014 wykonywalipracownicy Referatu
l,{adzorw tym zakresiesprawowal Kierownik Referatu.
Finansow i SprawozdawczoSci.
jednostki
Sprawozdanie(jednostkowe)Rb-275z wykonaniaplanu dochodowbudzetowych
samorzqduterytorialnegoza okres od poczqtkuroku do dnia 3l grudnia. 20ll r., 2012 r.
2013r., z dnia 30 stycznia2014 r. oraz z dnia t7 lutego2014 r. podpisaliz up. Burmistrza
p. Adam Zawiszowski - byty Zastgpca Burmistrza Mias'ta Mikolowa oraz p. Barbara
Gajda - byly Skarbnik Miasta Mikotowa.
iednostki
Spiawozdanie(jednostkowe)Rb-275z wykonaniaplanu dochodowbudzetowych
r. z dnia
2014
grudnia
31
dnia
roku
do
poczqtku
od
olcres
za
s-amorzqduterytorialnego
p.
Mateusz
Burmistrza
z
up.
ll lutego 2015r. oraz z dnia 12 lutego 2015 r. podpisali
Handel - ZastgpcaBurmistrza oraz p. Barbara Gajda byly Skarbnik Miasta, z dnia l2 i
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l3 marca 2015 r. podpisali z up. Burmistrzap. MateuszHandel - ZastgpcaBurmistrza
Miasta oraz z upowaznieniaSkarbnikaMiasta |wczesny Glowny Ksiggowy UrzgduMiasta.
Sprawozdania (zbiorcze)Rb-275 z wykonania planu dochodow budzetowychjednostki
samorzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 3l grudnia 2011 r.
podpisali p. Marek Balcer - byly Burmistrz Mikolowa oraz p. Barbara Gaida - byty
Skarbnik Miasta Mikolow a.
Sprawozdania (zbiorcze)Rb-275 z wykonania planu dochodow budzetowychjednostki
samorzqduterytorialnegoza okres odpoczqtku roku do dnia 3l grudnia. 2012 r., 2013 r.
podpisali z up. Burmistrzap. Adam Zawiszowski- byly ZastgpcaBurmistrza Miasta oraz
p. Barbara Gajda - byly Skarbnik Miasta.
Sprawozdania (zbiorcze)Rb-275 z wykonania planu dochodow budzetowychjednostki
samorzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
z dnia 19 lutego 2015 r. podpisali p. Stanislaw Piechula - Burmistrz Mikolowa oraz
p. Barbara Gajda - byly Skarbnik Miasta; z dnia 13 marca 2015 r. (korekta nr l) oraz
z dnia 31 marco 2015 r. (korekta nr 2) podpisali p. Stanislaw Piechula - Burmistrz
Mikolowa oraz owczesnyGtowny Ksiggowy UrzgduMiasta, obecniep. Danuta JasiriskaGdaniec- Skarbnik Miasta Mikotowa.
Wniosek nr 9
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Referatu Finans6w i Sprawozdawczoict
w zakresieprzygotowania danych dotycz4cychdochodow otrzymanych z tyrtulu
subwencjiogolnej, mezbqdnychdo sporzqdzantasprawozdanRb-275, stosownie
Ministra Finans6wz dnia
do $ 3 ust.4 pkt 3 zat4cznikanr 39 do rozporzEdzenia
(Dz. IJ. z 2014 r.,
budzetowej
sprawozdawczoSci
r.
w
sprawie
16 styczma2074
poz. 119 z poLn. zm.) oraz $ 6 ust. 1 pkt 1 i 3, $ 9 ust. 1 i ust. 2 ww.
Ministra Finans6w,maj1cna uwadze art.68 i art. 69 ust. 1 pkt 3
rozporzEdzenta
ustawy z dma 27 sierpnia2009 r. o finansachpubhcznych(Dz.U. z 2013 r.,
p o z . 8 8 5z p o 2 nz m . ) .
W latach 201I - 2014 w sprawozdaniachRb-275 - roczne sprawozdaniez wykonania
planu dochodow budzetowych jednostki samorzqdu terytorialnego nieprawidlowo
wykazano dochody , tytulu udzialu w podatku dochodowymod osobfizycznych w dziale
756 ,,Dochody od os6b prawnych, od osob fizycznych i od innych j ednostek
nieposiadajqcychosobowoiciprawnej oraz wydatki zwiqzanez ich poborem", rozdziale
7562I ,,(Jdzialy gmin w podatkach stanowiqcychdochod budzetuparistwa", $ 00I0
,,Podatekdochodowyod osobfizycznych":
. 2011 r. w kolumnie dochody otrzymane wykazano dochody w lqcznej kwocie
zl. Zgodniez ewidencjqksiggowq(organu)konta 133 ,,Rachunekbiezqcy
36.184.516,00
budzetu(organu)" Miasto Mikolow otrzymalodochody* lqcznejkwocie 36.I29.785,00
zl. Roznicawynosila54,731,00zl;
o 20I 2 r. w kolumnie dochody otrzymane wykazano dochody w tqcznej h,vocie
36.597.742,00zl. Zgodnie z ewidencjq ksiggowq (organu) konta 133 ,,Rachunek
biezqcy budzetu (organu)" Miasto Mikolow otrzymalo dochody w tqcznej kwocie
zl. Roznicawynosilal'228.675,00zl;
37.736.417,00
o 20I 3 r. w kolumnie dochody otrzymane wykazano dochody w lqcznej h,uocie
3g.B7B.gl6,00zt. Zgodniez ewidencjqksiggowq(organu)konta I33 ,,Rachunekbiehqcy
budzetu(organu)" MiAsto Mikolow otrzymalodochody* lqcznejkwocie 40.823.I98,00
zl. Roinica wynosila944.282,00zl;
. 2014 r. w kolumnie dochody otrzymane wykazano dochody w lqcznej huocie
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zt. Zgodniez ewidencjqksiggowq(organu)konta 133,,Rachunekbiezqcy
41.g75.379,00
budzetu(organu)" Miasto Mikolow otrzymalodochody* lqcznei louocie43.121.602,00
zl. RoznicawynosilaL I46.223,00zt.
powyzszym naruszono $ 3 ust. 3 pkt 4 zalqcznika nr 39 do rozporzqdzenia Ministra
t'J.I'{r 20,
Finansowz dnia 3lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoicibudzetowej(Dz
poz. l03), zalqcznika nr 39 do rozporzqdzeniaMinistra Finansdw z dnia 16 stycznia
6
2014 r. w sprawie sprawozdawczoicibudzetowej(Dz. U. z 2014 r., poz. 119) oraz $
u s t .I p k t l - i 3 , $ g u s t . l i u s t . 2 w w . r o z p o r z q d z e n i a M i n i s t r a F i n a n s d w z d n i a j l u t e g o
2010r. oraz ri. rorporzqdzeniaMinistra Finansow z dnia I6 stycznia2014 r. Zgodnie
z przytoczonymi postanowieniami, udzialy iednostek samorzqdu terytorialnego we
*pty*orh z podatiu dochodowegood osobfizycznych,otrzymanez centralnegorachunku
Uirzqrugobudzetupanstwa, wykazujesig nastgpuiqco;w kolumnie,,Dochodyotrzymane"
- k*oty udzialow, kt6re wptyngty na rachunki bankowe iednostek samorzqdu
terytorialnego w olcresiesprawozdawczym.Sprawozdania;iednostkowe sq sporzqdzane
prrq
kieroinikow jednoi;tek organizacyjnych na podstawie ewidencji ksiggowej /ksiqg
'rachunkowych/,.
zbiorcze, w szczegolowoicisprawozdaniednostkowych sq sporzqdzane
przewodniczqcych zarzqddw jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie
przez
^rprorordan
jednostkowych jednostek im podlegtych orez sprawozdaniajednostkowego
jednostki samorzqduterytorialnego,jako jednostki budzetoweji jako organu. Kierownicy
jednostek sq obowiqzanisporzqdzatsprawozdaniarzetelnie i prawidlowo pod wzglgdem
merytorycznymi formalno-rachunkowym.KwoQ wykazanew sprawozdaniachpowinny
byt zgodnez danymi wynikajqcymiz ewidencji ksiggowej.
