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dotyczy: protokolu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 16 grudnia 2016r. 

Wystqpienie pokontrolne 

Na podstawie ustawy z dnia 7 ~ai~lziernika 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ) i r,,zporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 
16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasiqgu terj torialnego regionalnych izb obrachunkowych 
oraz szczegolowej organizacji izb i trybu postqp! wanisr (Dz. TJ. z 2004.  Nr 167, poz. 1747) w 
dniach od 04 paidziernika do dnia 16 grudr ia 2016r. przeprowadzona zostala kontrola 
kompleksowa gospodarki finansowej. 

Kontrola objela okres od dnia 0 1.0 1.20 15r. do dnia 3 1.12.20 15r. i przeprowadzona 
zostala zgodnie z zatwierdzonym programem. 

W celu usuniecia stwierdzonych niepr:~widlowosci i usprawnienia dzialalnoici 
kontrolowanej jednostki na podstawie art. 9 ust. .! ww. ustawy kieruje nastepujqce wystqpienie 
pokontrolne: 

W zakresie ksiqgowo9ci i sprawozdawczo4ci budketowej. 
1. Stwierdzono: 
Nieprawidlowosci w funkcjonowaniu kasy I rzqdu polegajqce na dokonywaniu wyplat 
Srodkow pienieinych z kasy na rzecz innej osoby, niz zostala wskazana w dokumencie 
irodlowym, bez udzielonego jej upowainienia i odpowiedniego udokumentowania tego faktu 
(str. 7-8 protokolu). 
Wnioskuie 
ZobowiqzaC kasjera do przestrzegania przepiso~v zawartych w art.21 ust. 1 pkt5 i art.22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowo Sci (Dz. U. z 201 6r. poz. 1047) oraz instrukcji 
kasowej okreSlonej w Zalqczniku nr 1 do Zarzqclzenia Nr 1.59112 Burmistrza Gminy i Miasta 
Grojec z dnia 3 1.12.20 12r. w sprawie instrukcj i gospodarki drukami Scislego zarachowania, 
gospodarki kasowej oraz instrukcji przeprowad7ania inwentaryzacji. 

2. Stwierdzono: 
Brak ewidencji analitycznej konta 229 ,,Pozost.lle rozrachunki publicznoprawne" planu kont 
wg poszczegolnych tytulow rozrachunkow, w t;:m dla: 
a) ubezpieczeli spolecznych 



i b) Funduszu Pracy 
c) PEFRON (str. 13 protokoh). 
Wnioskuie: 
PrzestrzegaC treici ekonomicznej i zasad funkcjoliowania konta 229 ,,Pozostale rozrachunki 
publicznoprawne" okreSlonej w zalqczniku Nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 
5 lipca 2010r. w sprawie szczeg6lnych zasad racbunkowoSci oraz planow kont dla budzetu 
pahstwa, budzetbw jednostek samorzqdu :erytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorzqdowych zaklad6w budzetowych, panstwo. vych funduszy celowych oraz panstwowych 
jednostek budzetowych majqcych siedzibq poza gl-anicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2013r. poz.289 z p6in. zm.), majqc na uwadze priepisy zawarte w art. 4 ust.1-2 ustawy z dnia 
29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowoSci (Dz. U. 2 201 6r., poz.1047). 

3. Stwierdzono: 
W dokumentacji opisujqcej przyjqte przez Urzqd C:miny i Miasta Grojec zasady rachunkowoici 
- nie wskazano terminu zamkniqcia poszczego1ny~:h okresow sprawozdawczych w ciqgu roku 
- nie wskazano aktualnej wersji uzytkowanego op~*ogramowania 
- nie wyszczegolniono rodzajow prowadzonych rtjestrow 
- opracowano w spos6b niekompletny zasady gosnodarki kasowej tj. nie uregulowano: 

warunkow, w jakich powinien odbywaC sit: transport wartoSci pieniqznych, 
zasady odpowiedzialno4ci materialnej katsjera i os6b odpowiedzialnych za transport 
got6wki pomiqdzy jednostkq a bankiem (ST. 15 protokoh). 