Zadania w zakresieprzygotowania danych niezbgdnychdo sporzqdzeniaww. sprawozdan
Rb-275 za lata 201I - 2014 wykonywali pracownicy Referatu Finans6w i
Sprawozdawczoici.l{adzdr w tym zakresiewykonywalKierownikww. Referatu.
iednostki
Sprawozdanie(iednostkowe)Rb-275z wykonaniaplanu dochodowbudzetowych
20I2 r.,
r.,
I
20I
grudnia:
I
3
samorzqduterytorialnegoza okres od poczqtkuroku do dnia
2013 r.'podpisali z up Burmistrza p. Adam Zawiszowski byly Zastgpca Burmistrza
Mikolowa oraz p. Barbara Gajda - byly Skarbnik Miasta Mikolowa.
jednostki
Sprawozdanie(jednostkowe)Rb-275z wykonaniaplanu dochodowbudzetowych
samorzqdu teiytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 3l grudnia 2014 r.
z dnia l l i 12 lutego 2015 r. podpisali z up. Burmistrzap. MateuszHandel Zastgpca
Burmistrza Mikotoia oraz p. Barbara Gajda byty Skarbnik Miasta oraz z dnia I2 i I 3
marca 2015r. (korekta nr I) podpisali z up. Burmistrzap. MateuszHandel Zastgpca
Burmistrza Miasta oraz z upowaznienia Skarbnika Miasta |wczesny Glowny Ksiggowy
UrzgduMiasta.
Sprawozdania (zbiorcze) Rb-275 z wykonania planu dochoddw budzetowychiednostki
s'amorzqduterytorialnego za olcres od poczqtku roku do dnia 3l grudnia 2011 r.
- byty
podpisati p. Marek Balcer - byty Burmistrz Mikolowa oraz p. Barbara Gajda
Skarbnik Miasta.
jednostki
Sprawozdania (zbiorcze) Rb-275 z wykonania planu dochoddw budzetowych
,o*orrqdu terytorialnegoza okres od poczqtkuroku do dnia 3l grudnia; 2012 r', 2013 r.
podpisali z up. Burmistrza p. Adam Zawiszowski- byly ZastgpcaBurmistrza Miasta oraz
p. Barbara Gajda - byly Skarbnik Miasta.
-Sprawozdanii
(zbiorcze) Rb-275 z wykonania planu dochodow budzetowychjednostki
samorzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
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z dnia I 9 lutego 20I 5 r. podpisali p. Stanislaw Piechula - Burmistrz Mikolowa orez
p. Barbara Gajda - byly Skarbnik Miasta; z dnia I3 marca 2015 r. (korekta nr l) oraz
z dnia 3l marca 2015 r. (korektanr 2) podpisali p.Stanislaw Piechula - Burmistrz
Mikolowa oraz fwczesny Gtowny Ksiggowy LlrzgduMiasta.
Wniosek nr 10
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Referatu Finans6w i Sprawozdawczoict
w zakresieprzygotowaniadanych dotycz4cychdochod6w otrzymanych z tylulu
podatku dochodowego od osob frzycznych, niezbqdnych do sporzEdzanra
sprawozdariRb-27S, stosownie do $ 3 ust. 3 pkt 4 zal.1cznrkanr 39 do
rozporzEdzentaMinistra Finansow z dnia 16 stycznta 2014 r. w sprawie
budzetowej(Dz. IJ.22014 r.,poz. 119 zpoZn. zm.) oraz $ 6
sprawozdawczoSci
Ministra Finans6w, maJEc
ust. 1 pkt 1 i 3, $ 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporzEdzenta
na uwadze art. 68 r art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnta 27 sierpnia 2049 r.
o finansachpublicznych(Dz. IJ. z 2013r . poz. B85 z poLn.zm.).
W bilansachz wykonania budzetuGminy Mikolow sporzqdzonychwedlug stanu na dzien
3l grudnia 20ll r.,31 grudnia 2012 r. oraz na dzien 3l grudnia 2013 r. wykazano
zobowiqzanialvotkoterminowejako zobowiqzaniadlugoterminowe.I{aruszonotym art. 3
ust. I pkt 22 ustawyz dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z poin.zm., Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z poin. zm.),$ 17 ust. 6 rozporzqdzenia
Ministra Finansdw z dnia 5lipca 2010 r. w sprawie szczegolnychzasad rachunkowoici
orez plandw kont dla budzetupanstwa, budzetfw jednostek samorzqdu terytorialnego,
jednostek budzetowych,samorzqdowychzakladfw budzetowych,parisfwowychfunduszy
celowych oraz panstwowychjednostek budzetowychmajqcych siedzibgpoza granicami
RzeczpospolitejPolskiej (Dz. r,l. I,{r I2B, poz. 861 z poin. zm. oraz Dz. U. z 2013 r. poz.
289) Zgodnie z definicjq zawqrtq w powyzszymprzepisie ustawy o rachunkowoici, przez
zobowiqzania krotkoterminowerozumie sig ogol zobowiqzanz tytulu dostaw i uslug,
a takze caloit lub tg czgit pozostalych zobowiqzari,ktore staiq sig wymagalne w ciqgu
I2 miesigcyod dnia bilansowego.
Powyzszestwierdzonow :
- bilansiez wykonaniabudzetuza 201I r., w ktorym w poz, zobowiqzaniadlugoterminowe
zl
w kwocie 7.441.287,00
wykazanozobowiqzaniakrotkoterminowe
(.,
- bilansiez wykonaniabudzetuza 2012 w ktorym w poz. zobowiqzaniadlugoterminowe
wykazanozobowiqzaniakrotkoterminowew kwocie 7.522.397,60zl,
- bilansiez wykonaniabudzetuza 2013 (., w ktorym w poz. zobowiqzaniadlugoterminowe
w kwocie6.26I.998,20zt
wykazanozobowiqzaniakrotkoterminowe
Zobowiqzania te dotyczyly zaciqgnigtych przez Gming Mikolow pozyczek i kredytow,
ktorych czgici (raty) byty wymagalnew ciqgu I2 miesigcypo dniu bilansowym.
Zobowiqzania te potraktowanojako dlugoterminowe,gdyi pierwotny termin ich sptaty byl
dluzszyniz rok (zgodniez umowq termin splaty ostatniej raty).
W toku czynnoici kontrolnych przedlozono bilans z wykonania budzetu Gminy Mikolow
sporzqdzonyna dzien 31 grudnia 2014 r. /z dnia 23 huietnia 2015 r,/, w ktorym wykazano
iobowiqzania krotkoterminowe z tytulu zaciqgnigtychpozyczek i kredytu w wysokoici
zt.
6 348.248,00
Dane do bilansu w zakresiezobowiqzankrotko i dtugoterminowychzostalyprzygotowane
przez Kierownika Referatu Finansow i Sprawozdawczolci. Itladzor w tym zakresie
sprawowal owczesnyGlowny Ksiggowy (JrzgduMiasta.
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na dzien3l grudnia 201I r',
Bilansz wykonaniabudzetuGminyMikotowsporzqdzony
2012r., 2013r. podpisalip. Marek Bqlcer byly BurmistrzMikolowaorazp. Barbara
Gajda- byly SkarbnikMiasta.
Wniosek nr 11
Wzmocnii nadzor nad pracownikami UrzEdu Miasta Mikolow w zakresie
sporz4dzanrabilansow z wykonania budzetu Gminy Mikolow, stosownie do
tJ
art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dma 29 wrzeSnia1994 r. o rachunkoworici(Dz. .
z 2013 r., poz. 330 z pohn. zm.) oraz $ 17 ust. 6 rozporzEdzemaMinistra
Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnychzasadrachunkowoSci
oraz planow kont dla budzetu pafrstwa, budzet6w j ednostek samorz4du
terytorlalnego,jednostekbudzetowych,samorzqdowychzakladowbudzetowych,
paristwo*y.n funduszy celowych oraz paristwolvychjednostek budzetowych
maj4cych siedzibE poza granicamt RzeczypospolitejPolskiej (Dz. tJ. z 2013 r.
poz.' itOy, mEqc na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpma2009 r. o finansachpublicznych(Dz.IJ. z 2013 r., poz. BB5z po2n.
zm.).
W zakresie inw entaryzacji:
przeprowadzono inwentaryzocjg slcladnikow majqtkowych w formie spisu z natury wg
Nr 3/31/2014
stanu na dzien 3l grudnia 2014 r. na podstawiezarzqdzeniawewngtrznego
Burmistrza Mikolowa z dnia 8 paidziernika 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
Inwentaryzacyjnejz naruszeniempostanowien Instrukcii inwentaryzacyinejwprowadzonej
zarzqdzeniemBurmistrzaMikolowa Nr 1345/314/10z dnia 3l sierpnia 2010 r., w Qm :
o zesp6t spisowy nie pobral od osob materialnie odpowiedzialnych oiwiadczen
wstgpnychi koncowych,zgodniez postanowieniamiww. instrukcii inwentaryzacyinei,'
o nie sporzqdzonoprotokolu z inwentaryzacji kasy w zakresie inwentaryzacji gotowki
oraz innychwalorow znajdujqcychsig w kasach (czeki,weksle,bony, inne skladniki),
o spisywaneirodki trwale nie ujgto w arkuszachspisowych w formie papierowei tylko
w formie elektronicznei,
.
dokumene rozpatrzenia r6znic inwentaryzacyjnych nie zostaly dostarczone do
GlownegoKsiggowegow terminie do l5 lutego 2015 r. Zakonczeniepelnej inwentaryzacji
na dzien 3l grrdria 2014 r. nastqpilo 20 lutego 2015 r., co potwierdza protokol
z inwentoryroiii na dzien 20 lutego 2015 r. podpisanyprzez; PrzewodniczqcegoKomisji
oraz ZastgpcAPrzewodniczqcegoKomisji. Zatwierdzenia protokolu dokonal Burmistrz
Miasta.
Zgodnie z postanowieniami Inslrukcji Inwenlaryzacyjnej wprowadzonej zarzqdzeniem
jest
Burmistrza Mikolowa Nr I 345/314/10 z dnia 3 I sierpnia 2010 r. spis z natury
podstawowq technikq inwentaryzacyjnqi przeprowadzanyjest przez zespoly spisowe, do
-obowiqzk1w,
pobranie
ktorych m.in. nalezy;zapoznaniesig z instrukcjq inwentaryzacyjnq,
arkuszy, pobranie od osob materialnie odpowiedzialnych oiwiadczen wstgpnych
i koncowych,przeprowadzeniespisu z natury w okrellonym terminie i formie, ustalenie
rzeczywistej licrby poszczegolnychskladnikow maiqrku poprzez ich przeliczenie orLz
ujgcie ustalonej liczby u) arkuszu spisowym z natury, terminowe przekazywanie
wypelnionych arkuszy spisowych przewodniczqcemu komisii inwentaryzacyjnej'
Inwentaryzacja gotowki oraz innych walordw znajduiqcych sig w kasach (czeki, weksle,
bony, inne sktadniki)podtega ujgciu w protokotach inwentaryzaciikasy.
ZgiAnte 3i 9 pkt 2 ww. instrukcji Inwentaryzacyjnej,przed przystqpieniem do spisow
z natury zespot spisowy otrzymuje za pokwitowaniem arkusze spisowe, odpowiednio
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oznakowane w sposob umozliwiajqcy kontrolg ich wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem, oraz sprawdza czy osoba odpowiedzialna materialnie zlozyla
oiwiadczenie wstgpne o stanie zabezpieczeniamajqtku i ujgciu w ewidencji (w tym
ksiggowej) wszystkichoperacji gospodarczych.
Zgodnie z pkt I5 zarzqdzeniawewngtrznegoltrr 3/31/2014 Burmistrza Mikolowa z dnia
8 paidziernika 2014 r. w sprawie przeprowadzenia pelnej inwentaryzacji rocznei,
dokumeny rozpatrzenia rdznic inwentaryzacyjnychwinny byc dostarczonedo Glownego
Ksiggowegow terminie do 15 lutego 2015 r. Zgodnie z pkt 13, 16 i 17 ww. zarzqdzenia
wewngtrznego,po zakonczeniu czynno{ci inwentaryzacyjnychPrzewodniczqcy komisji
inwentaryzacyjnejzlozy niezwloczniesprawozdaniekoncowe z przebiegu inwentaryzacji.
Za sprawny, terminowy i prawidlowy przebieg czynnoici inwentaryzacyjnych
odpowiedzialny jest Przewodniczqcy Komisji Inwentaryzacyjnej. lt{adzor nad
prawidlowoiciq, kompletnolciq i terminowoiciq inwentaryzacjipowierza sig Gliwnemu
Ksiggowemu.
Burmistrza Mikotowa oraz
Z wyjainien udzielonych przez p. Stanislawa Piechula
przy
inwentaryzacji na dzien
wynikalo:
p. Danutg Jasinskq Gdaniec Skarbnika Miasta
3l grudnia 2014 r. zastosowanonowo zakupionq (wrzesien2014 r.) i iwiezo wdro1onq
metodg spisowq przy uzyciu czytnikow danych (odczyt kodow kreskowych). I{a dzien
ogloszenia inwentaryzacji, nie bylo wiadomo czy wdraianie nowego systemu zostanie
zakonczone,z uwagi na koniecznoit przenumerowaniakodami kreskowymi wszystkich
irodk|w trwalych. W zwiqzku z faktem, i2 wdrozenie zakonczonow polowie listopada,
podjgto decyzjg,ze spisu z natury dokona sig z wykorzystaniemnowych mozliwo{ci, ktdre
znacznieulatwily i przyipieszylyprace zespol1wspisowych.
Powyzszeprocedury spisu z natury nie zostaly opisane w instrukcji inwentaryzacyjnei
wprowadzonejzarzqdzeniemBurmistrza Mikolowa IVr I345/314/10 z dnia 31 sierpnia
2010r.
Zadania w zakresie przygotowania i przedlozenia dokumentacji irddlowej nale2aty do
l{aczelnika Wydzialu Gospodorki Mieniem. Zadania w zalcresieprowadzenia ewidencii w
ksigdze inwentarzowej nalezaly Kierownika Biura Dotacji i Nadzoru nad Maiqtkiem.
Zadania w zalcresieprowadzenia ewidencji ksiggowej (konto 0l I) nalezaly do Inspektora
ReferatuKsiggowoici.