Wnioskuie: 
Opracowac w sposob kompletny i prawidlow!/ dokumentacjq opisujqcq przyjqte zasady 
rachunkowoici (politykq rachunkowoSci) z uwzglcdnieniem obowiqmjqcych przepisow prawa, 
zgodnie z wymogami okreilonymi w art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o 
rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. z 201 6r., yoz.1047), majqc na wzgledzie uregulowania 
zawarte w art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt2 i pkt 3 ustaw) z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 201 6r, poz. 1870). 

4. Stwierdzono: 
Ksiegi rachunkowe zarowno organu (Gminy Gr6 ec) jak i jednostki budzetowej Urzqdu Grniny 
i Miasta Grojec za 2015r. nie zostaly zamkniqte w terminie okreSlonym w art.12.ust.2 ustawy 
o rachunkowoSci (str. 18 protokolu). 
Wnioskuie: 
PrzestrzegaC art. 12 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowoici (Dz. U. 
z 201 6r., poz. 1047). 

5. Stwierdzono: 
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta ,720 planu kont nie zapewnia wyodrqbnienia 
przychodow z tytuh dochod6w budzetowych uzyskanych z wplaty odsetek od zalegloSci 
podatkowych (str. 27 protokoh). 
Wnioskub 
ZaprowadziC ewidencja szczeg6lowq do konta 720 ,,Przychody z tytutu dochodow 
budietowych" p.k. zapewniajqcq wyodrqbnienic. przychod6w z tytulu dochodbw budietowych 
uzyskanych z wplaty odsetek od zalegloSci pod ~tkowych stosownie do treici ekonomicznej i 
zasad funkcjonowania ww. konta okreilonej w zalqczniku Nr 3 do rozporzqdzenia Ministra 
Finansow z dnia 5 lipca 20 1 Or. w sprawie szczeglilnych zasad rachunkowo6ci oraz planow kont 
dla budzetu pahtwa, budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorzqdowych zakladbw budietowych, panstv owych funduszy celowych oraz paristwowych 
jednostek budzetowych majqcych siedzibq pozr granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 
201 3r. poz.289 z p6in. zm.), majqc na uwadze yrzepisy zawarte w art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 
29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowoSci (Dz. U z 201 6r., poz. 1047). 



W zakresie budietu jednostki samorzqdu terytorialnego 

6. Stwierdzono: 
Nieuregulowanie formy prawnej wladania nieruchomoiciami gminnymi shzqcymi jednostkom 
OSP w KoSminie i Pabierowicach do wykony.wania ich statutowej dzialalnoici (str. 35 
protokoh). 
Wnioskuie: 
UregulowaC formq wladania nieruchomoiciami gminnymi przez jednostki OSP, wybierajqc 
jednq z form , okreilonych w art. 13 ust. 1 ustalvy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomoiciami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147). 

7. Stwierdzono: 
Niedotrzymanie tenninu do zgloszenia wierzytelroici po ogloszeniu upadloici likwidacyjnej 
podatnika DT-4 S.A. Niezgloszenie do masy upac 'loici odsetek za zwlokq ( str.36 protokoh). 
Wnioskuie: 
W przypadku ogloszenia upadlo4ci podatnika, ~vierzytelnoit Gminy zglaszaC sqdziemu - 
komisarzowi w terminie oznaczonym w postanoveieniu o ogloszeniu upadloSci stosownie do 
przepisow art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2009. Prawo upadloiciowe ( Dz.U. z 2016r. poz. 
2171 ). 
W zgloszeniu wierzytelnoici podawaC okreilcnie wierzytelnoici wraz z naleznoiciami 
ubocznymi zgodnie z art. 240 pkt. 2 ww. ustawy. 