Wedtug regulacji wewngtrznych, wprowadzonych wyhej przywolanymi zarzqdzeniomi,
w procesie inwentaryzacji za sprawny, terminowy i prawidtowy przebieg czynnoSci
inwentaryzacyjnychodpowiedzialnoit ponosil PrzewodniczqcyKomisii Inwentaryzacyinej,
o sprowowanie nadzoru nad inwentaryzacjq nalezalo do zadan Skarbnika Miasta oraz
GlownegoKsiggowegoUrzgduMiasta Mikolowa.
Wniosek nr 12
Dostosowai przepisy wewngtrzne dotyczEce inwentaryzacji do faktyczme
stosowanych przez jednostkE zasad oraz wzmocnii nadzor nad pracownikami
Urzgdu Miasta Mikolow w zakresieprzeprowadzeniainwentaryzacji, stosownie
do wymogow Instrukcji inwentaryzacyjnej,majEc nauwadze art. 68 i art.69 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2013
r . , p o z . 8 8 5z p o L n .z m . ) .
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W zakresiedochod6w bud2etowYch:
W latach 2011 - 2013 zaniechanodokonaniaprawidlowych czynnoici sprawdzaiqcych,
celem ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbgdnymdo stwierdzenia zgodnoici
z przedstawionymidokumentamiwobec podatnikow o numerach kart kontowych l/13,
I/47, 293,294,297, 455.
powyiszym naruszonoart. 272 pkt 3 oraz art. 274 a $ 2 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dt U. z 2005 r., I{r 8 poz. 60 z poin. zm.).Zgodnie
z przytoczonymiprzepisami, organy podatkowe pierwszej instancii, z zastrzezeniemart.
212a,,dokonujq czynnoici sprawdzajqcych,majqcych na celu ustaleniestanufaktycznego
w zakresie niezbgdnym do stwierdzenia zgodnoici z przedstawionymi dokumentami.
W razie wqtpliwoici co do poprawno{ci zlozonej deklaracji organ podatkowy moze
wezwat do udzielenia, w wyznaczonymterminie, niezbgdnychwyjainien lub uzupelnienia
deklaracji, wskazujqc przyczyny podania w wqtpliwoit rzetelnoici danych w niei
zawarQch.
ponadto, zgodnie z art.6 ust. l, ust. 2 i ust.9pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia I99l r.
o podatkach t optatachlokalnych (Dz. U, z 2010 r. Nr 95,poz. 613 z poin. zm) obowiqzek
podatkowypowstaje od pierwszegodnia miesiqca nastgpujqcegopo miesiqcu,w ktorym
powstaty okolicznoSciuzasadniajqcepowstanie tego obowiqzku.Jezeli okolicznolciq, od
-kt6rej
jest uzaleznionyobowiqzekpodatkowy,jest istnieniebudowli albo budynkulub ich
czgsci, obowiqzekpodatkowy powstaje z dniem I stycznia roku nastgpujqcegopo roku,
w'ktorym budowazostalazakoriczonaalbo w ktorym rozpoczgtouzytkowaniebudowli albo
budynku lub ich czgici przed ich ostatecznymwykonczeniem.Ponadto osobyprawne sq
obowiqzaneodpowiednioskorygowat deklaracjew razie zaistnieniazdarzenia,o ktorym
mowaw ust,3, w terminiel4 dni od dnia zaistnieniategozdarzenia.
Powyzszedotyczylo:
. podatnika o nr kare kontowej I/13, ktory w dniu 3l maia 2011 r. na podstawie aktu
notarialnego Rep. A Nr 2549/201I nabyl prawo uzytkowania wieczystego gruntu
2982/66 o powierzchni 1.013 m2. Podatnik ten nie zlozyl stosownej
oznaczonego1r'7r
korekty deklaracji na podatek od nieruchomoici oraz nie uiicil naleznegopodatku za ww.
nieruchomoicgruntowqza 201I r. tj. za okresod I czerwca201I r. do 31 grudnia 201I r.,
pomimo ciqzqcegona nim obowiqzku.Przedmiotowanieruchomoit gruntowa zostalaujgta
w deklaracji na podatek od nieruchomoScina 2012 r. i lata nastgpne.
W trakcie kontroti tj w dniu 23 huietnia 2015 r. podatnik ztozyl korektg deklaracii na
podatek od nieruchomoici na 201I r. oraz dokonal wplaQ zaleglegopodatku w h,uocie
455,00zl wraz z odsetkamiza zwlokgw wysokoici 204,00zl.
o podatnika o nr karty kontowej I/47, ktory w dniu 19 lipca 2013 r. zlozyl korektg
deklaracji na podatek od nieruchomoici na 2013 r. W deklaraciipodatnik wykazal, iz od
I lipca 20I 3 r. zwigkszeniu ulegly budynki zwiqzane z prowadzeniem dzialalnoici
gospodarczej o powierzchnig 46,72 m2. Budynek ten wybudowano na podstawie
r. Pozwoleniena uzytkowanie
pozwolenia
-budynku na budowg l'{r 987/2012z 23 paidziernika 2012
podatnik otrzymal na podstawie Decyzii |r{r 122/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.
wydanej-przez Powiatowego Inspektora Jr{adzoruBudowlanego w Mikolowie. W dniu
27 lipca 20I 3 r. na karcie kontowej podatnika dokonano przypisu podatku od
nieruchomoiciwwysokoici 519,00zl. Do konca2013 r. podatnikwplacilww. h,votg.
W trakcie kontroli tj w dniu 23 kwietnia 2015 r. podatnik zlozyl korektg deklaracii za
20I 3 r. Nastgpnie w dniu 27 h,vietnia 20I 5 r. wydane zostalo postanowienie
nr 5Kp2.3220.2.2015.LPo zaliczeniunadplaty w podatku od nieruchomoicina poczet
bi ezqcych zobow i qzari p odatkowych
.
czterech podatnik|w, ktorzy nieprawidlowo zadeklarowali do zwolnienia grunQ
pozostalejako podmioty zwolnione w podatku od nieruchomoici na podstawie uchwaly
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I,{r XIII/228/2011 Rady Miejskiej Mikolowa z dnia 29 listopada 201I r. w sprawie zwolnien
w podatku od nieruchomoici na 2012 r. Zgodnie natomiastz postanowieniamininiejszej
uchwalyzwolnieniuw podatku od nieruchomolcipodlegalyjedynie budynki lub ich czgici
zajgte na prowadzenie dzialalnoici statutowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Powyzszesfwierdzonowobec:
- podatnika o nr karQ kontowej 294, kt6ry w dniu l6 stycznia2012 r. zlozyl w Urzgdzie
Miasta Mikolow deklaracjg na podatek od nieruchomoici na 2012 r. W informacji
o zwolnieniach podatkowych wynikajqcych z uchwaly Rady Miejskiej stanowiqcej
zalqcznik do deklaracji podalnik wykazal grunt o powierzchni: 453 m2 oraz budynki
o powierzchni 306,61 m2. Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy uzyczenia
I,{r 5/U/2008 zawartej w dniu I kwietnia 2008 r., uzyczaiqcytj Gmina Mikotow dala
w bezplatneuzyczenielokal uzytkowyo tqcznejpowierzchni 580,55m2.
- podatnika o nr karty kontowej 297, kt6ry w dniu l2 stycznia2012 r. zlozyl w Urzgdzie
Miasta Mikolow deklaracjg na podatek od nieruchomoici na 20I 2 r. Do deklaracji
podatnik zlozyl informacjg o zwolnieniach podatkowych wynikajqcych z uchwaty Rady
Miejskiej w ktorej wykazal; grunt o powierzchni: L4B9 m2 oraz budynki o powierzchni
299,40m2,
- podatnika o nr karty kontowej 455, ktory w dniu 30 marca 2012 r. zlozyl w Urzgdzie
Miasta Mikolow deklaracjg na podatek od nieruchomoici na 2012 r. Do deklaracii
podatnik zlozyt informacjg o zwolnieniachpodatkowychwynikajqcychz ww. uchwaly Rady
Miejskiej, w ktorej wykazal; grunt o powierzchni; 94,35 m'oraz budynki o powierzchni
I06,50m2,
- podatnika o nr karty kontowej 293, ktory w dniu I1 stycznia 2012 r. zlozyl do t-lrzgdat
Miasta Mikolow deklaracjg na podatek od nieruchomoici na 20I2 r. Do deklaracii
podatnik zlozyl iformacjg o zwolnieniach podatkowych wynikajqcych z uchwaly Rady
Miejskiej w ktorej wykazal; grunt o powierzchni; 760 m' oraz budynki o powierzchni
412 m2.
Dopiero w 2013 r. podatnicy,ktorymprzyslugiwalozwolnieniena podstawieww. uchwaly
zlozyli korekty deklaracji na podatek od nieruchomoici za 2012 r. [4/powy2szychkorektach
ujgtoprawidlowe dane,zgodniez postanowieniamiww. uchwaly Rady Miejskiei Mikolowa
oraz umdw.
Powyzsze skutkowalo nieprawidlowym ustaleniem skutkow zwolnieri w podatku od
nieruchomoici w 2012 r. poprzez ich zawyzenieo kwotg 978,72zt. oraz nieprawidlowym
ich wykazaniemw sprawozdaniachRb-275 z wykonania planu dochodow budzetowych
jednostki samorzqdu terytorialnego za 2012 r. oraz Rb-PDP z wykonania dochodow
podatkowychgminy za okressprqwozdawczy2012 r.
W sprawozdaniachRB-275za 2012r. w kolumnie- I3 ,,skutkiudzielonychulg i zwolnien
obliczonychza okres sprawozdawczy(bez ulg i zwolnien ustawowych)"oraz Rb- PDP na
2012 r. w kolumnie 4,,skutki udzielonych ulg i zwolnien obliczonych za olcres
sprawozdawczy(bez ulg i zwolnien ustawowych) wykazano h,votg I 0.20I,69 zl. Na
powyzszq hvotg sktadala sig wysokoit podatku od nieruchomoici obliczonego dla
budynkowzajgech na prowadzeniedzialalno{ci statutoweiw zakresieprzeciwpozarowei
w wysokoici 9.222,97zl oraz dla gruntowpozostalychwwysokoici 978,72zl.
Powyzsze byto niezgodne z $ 3 ust. I pkt I0 Instrukcji sporzqdzania sprawozdari
budzetowych w zakresie budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego stanowiqcei
zalqcznik nr 39 do rozporzqdzeniaMinistra Finans6w z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczoicibudzetowej(Dz. LI. J'{r20, poz. I03) Zgodniez przytoczonymprzepisem
sprawozdaniejednostkowe z wykonaniaplanu dochodow budzetowychz tytulu podatkdw,
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oplot oraz niepodatkowych naleznoici budhetowych, pobieranych przez jednostki
samorzqduterytorialnego- sporzqdzosig na podstawie danych ksiggowo{cipodatkowei,
w spos1bnastgpujqcy w kolumnie "skutki udzielonychulg i zwolnien..." wykazuiesig (bez
ulg i naolnien ustawowych)skutkifinansowe wynikajqceze zwolnien i ulg w podatkach
i oplatach wprowadzonych przepisami uchwal rad gmin wydanymi na podstawie
ustawowych upowaznien.
Zgodnie z S 7 ust. 3 Instrukcji sporzqdzaniasprawozdanbudZetowychw zakresiebudzetow
jednosteksamorzqduterytorialnego" stanowiqcejzalqczniknr 39 do ww. rozporzqdzenia
w sprawozdaniach z wykonania dochodow podatkowych huoty dotyczqce skutkdw
udzielonych ulg, zwolnieri obliczonych za olcres sprawozdawczy - wykazane w
odpowiednich kolumnach sprawozdania,powinny byt zgodne z odpowiadaiqcymi tym
h,votom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodow
samorzqdowych jednostek budzetowych i jednostek samorzqdu terytorialnego,
odpowiedniodo przepisow rozporzqdzenia.
W myit $ 9 ust. I i 2 ww. rozporzqdzeniakierownicyjednostek sq obowiqzani sporzqdzat
sprawozdania rzetelnie i prawidlowo pod wzglgdem merytorycznym i formalnorachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny byt zgodne z danymi
wynikajqcymi z ewidencji ksiggowei.
Zadania w zakresie kontroli pod wzglgdem formalnym i merytorycznym zlozonych
deklaracji nalezaly do pracownik6w Wydzialu Podatkowego. Illadzor w tym zalcresie
sprawowal lVaczelnikWydzialuP odatkowego.
Sprawozdania Rb-PDP i Rb-275 za 20I 2 r. sporzqdzil byly Kierownik Referatu
Ksiggowoici Podatkow Lokalnych (obecnieZastgpcaI{aczelnika WydzialuPodatkowego).
Ir{adzorw tym zakresiesprawowal ]{aczelnik WydzialuPodatkowego.
SprawozdanieRb-275 za 2012 r. podpisali; p. Adam Zawiszowski byly Zastgpca
Burmistrza Miasta Mikolow oraz z upowaznienia Glownego Ksiggowego - Kierownik
Referatu Finansow i Sprawozdawczoici. I'{atomiastsprawozdanie Rb-PDP za 2012 r.
podpisati; Barbara Gajda - byty Skarbnik Miasta Mikotow i p. Adam Zawiszowski- byly
ZastgpcaBurmistrza Miasta Mikolow.
Wniosek nr 13
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Urzgdu Miasta Mikol6w w zakresie
prawidlowego ustalaniaskutkow zwolnieri w podatkachoraz ich prawidlowego
wykazywaniaw sprawozdaniachbudzetowychRb-PDP oraz Rb-27S, stosownie
do $ 9 ust. I i 2 rozporz4dzeniaMinistra Finans6w z dma 16 styczma 2014 r.
budletowel(Dz.IJ. z 2014r, poz. 119z poLn.zm.),
w sprawiesprawozdawczoSci
$ 3 ust. 1 pkt 10 i pkt 12 i $ 8 ust. 3 Instrukcji sporz4dzantasprawozdari
budzetowych w zakresie budzetow jednostek samorz4du terytorialnego,
stanowi4cej zal4cznik Nr 39 do ww. rozporzEdzentaMinistra Finans6w z dma
16 stycznta2}74 r., maJ4cna uwadze art.68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dma
27 sierpma2009 r. finansachpublicznych(Dz.U. z 2013 r., poz. BB5 z po2n.
zm.).
Wniosek Nr 14
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Wydzialu Podatkowego w zakresie
dokonywanra czynno$ci sprawdzajEcychdeklaracje podatkowe, stosownie do
art. 272 pkt 3, art. 274 a $ 2 ustawY z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
p o d a t k o w a( D z . U . z 2 0 1 5r . , p o z . 6 1 3 ) w zwi4zku z art. 6 ust. 7, 2 i 9 pkt 2
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ustawyz dnia 12 stycznta1991r. o podatkachi oplatachlokalnych(Dz. U.
z 2074r., poz. 849z poLn.zm.),maiqcna uwadzeart. 68 oraz69 ust. I pkt 3
publicznych(Dr.U. z 2013r.,
ustawyz dnia27 sierpnia2009r. o finansach
p o z . B 8 z5 p o L nz. m . ) .