8. Stwierdzono: 
Niepodjqcie dzialali majqcych na celu ustalenie t1astepc6w prawnych niezyjqcego podatnika 
( str. 39 protokolu). 
Wnioskuie: 
PodejmowaC dzialania majqce na celu ustalenie n tstqpcow prawnych niezyjqcych podatnikow. 
W przypadku ustalenia, po przeprowadzeniu pos* qpowania wyjainiajqcego, ze podatnik m a r l  
wydawat decyzje o odpowiedzialnoici spa ikobiercow za zobowiqzania podatkowe 
spadkodawcy, po przeprowadzeniu w trybie al t. 1025 Kodeksu postepowania cywilnego 
o nabycie spadku stosownie do przepisow art. 00 w zwiqzku z art. 102 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z .!015r., poz. 613 z pozn. zm.). 
Jezeli przedmiot opodatkowania pozostaje w posiadaniu samoistnym wydad i doreczyt decyzje 
ustalajqcq wysokoik zobowiqzania podatkowego posiadaczowi samoistnemu, na kt6rym 
zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 istawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2016r., poz. 617) i art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002r. o 
podatku leinym (Dz. U. Nr 2016r., poz. 374) ciq :y obowiqzek podatkowy. 

9. Stwierdzono: 
Nieprowadzenie zapisow na koncie pozabilansowym 991 ,, Rozrachunki z inkasentami 
z tytulu pobieranych przez nich podatkow pod1e;rajqcych przypisaniu na kontach podatnikow". 
( str. 43 protokoh). 

Wnioskuie: 
Zaloiyc i prowadzit zapisy na koncie pozabilansowym 991 ,, Rozrachunki z inkasentami 
z tytuh pobieranych przez nich podatkow podle2ajqcych przypisaniu na kontach podatnikow" 
zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach 26 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 
25 paidziernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowoSci oraz planow kont dla organbw 
podatkowych jednostek samorzqdu terytorial.iego IDz. U. Nr 208, poz. 13751 oraz w 
zakladowym planie kont. Do konta tego zalozyc i prowadzit pozabilansowe konta analityczne 



wg rodzaj6w podatk6w oraz konta szczegolowe ~~oszczegblnych inkasentow stosownie do 
przepisow 5 10 pkt 2 i 5 12 ust. 1 i 3 ww. rozporzqc zenia. 

10. Stwierdzono: 
Niezapewnienie przestrzegania standardow kontroli zarzqdczej zwiqzanych z ryzykiem 
dotyczqcym wydruku z systemu komputerowegc kwitariuszy przychodowych do poboru 
podatkbw, opatrzeniu ich pieczqciq Urzqdu Gminy i Miasta, wydaniu inkasentom, 
ewidencjonowaniu w ksiqdze drukow Scislego zarat-howania oraz rozliczeniu inkasentow przez 
tq samq osobq ( str. 43 protokoh). 
Wnioskuie: 
WprowadziC rozwiqzania organizacyjne majqcr: na celu zminimalizowanie wystqpienia 
nieprawidlowosci w ww. zakresie, majqc na uwodze 8 12 pkt 3 i 5 13 obowiqzujqcego w 
Urzqdzie Gminy i Miasta Regulamin kontroli zarz;ldczej, ustalonego w zwiqzku z art. 69 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z 
poi.zm.). 

11. Stwierdzono: 
Nieprawidlowosci w powierzeniu zadan poszczegc tlnym pracownikom polegajqce na: 
- ustaleniu w zakresie czynnoSci zadan, kt6rych faf<tycznie pracownik nie wykonuje 
- okreslenie w zakresach czynnoici zadan w spos6b nieprecyzyjny, uniemozliwiajqcy 
dochodzenie odpowiedzialnoSci ( str.43 protokohl) 
Wnioskuie: 
Podjqc czynnoSci w celu uregulowania zakresow zadan pracownikow w sposob precyzyjny, 
umoiliwiajqcy dochodzenie odpowiedzialnoSci z:r wykonywane obowiqzki w celu realizacji 
standardu okreslonego w 5 12 pkt 3 obowiqzujqct,go w Urzqdzie Gminy i Miasta Regulaminu 
kontroli zarzqdczej, ustalonego w zwiqzku z art. ')9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o 
finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r., poz. 187( z p6i.zm.). 