W latach 201I - 2014 wydawano decyzjedoQczqcerozlozeniana raQ naleznoici bqdi
zalegloici w podatku od irodkow transportowych oraz podatku od nieruchomoici jak
i dotyczqce odroczenia terminu platnoici zalegloici w podatku od nieruchomoSci,
w uzasadnieniuktorych nie wskazanofaktow (argumentacji),ktdre organ podatkowy uznal
za udowodnioneoraz dowodow,kt6rym dat wiarg.
Brakuzasadnieniafaktycznegow trescipowyzszychdecyzjinaruszalprzepisy art, 210 S I
pkt 6 w nuiqzku z art. 210 S 4 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa
(D, [J. z 2005 r. Itlr B, poz. 60 z poin. zm. oraz Dz. t-].z 2012 r., poz. 749 z potn. zm.).
Zgodnie z przywolanymi przepisami decyzja zawiera uzasadnieniefaktyczne i prawne.
[Jzasadnieniefaktyczne decyzji zawiera w szczegolnoici wskazaniefaktdw, ktore organ
uznal za udowodnione, dowodow, kt1rym dal wiarg oraz przyczyn dla ktorych innym
dowodom odmowil wiarygodnoici, uzasadnienieprawne zai zawiera wyjainienie
podstawyprawnej decyzjiz przytoczeniemprzepisowprawa.
I'{ieprawidlowoit dotyczylaB decyzji o udzieleniuulg podatkowych w zaplaciepodatku od
irodkow transportowych orez podatku od nieruchomoici, w stosunku do podatnikow
o nastgpujqcychntnnerach kart kontowych; 305, I/202, I/106, Il/229, I/457, 287,

0003rB
W uzasadnieniachfaktycznych zawartych w ww. decyzjachzawarto jedynie argumentacig
wnioskodawcy uzasadniajqcq udzielonq ulgg, wykaz dokumentow pofwierdzaiqcych
sytuacjgwnioskodawcy,podstawgprawnq udzieloneiulgi.
W uzasadnieniu decyzji Organy podatkowe wnikliwie w kontekicie normy prawnei
wynikajqcej z art. 210 $ 4 ustawy Ordynacja podatkowa powinny przedstawit
argumentacjg dotyczqcq podstawy .faktycznej rozstrzygnigcia, w sposob wyczerpuiqcy
uzasadnit i wskazat /akty, ktdre uznaly za udov,odnione,dowod6w, ktorym dano wiarg,
orez przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowionowiarygodnoSci.Zgodnie z art. 122
Ordynacji podatkowej, w toku postgpowania organy podatkowe podeimuiq wszelkie
niezbgdnedzialania w celu doktadnego wyjainienia stanu faktycznego oraz zalafwienia
sprawy w postgpowaniupodatkowYm.
Zadania w zakresie zbierania materialfw do podjgcia decyzji na wniesione podanie
o udzielenie utg w zaplacie podatku, prowedzenie spraw zwiqzanych z ulgami
podatkowymi i opracowanie projektow decyzji nalezaly do pracownikow Wydziatu
Podatkowego. Nadzor w tym zalcresie sprawowal l{aczelnik Wydzialu Podatkowego.
Decyzjezostaly wydaneprzezp. Marka Balcer - bylego Burmistrza Mikolowa.
Wnioseknr 15
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Wydzialu Podatkowego w zakresie
przygotowywania projektow decyli dotyczqcych ulg w zaplacte podatku od
Srodkow transportowych oraz podatku od nieruchomoSci, zawreraJ1cych
prawidlowe uzasadnieniefaktyczne,stosowniedo art. 210 $ 1 pkt 6 w zwi1zku
z art.210 $ 4 ustawy z dnia 29 srerpnia1997 r. Ordynacjapodatkowa(Dz. LJ.
z 2015 r., poz. 613), maJqcuwadzearI. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnta
27 srerpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz. Ll. z 2013 f ., poz. BB5z po2n.
zm.).
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W zakresie wyn agrodzefi:
W latach 201I - 20I 4 wyplacono wynogrodzeniemiesigcznedla bylego Burmistrza
Mikolowa w wysokoici przekraczajqcej maksymalnq wysokoic wynagrodzenia
pracownikow samorzqdowychzatrudnionychna podstawiewyboru.
I{aruszono em art. 44 ust. 2 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(D, U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm., nastgpnieDz. U. 2013 r., poz. BB5z pdin. zm.)
w zwiqzku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych(Dr. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z poin. zffi., nastgpnieDz. U.
z 2014 r. poz. 1202).
Zgodnie z art. 44 ust. 2 ww. ustawy o.finansachpublicznych,iednostki sektora.finans6w
publicznych dokonujq wydatkow zgodnie z przepisami dotyczqcymi poszczegolnych
rodzajdw wydatkfw, a w myil art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r.
o pracownikach samorzqdowych,maksymalnewynagrodzenieos6b, o ktorych mowa
w art. 4 ust. I pkt I (pracownicysamorzqdowizatrudnianinapodstawiewyboru),nie mo2e
przekroczyt w okresie miesiqca siedmiokrotnoici kwoty bazowej okreilonej w ustawie
budzetowej dla osob zajmujqcych kierownicze stanowiska paristwowe na podstawie
przepisow ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztaltowaniuwynagrodzeriw panstwowei
sferzebudzetowejoraz o zmianieniekt6rychustaw (Dz, U. l'{r 110,poz. 1255,z p6ln. zm.,
Dz. U. z 20ll r. I,{r 79,poz.431, zpoin. zm.).
Maksymalne wynagrodzenie miesigcznepracownik6w samorzqdowychzatrudnionych na
podstawiewyboru wynosilow latach201I, 2012,2013,2014 bwotg12.365,22zt.
Wynagrodzeniebylemu Burmistrzowi Mikolowa w wysokoici I 2.540,00 zl ustalono
w uchwale Rady Miejskiej w Mikotowie I,{r II/3/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia miesigcznegowynagrodzeniaBurmistrza Mikolowa. J'{apodstawie ww. uchwaly
naliczonowynagrodzeniew listachplac za okressQczeri20I I r. - grudzien20I 4 r.
Roznicapomigdzy wynagrodzeniemprzyznanyma maksymalnqwysokoiciq wynagrodzenia
przyslugujqcego osobie zatrudnione.ina stanowisku Burmistrza wynosila 2.097,36 zl
w 2 0 l l r . , 2 . 0 9 7 , 3 z6l w 2 0 1 2r . , 2 . 0 9 7 , 3 z6t w 2 0 1 3r . i I . 9 B 0 , 5 8 w2 0 1 4r .
Z ustalen kontroli wynika, ze powyzsze skutkowalo zawyzeniem wydatkow z tytulu
wynagrodzenlqcznie o lo,uotg8.272,66 zl. Zawyzona wysokoit wynagrodzenia miala tez
wplyw na naliczenie i wyplacenie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyzszej
wysokoici, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy
w zwiqzkuz zakoficzeniemkadencjio lqcznq kwotg L596,53 zl. N'qczniezawyzonoo huotg
9.869,I9zl.
Kontroli wstgpnej listy plac dokonywaly;p. Barbara Gajda - byly Skarbnik Miasta oraz
byty Glowny Ksiggowy Urzgdu Miasta Mikolow, obecniep. Danuta Jasinska - Gdaniec Skarbnik Miasta.
byly Burmistrz Mikolowa,
Zatwierdzenia wydatku dokonywali;; p. Marek Balcer
Adam Zawiszowski- byly
Zastgpca,
byly
p.
Putkowski
Adam
z upowaznieniaBurmistrza;
Zastgpcaoraz p. Michal Pienta - byty SekretarzMiasta.