12. Stwierdzono: 
Niedokonanie czynnoSci sprawdzajqcych deklar: cji na podatek od Srodk6w transportowych 
( str. 45 protokoh). 
Wnioskuie: 
Dokonywac czynnoici sprawdzajqcych deklaracje na podatek od Srodkow transportowych 
stosownie do art. 272 ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r., poz. 
61 3 z p6in. zm.) .W przypadku stwierdzenia, ze zlozona przez podatnika deklaracja zawiera 
blqdy rachunkowe, inne oczywiste omylki alPo wypelniono jq niezgodnie z ustalonymi 
wymaganiami, korygowaC deklaracjq , dokon~jqc stosownych poprawek, jeieli zmiana 
wysokosci zobowiqzania podatkowego w wyni ku korekty nie przekroczy kwoty 1.000 zl 
zgodnie z przepisami art.274 8 1 ordynacji podatkowej. Jezeli zmiana wysokoSci zobowiqzania 
podatkowego w wyniku korekty przekroczy kwotq 1.000 zl - wezwac podatnika do jej 
skorygowania oraz zlozenia niezbqdnych wyjaSn ien, wskazujqc przyczyny, z powodu ktorych 
informacje zawarte w deklaracji poddaje siq w qtpliwoSC stosownie do przepis6w art. 274a 
tj 2 ustawy ordynacja podatkowa. 
W razie nie skorygowania deklaracji przez podatrika okreSliC stosownymi decyzjami wysokoSC 
zobowiqzania podatkowego w trybie art.2 1 4 3 0,-dynacji podatkowej po uprzednim wszczqciu 
postqpowania podatkowego na podstawie art. 165 9 2 tej ustawy. 

13. Stwierdzono: 
Nieprawidlowoici w postqpowaniach podatkotvych dotyczqcych udzielania ulg w splacie 
naleznoici, polegajqce na ( str.48-49 protokolu) 
- odroczeniu, rozlozeniu na raty podatkow w drc )dze pomocy de minimis podmiotom , ktore 
nie spelnily w pelni wyrnog6w w zakresie przec'loienia sprawozdan finansowych 



. - umorzeniu zobowiqzan podatkowych, ktore w dni.1 zlozenia wniosku o umorzenie nie byly 
jeszcze zalegloiciami 
Wnioskuie: 
Udzielajqc ulgi w splacie zobowiqzah podatkowych w postaci pomocy de minimis, polegajqcej 
na odroczeniu terminu platnoici lub rozlozeniu na rsty przestrzegak postanowien § 2 ust. 1 pkt 
2 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 29.(13.2010r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy siq o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 3 1 1). 
W przypadku zlozenia wniosku o umorzenie podatku przed uplywem terminu platnoSci, 
wydawak postanowienie o odmowie wszczqcia p~tqpowania na podstawie art. 165 a 5 1 
ordynacji podatkowej . 

14. Stwierdzono: 
Nie wyegzekwowanie od podatnikow bqdqcych os ~bami fizycznyrni a dzierzawiqcych grunty 
grninne pod uprawy warzyw obowiqzku sklat ania inforrnacji podatkowych. Grunty 
przeznaczone pod uprawy warzyw byly zwolniont: z podatku rolnego i od nieruchomoSci na 
podstawie uchwal Rady Miejskiej ( str.50 protoko! I). 
Wnioskuie: 
Od wszystkich podatnikow, takie zwolnionych z podatku w drodze uchwal Rady Miejskiej, 
bqdqcych osobami fizycznymi zobowiqzanymi do skladania infonnacji podatkowych 
egzekwowak obowiqzek ich skladania w terminie 14 dni od dnia wystqpienia okolicznoSci 
uzasadniajqcych powstanie obowiqzku w podatkl rolnym i od nieruchomo4ci stosownie do 
przepisow art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 201 6r., 
poz. 61 7 ) i art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12.0 1.1 99 1 r. o podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U. 
z 201 6r., poz. 7 16 z op6i.zm.). Wyegzekwownc informacje podatkowe od dzierzawcow 
gruntbw gminnych pod uprawy warzywne. 

15. Stwierdzono: 
Nieterminowe rozliczenie siq inkasenta oplaty te vgowej z zainkasowanej oplaty na gieldzie 
sprzqtu rolniczego w Slomczynie. Przekazywanie ~nkasentowi biletow opfaty targowej tylko o 
jednym nominale, tj. 11,70 zl, mimo ze Rada h Iiejska uchwalila ponadto stawki oplaty w 
wysokodci 28,90 z1, 19,OO zl, 5,00 zl ( str. 53 protc tkolu) 
Wnioskuie: 
WzmocniC nadzor nad pracownikami, ktoryrn pcwierzono rozliczanie inkasentow, majqc na 
uwadze przepis art. 68 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 
1879 z pozn. zm.). Inkasentowi oplaty targowej v ydawaC bilety opfaty targowej o nominalach 
zgodnych z uchwalq Rady Miejskiej nr XVI/l09/.' 01 1. 

16. Stwierdzono: 
Nieprawidlowoici w zakresie oplaty targowej, po egajqce na (str. 52,53,54-55 protokolu): 
- funkcjonowaniu uregulowan wewnetrznych - zarzqdzenia nr 7/14 Burmistrza Gminy i 
Miasta - w sprawie sposobu dokumentowani:~ wplat oplaty targowej pobieranej przez 
inkasentow oraz rozliczenia inkasentow z pobranv~ch oplat, w wyniku ktorych : 
a) zrezygnowano z ewidencjonowania biletow oplaty targowej w ksiedze drukow Scislego 
zarachowania , stosowanych przez Automobilklu'> RzernieSlnik 
b) wydawano nowy druk ( bloczek) bez zdania 1 opii bloku wykorzystanego ( inkasent Jacek 
Tyczyhski) 
- nie ujmowaniu w ewidencji biletow niewy'torzystanych, zwroconych przez inkasenta 
( inkasent Jacek Tyczyhski) 
- przechowywaniu dokumentacji dotyczqcej gosj jodarki drukami Scislego zarachowania przez 
rok ( Automobilklub RzernieSlnik) 
- niszczeniu druk6w nie wykorzystanych w mow encie ich zwrotu ( inkasent Jacek Tyczyhski) 



. - zawarciu z pracownikami samorzqdowymi Wydz a h  Budzetowego i Wydzialu Podatkow i 
Oplat um6w zlecenia na rozliczenie bilet6w oplatj targowej na targowisku w Slomczynie w 
soboty i niedziele 
Wnioskuie: 
Dowody stosowane do poboru oplaty targowej objqt: ewidencjq druk6w icislego zarachowania 
stosownie do przepis6w 4 6 ust. 1 i 2 rozporzqdzen a Ministra Finansow z dnia 25.10.201 Or. 
w sprawie zasad rachunkowoici oraz kont dla or1:anow podatkowych jednostek samorzqdu 
terytorialnego ( Dz. U. Nr 208, poz. 1375). 
Nowy druk ( bloczek) wydawaC po zdaniu kopii bloku wykorzystanego oraz ujmowad w 
ewidencji bloczki wykorzystane stosownie do w'asnych regulacji zawartych w Instrukcji 
dotyczqcej gospodarki drukarni Scislego zarachowania, stanowiqcej zalqcznik nr 1 do 
zarzqdzenia nr 159112 Burrnistrza Gminy i Miasta z dnia 3 1.12.2012r. 
W zakresie przechowywania dokumentow przestrzr:gad przepisow art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 29.09.1994r. o rachunkowoici ( Dz.U. z 2( 16r., poz. 1047) i art. 32 ustawy z dnia 
29.08.1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 201 'it-., poz. 6 13 z poin. zm.). 
Rozliczanie inkasa i biletow oplaty targowe? na gieldzie w Slomczynie powierzyd 
pracownikom Wydzialu Podatkow i Oplat stosowr~ie do treici Regulaminu Organizacyjnego 
Urzqdu w sposbb zgodny z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.1 1.2008r. o pracownikach 
samorzqdowych ( Dz.U z 2016r., poz. 092) i art. .!2 5 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks 
pracy ( Dz.U. z 201 6r., poz. 1666). 