Kontroli merytorycznejdokonal Inspektor,Podinspektororaz Kierownik Biura Kadr, Plac
i Archiwum Zakladowego
Wniosek nr lb
Podjai dziaLamazmterzajqcedo wyegzekwowania wplaty do budzetu Miasta
Mikolowa kwoty zawylonych wydatkow z tytulu wynagrodzenia Burmistrza
Mikolowa w stosunkudo maksymalnegowynagrodzeniaprzysluguj4cemuosobie
w art. 37 ust. 3 ustawy zdma
zatrudnronejna stanowiskuburmistrza,okreSlonego
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(Dz. U.2014 r. poz. 1202),
21 listopada2008 r. o pracownikachsamorz4dowych
a w przypadku braku dobrowolnego zwrotu wyegzekwowac zwrot od osob
odpowiedzialnych za dokonanie wydatku z tytulu wyptaty wynagrodzenia, w
oparciuo zasadyokreSlonew przepisachdzialupi4tegoustawy z dnta26 czerwca
1 9 7 4r . K o d e k sp r a c y( D z . I J . 2 2 0 1 4r . , p o z .1 5 0 2z p o L n .z m . ) .
Wniosek nr 17
Wzmocnic nadzor na pracownikami Urzgdu Miasta Mikolow w zakresie
nahczaniamiesigcznychwynagrodzehi kontroli merytorycznejlist plac, zgodnie
z art. 44 ust. 2 ustawy z dnta27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U.
2013r., poz.885 z poLn,zm.) i art.37 ust. 3 ustawyz dma21 listopada2008 r.
(Dz. IJ. z 2014 r. poz. 1202), maj4c na uwadze
o pracownikachsamorzEdowych
art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 27 sierpma2009 r. o finansach
(Dz.U. 22013r., poz.885z poZn.zm.).
publicznych
Bezpodstawniewyplacono,w miesiqcach:lutym, marcu i kwietniu w 2015 ,. p. Adamowi
Zawiszowskiemu- bylemu Zastgpy Burmistrza Mikolowa dodatek specjalny w lqcznej
kwocie 8.640,00 zl. Dodatek ten byt wyplacony pomimo, ze na ten okres nie zostal
przyznany. Naruszono Qm art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych(Dz. U. 2013 r., poz. BB5z poin. zm.) w zwiqzkuz art. 36 ust. 5 ustawyz dnia
2 I listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (D, U. z 20I 4 r. poz. I 202).
Zgodniez art. 44 ust. 2 ww. ustawyo finansachpublicznych,jednostki sektorafinans6w
publicznych dokonujq wydatkow zgodnie z przepisami dotyczqcymi poszczegolnych
rodzajow wydatkow, a w myil art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r.
o pracownikach samorzqdowych (Dt U z 201I r., poz. I 202), pracownikowi
zwigkszeniaobowiqzkowsluzbowychlub powierzenia
z tytulu olcresowego
samorzqdowemu
dodatkowychzadan mozezostat przyznanydodatekspecjalny.
Adama Zawiszowskiego, zgodnie z pismem
Dodatek specjalny dla p.
I,{r 5805.2122.1173.2015z dnia 2 stycznia 2015 r w wysokoici 2.880,00 zl/brutto
przyslugiwalna okresod I styczniado 3I stycznia2015 r.
miesigcznie
Dodatek specjalny byly ZastgpcaBurmistrza Miasta otrzymywal w okresie od lutego do
hwietnia2015 r., pomimo,2epracodawcanieprzyznal dodatkuspecjalnegona ten okres.
Kontroli merytorycznej list plac za ww. okres dokonal Kierownik Biura Kadr, Plac
i Archiwum Zakladowego.Jtladzornad pracownikiem do 28 lutego 2015 r. sprawowal
p. Michal Pienta - byty SekretarzMiasta Mikotowe, natomiastod dnia 30 marca 2015 r.
p. Jakub Jarzqbek- SekretarzMiasta Mikotowa.
Wstgpnejkontroli listplac za miesiqce;,luty, marzeci kwiecieri2015 r. dokonal 6wczesny
Glowny Ksiggowy Urzgdu Miasta Mikolow, /obecnie p. Danuta Jasinska - Gdaniec
Skarbnik Miasta/.
Zatwierdzenia do wyplaty dokonal z upowaznieniaBurmistrza p. Michal Pienta - byty
Se/rretarzMiasta Mikolowa oraz z upowaznieniaBurmistrzap. MateuszHandel - Zastgpca
Burmistrza Mikolowa.
Wniosek nr 18
Podjai dzial.amazmierzaj4cedo wyegzekwowaniawplaty do budzetu nienalelnte
wyplaconego dodatku specjalnego dla bylego ZastEpcy Burmistrza Miasta,
a w przypadku braku dobrowolnego zwrotu wyegzekwowai zwrot od osob
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odpowiedzialnychza dokonanie wydatku z tytulu wyplaty wynagrodzema, w
oparciu o zasadyokreslonew przepisachdzialupi4tegoustawy z dnta26 czerwca
1974 r. Kodekspracy(Dr. IJ. z 2014r., poz. 1502z poLn.zm.).
Wniosek nr 19
Wzmocnii nadz6r na pracownikami UrzEdu Miasta w Mikolowie w zakresie
naliczaniawynagrodzeni kontroli merytorycznejlist plac, zgodntez art. 44 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r.,
poz.885 z po2n. zm) i afi. 36 ust. 5 ustawy z dnia 2l listopada2008 r.
o pracownikach samorzEdowych(Dz. IJ. z 2014 r. poz. 1202), maJ4cna uwadze
art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnta27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych(Dz. IJ. z 2013t., poz. 885 z poln. zm.).
W latach 201I - 2014 przyznawano i wyplacano nagrody uznaniowedla pracownikdw
Urzgdu Miasta w Mikolowie bez indywidualnego uzasadnienia podstaw przyznania
nagrody dla kazdegoz pracownikow.
lr/a podstawie zapisow Regulaminu wynagradzania pracownikow zatrudnionych
w lJrzgdzieMiasta Mikotow na podstawie umowy o pracg, wprowadzonymzarzqdzeniem
Burmistrza Mikolowa I,{r 2274/334/14z dnia 2B lipca 2014 r., obowiqzuiqcymw Gminie
Mikolow od 2014 r., wyplacanonagrody uznaniowe,tzw. ,,2 okazji Swigtal,tiepodlegloici,
tj I I listopada" oraz ,,na koniec roku budzetowego".W myil art. 36 ust. 6 ustawy dnia
2I tistopada 2008r. o pracownikachsamorzqdowych(Dz. tl. z 2008 r. I'{r 223, poz. I45B
o ktdrym
z poin. zm., obecnieDz. U. z 2014 r., poz. 1202),pracownikowi samorzqdowemu,
mowa w art. 4 ust. I pkt 2 i 3, moina przyznat nagrodg za szczeg6lneosiqgnigcia w pracy
zawodowej.
Decyzjami Burmistrza Miasta Mikotow na podstawie $ 13 pkt 4 ww. Regulaminu
Wynagradzania,pracownikom oraz Skarbnikowi Miasta i ZastgpcyBurmistrza wyplacono
nagrody z okazji Swigta Niepodlegtoici w dniu 27 listopada 2014 r. w lqcznej kwocie
294.425,00zl oraz na koniec roku budzetowegow dniu 19 grudnia 2014 r. w lqcznej
h,aocieI69.000,00zt.
Listy plac z dnia 25 listopada2014 r. oraz z dnia 18 i 19 grudnia 2014 r. (data wydruku)
zostalysporzqdzoneprzez InspektoraBiura Kadr, Plac i Archiwum Zakladowego.Kontroli
merytorycznej list plac dokonal Kierownik Biura Kadr, Plac i Archiwum Zakladowego,
nad ktorym nadzdr sprawowalp. Michat Pienta - byty SekretarzMiasta. Wstgpneikontroli
ww. tise plac dokonal fwczesny Glowny Ksiggowy Urzgdu Miasta Mikolow, (obecnie
- SkarbnikMiasta).
p.
Danuta Jasinska-Gdaniec
-Zatwierdzenia
do wyplaty dokonal z upowaznienia Burmistrza p. Michal Pienta - byly
SelcretarzMiasta.
poprzedni Regulamin wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Urzgdzie Miasta
Mikotow na podstawie umowy o pracg, wprowadzonyzarzqdzeniemBurmistrza Mikolowa
I{r 776/126/09z dnia I2 czerwca2009 r. r6wniezprzewidywalw $ l3 pkt 4, ze: ,,nagrody
mogq byt wyptacanez okazji Swigta l,{iepodlegloSci,ti. I I listopada" oraz w $ I3 pkt 5'
,,W przypadku wystqpienia na koniec roku budzetowegooszczgdnoiciw funduszu plac,
Kierownik Urzgdu mozepodjqt decyzigo wyplacie dodatkowychnagrdd".
l{a tej podstawie wyplacono nagrody z Qtulu ,,Swigta l{iepodleglolci, (i I I listopada"
234.800,00w 2012 r. oraz w kwocie
w hwocie 211.650,00v) 2011 r., w lo,,ttocie
256,600,00zl w 2013 r. Ir{atomiastnagrody ,,fla koniec roku" wyplacono; w kwocie
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106.316,00
zl w 2011r.,w lo,uocie
170.500,00
zl w 2012r. orazw h,rtocie
zl
171.475,00
w 2013r.
Regulamin w zakresie wyplat nagrod uznaniowychzostal wprowadzonyprzez p. Marka
Balcer - bylego Burmistrza Mikolowa.
Wniosek nr 20
Zapewnii prawidlowe udzielanie nagrod uznaniowych pracownikom Urzgdu
Miasta w Mikolowie w zakresrcuzasadnianiarchprzyznanra,zgodniez afi.36,
ust. 6 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samoruqdowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), oraz dostosowai zaprsy Regulaminu
Wynagradzaniapracownikow zatrudmonychw Urzgdzie Mrasta Mikolow do
przepisow art. 36 ust. 6, ustawy z dnta 2l listopada2008 r. o pracownikach
(Dz.U z 2014 r., poz. 1202), maJ1cna uwadze art. 68 oraz
samoruEdowych
art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnta 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych
(Dz. IJ. z 2013r. poz. 885z poLn.zm.).
I{ie przedlozono Radzie Miejskiej Mikolowa sprawozdania za lata 20I 3 - 20I4
z wysokoici irednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnychstopniach awansu
zawodowego w szkolachprowadzonychprzez Miasto Mikolow. Obowiqzek taki wynikal
z art. 30 lit. aust. 5 ustawyz dnia 26 styczniaI9B2 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r.
lr{r 97, poz.674 z poin. zm. oraz Dz. Lr. z 2014 r., poz. l9l), w myil ktorego organ
prowadzqcy szkolg bgdqcyjednostkq samorzqduterytorialnegoprzedhlada sprawozdanie,
w terminie 7 dni od jego sporzqdzenia,migdzy innymi organowi stanowiqcemu tej
j ednostki samorzqdu terytori alnego.
s'topniach
na poszczegolnych
Sprawozdaniez wysokoSciirednich wynagrodzennaarczycieli
przez
za
20I 3 r.
Mikolow
prowadzonych
Miasto
szkolach
awanstt zawodowego w
sporzqdzonow dniu 22 sQcznia 2014 r., natomiast za 2014 r. sporzqdzonow dniu
26 sQcznia2015 r.
Zadnemu pracownikowi Urzgdu Miasta Mikolowa nie powierzono zadan w zakresie
przedkladania Radzie Miejskiej Mikotowa sprawozdanz wysokoici lrednich wynagrodzen
nauczycielina poszczegolnychstopniachawansuzawodowegow szkolachprowadzonych
przez Miasto Mikolow.
Z wyjainiefi pracownikow Urzgdu wynikalo iz zadania w powyzszymzakresie wykonywal
Dyrektor Zarzqdu Szk6l i Przedszkoli Mikolowskich na podstawie petnomocnictwa
udzielonegoprzezp. Marka Balcer - bylego Burmistrza Mikolowa.
Wniosek nr 2l
Przedlolyc Radzie Miejskiej Mikolowa sprawozdaniez wysokoSci Srednich
wynagrodzehnauczycielina poszezegolnychstopniachawansu zawodowegoza
2014 r. oraz zapewnic przedkladanietych sprawozdanorganowi stanowi4cemu
jednostki samorzEduterytorialnegozgodnie z wymogami arI. 30 lit. a ust. 5
ustawy z dma 26 stycznia1982 r. Kafia Nauczycrela(Dz. U. z 2014 r., poz. 197
z poLn. zm.), majqc na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dma
27 sierpnta2009 r. o finansachpublicznych (Dz. TJ.z 2013 r. poz. 885 z poLn.
zm.),
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W zakresieustaleriog6lno-organizacyjnych:
Zaniechano oprocowania pisemnej instrukcji postgpowania o przeciwdzialaniu praniu
pienigdzy orazfinansowaniu terroryzmu.Zgodnie z art. I5a ust. 2 w zwiqzkuz art. 2 pkt B
ustawyz dnia I6 listopada2000 r. o przeciwdzialaniupraniu pienigdzyorazfinansowaniu
terroryzmu(Dz. U. 2010 r. I{r 46 poz. 276 z poin. zm.),jednostki wspolpracujqce,ti. m.in
organy samorzqduterytorialnego,sq obowiqzanedo opracowania instrukcii postgpowania
prania pienigdzyorazfinansowaniaterroryzmu.
w zakyesiezapobieganiaprzestgpsfwom
Pracownikom Urzgdu Miasta Mikotow nie powierzono obowiqzkow zwiqzanych
z przygotowaniemww. instrukcii.
Burmistrza Mikolowa wynikalo, i2 polecil
Z wyjainieri p Stanislawa Piechuli
p. Jakubowi Jarzqbek SekretarzowiMiasta opracowaniestosownejinstrukcii.
Wnioseknr 22
Podj4i dzialantaw zakresieopracowaniai wprowadzeniado stosowaniapisemnej
instrukcji postEpowaniao przeciwdzial.aniupraniu pieniEdzyoraz finansowaniu
terroryzmu stosownie do art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzial.antupraniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
22014 r. poz. 455), maJqcna uwadze art.68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poLn.
zm.).

Stosowniedo tresci art, 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 paldziernika 1992 r. o regionalnych
o sposobie
rzbachobrachunkowych(Dt. lJ. z 2012 r. poz. 1113z poLn.zm.), sprawozdanie
reahzacji wnioskow pokontrolnych nale?y przedloZyc Regionalnej lzbie Obrachunkowej
w Katowicach,w terminie 30 dni od daty otrzymanianiniejszegowyst4pienia.
Do wniosk6w pokontrolnych zawartychw niniejszymwyst4pienruprzyslugujeprawo
zgloszentazastrzeaenw zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dma 7 paLdziernika
. ZastrzeAemamolna wnosii do Kolegium
1992 r. o regionalnych rzbachobrachunkowych
wyst4pienia.
otrzymania
tutej szejIzby, w terminie 14 dni od daty
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