17. Stwierdzono: 
Blqdnie naliczone dane ujqte w sprawozdaniu Rb-PDP i Rb-27s 201 5r. w wyniku (str.50-5 1 
protokoh): 
a) zawyienia skutkow zwolnienia i obnizenia gc'lrnych stawek podatkowych w podatku od 
nieruchomoici 
b) zanizenia skutkow zwolnienia z podatku rolneg ) 

Ponadto w Urzqdzie Gminy i Miasta brak bylo dan; ch dokumentujqcych powierzchniq gruntow 
zajqtych pod drogi, objqte obowiqzkiem podatkow vm. 
Wnioskuie: 
W sprawozdaniu Rb-PDP ,,Roczne sprawozda~ ie z wykonania dochodow podatkowych 
grniny" i Rb-27s ,,Miesiqczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodow 
budzetowych jednostki samorzqdu terytorialnego" wykazywaC kwoty stanowiqce rzeczywiste 
skutki zastosowanych zwolnien i obnizenia g6rny:h stawek podatkowych, obliczone za okres 
sprawozdawczy stosownie do przepisow 5 3 u:t. 1 pkt 9, pkt 10 i 4 8 ust. 3 Instrukcji 
sporzqdzania sprawozdan budzetowych w lakresie budzetow jednostek samorzqdu 
terytorialnego, stanowiqcej zalqcznik nr 39 do rc zporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 16 
stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczoSci b ldzetowej (Dz. U. z 2016, poz. 1015) w 
zwiqzku z przepisami 6 9 ust. 1 tego rozporzqdzer- ia. 
UstaliC powierzchniq dzialek Gminy, sklasyfiko~.ianych w ewidencji geodezyjnej jako drogi 
nie posiadajqce statusu drog publicznych, po~llagajqcych opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomoici. Ustalenia wykorzystaC do obliclenia skutkow obnizenia gornych stawek w 
podatku od nieruchomoici a takie zlozenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomoici. 
SporzqdziC skorygowane sprawozdania za 2015r. oraz przekazaC je do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie Zespol w Radomiu. 

18. Stwierdzono: 
Brak okreslenia w uregulowaniach wewnqtrznycl I urzqdu I zakresach czynnoici, Regulaminie 
Organizacyjnym 1 zadania i osob odpowiedzialnj ch za naliczanie oplaty adiacenckiej z tytulu 
wzrostu wartoici nieruchomoici z powodu bud0 wy urzqdzen infrastruktury technicznej ( str. 
55 protokoh). 



Wnioskuie: 
UmieiciC w regulaminie organizacyjnym i zakresach czynnoici pracownikow zadania 
polegajqce na naliczaniu oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartoici nieruchomoici z 
powodu budowy urzqdzen infrastruktury techniczncj w celu realizacji standardu okreSlonego 
w tj 12 pkt 3 obowiqzujqcego w Urzqdzie Gminy i Miasta Regulaminu kontroli zarzqdczej, 
ustalonego w zwiqzku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych 
( Dz.U. z 201 6r., poz. 2147). 

19. Stwierdzono: 
Brak okreilenia wysokoici stawki oplaty adiacenck~ej z tytulu wzrostu wartogci nieruchomoSci 
w wyniku wybudowania urzqdzen infrastruktury tec,hnicznej ( str. 56 protokolu ). 
Wnioskuie: 
PrzygotowaC projekt uchwaly w sprawie okreSlenia wysokoSci stawki oplaty adiacenckiej z 
tytuh wzrostu wartoici nieruchomoSci w wynil.:u wybudowania urzqdzen infrastruktury 
technicznej i przekazaC go stosownie do przepis6w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 2 1.08.1997r. o 
gospodarce nieruchomoiciami ( Dz. U. 2016r., poz. 21 47 ) i przekazaC Radzie Miejskiej. 

20. Stwierdzono: 
Nieprawidlowosci zwiqzane z wydawaniem zezwol en na sprzedai napoj6w alkoholowych ( str. 
57-58 protokolu), polegajqce na : 
- przyjmowaniu nieuwierzytelnionych kopii clokument6w stanowiqcych zalqczniki do 
wniosk6w o wydanie zezwolen na sprzedai napoj6 w alkoholowych 
- wydanie zezwolenia na sprzedai napoj6w alkol~olowych mimo braku niedolqczenia przez 
przedsiqbiorcq do wniosku tytuh prawnego do loknlu, w ktorym odbywa siq sprzedaz alkoholu 
( str. protokolu). 
Wnioskuie: 
W przypadkach przedkladania przez stronq dow )dew w postaci dokumentow przestrzegak 
przepisow art. 76a ustawy z dnia 14.06.1960r. KO leks postqpowania administracyjnego ( Dz. 
U. z 2016r., poz. 23). 
EgzekwowaC od os6b wnioskujqcych o wydanie zczwolenia obowiqzek dolqczania do wniosku 
zalqcznik6w wymienionych w przepisach art. 18 ust. 6 ww. ustawy z dnia 26 paidziernika 
1982r. o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 
487). 
W przypadku zloienia wniosku, kt6ry nie za114era wszystkich wymaganych przepisami 
informacji lub zalqcznik6w wzywaC wnioskodan cq do usuniqcia brakow w terminie 7 dni z 
pouczeniem, ze nieusuniqcie tych brak6w spowod ~ j e  pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia 
stosownie do przepisow art. 64 5 2 ustawy z dnla 14 czenvca 1960r. Kodeks postqpowania 
administracyjnego. 

21. Stwierdzono: 
Wyplacanie wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grbjec ponownie wybranemu na 
kadencjq 2014-201 8 na podstawie Uchwaly Nr ?:XVIII/214/2008 Rady Miejskiej w Grojcu z 
dnia 26.05.2008r. ( str. 59 protokolu ). 
Wnioskuie: 
DoprowadziC do podjqcia przez Radq Miejskq na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
08.03.1990r. o samorzqdzie gminnym ( Dz.U. z 2016r., poz. 446) uchwaly okreilajqcej 
wynagrodzenie Burmistrza Gminy i Miasta Grojc-c kadencji 2014-2018. Zgodnie z treSciq art. 
73 tj 2 Kodeksu pracy ( Dz. U. z 2016r., poz. 1666 ), stosunek pracy z wyboru rozwiqzuje sig 
z wygainiqciem mandatu, a tym samym wy1:asajq takie warunki tego stosunku, czyli 
wynagrodzenie. Ponowny wyb6r tej samej osoby na stanowisko Burmistrza oznacza zgodnie z 
przepisem art. 73 tj 1 Kodeksu pracy nawiqzanie ,lowego stosunku pracy. Zatem Rada Miejska 



- w Grojcu winna byla okre4lid warunki nowego stost rnku pracy, czyli wynagrodzenie na okres 
nowej kadencji. 

22. Stwierdzono: 
W aktach osobowych pracownikow brak bylo infitrmacji o przyznanych w dniu 21.04.15r. 
nagrodach uznaniowych ( str. 59 protokolu ). 
Wnioskuie: 
PrzestrzegaC postanowien 5 6 ust. 2 pkt 2 lit. g -ozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie z:lkresu prowadzenia przez pracodawcow 
dokumentacji w sprawach zwiqzanych ze stosunklem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika ( Dz. U. z 1996r., Nr 62, poz. 286 z pozn. zm. ). 

23. Stwierdzono: 
W protokolach z przeprowadzonych w roku 2015 postqpowah o udzielenie zamowien 
publicznych na: 
1 remonty nawierzchni drog grninnych i ulic ( str. 70 protokoh) 
- przebudowq drogi gminnej dojazdowej do gruntbv rolnych w m. Kqpina ( str. 72 protokolu ) 
- budowq boiska szkolnego przy PSP w Lesznowoli ( str. 74 protokolu ) 
- przebudowq sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgowej w ul. Mszczonowskiej 
oraz przebudowq ul. Mszczonowskiej ( str. 77 protokolu ) 
nie zostaly ujqte wszystkie dokumenty, zawiadornienia, ogwiadczenia itp. zgromadzone w 
trakcie prowadzonych postqpowan, a skladajqce siq na dokumentacjq przeprowadzonych 
postqpowan o udzielenie zamowien publicznych. 
Wnioskuie: 
PrzestrzegaC postanowien art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien 
publicznych ( Dz. U. z 201 5, poz. 2 164 z poin. ZIT. ) oraz przepisow rozporzqdzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protok ,lu postqpowania o udzielenie zamowienia 
publicznego ( Dz. U. z 2016r.: poz. 1128 ). 

24. Stwierdzono: 
W przeprowadzonyrn postqpowaniu o udzielenie :,:amowienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 
wodociqgowej w ul. Mszczonowskiej oraz przebudowa ul. Mszczonowskiej" wartoSC 
szacunkowa zamowienia nie uwzglqdniala przewidzianych zamowien uzupelniajqcych - do 
50% zamowienia podstawowego ( str. 75-76 prot ~ k o l u  ). 
Wnioskuie: 
PrzestrzegaC postanowien art. 32 ust. 3 ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien 
publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 z poin. a-?. ). 

25. Stwierdzono: 
Wadia wniesione przez dwoch wykonawcow w fomie  pieniqznej ( w tyrn wykonawcq, ktorego 
oferta uznana zostala za najkorzystniejszq ) -w postqpowaniu o udzielenie zamowienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i wodociqgowej w u'. Mszczonowskiej oraz przebudowa ul. 
Mszczonowskiej" zostaly zwrocone wykonawcom w dniu 17.04.15r. , mimo dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty w dniu 16.03.15r. i zaw arcia umowy w dniu 24.03.15r. ( str. 77-78 
protokolu ). 



- Wnioskuie: 
Zwrotu wadium w postqpowaniach o udzielenie zamowien publicznych dokonywaC zgodnie z 
dyspozycjq zawartq w przepisach art. 46 ust. 1 i la uc,tawy Prawo zamowien publicznych ( Dz. 
U. z 2015, poz. 2164 z poin. zm.). 

26. Stwierdzono: 
Nieprawidlowoici w zakresie ewidencji Srodkov, tnvalych, polegajqce na niebiezqcym 
ujmowaniu w ksiqgach rachunkowych Srodkbw tnva tych uzyskanych w wyniku zakonczonych 
inwestycji ( str. 72, 75, 80 protokoh ). 
Wnioskuie: 
Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 20 i art. 24 11st. 1-5 w zwiqzku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci ( Dz. U. z 20 1 6, poz. 1047) do ksiqg rachunkowych 
danego miesiqca wprowadzak w postaci zapisu ka21 lq operacjq gospodarczq, kt6ra nastqpila w 
tym miesiqcu. 

27. Stwierdzono: 
Ewidencja kosztow przebudowy sieci sanitarntj, deszczowej i wodociqgowej w ul. 
Mszczonowskiej prowadzona byla na jednym koncie analitycznyrn do konta 080, a wart066 
uzyskanych poszczeg6lnych Srodkbw tnvalych us:alona zostala na podstawie kosztorysow, 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot ( str. 5 0 protokoh ). 
Wnioskuie: 
Ewidencjq szczegblowq do konta 080 - ~rodk i  trw:ile w budowie (inwestycje) prowadziC dla 
poszczegolnych zadan inwestycyjnych w spos65 zapewniajqcy co najmniej moiliwoSC 
ustalenia kosztow wytworzenia Srodkow tnvalych z podzialem na poszczegolne rodzaje 
efektbw inwestycyjnych ( obiektow ) zgodnie z treSciq ekonomicznq konta 080 zawartq w 
Zalqczniku Nr 3 do Rozporzqdzenia Ministra Filansow z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie 
szczegolnych zasad rachunkowoSci oraz planow ko ~t dla budzetu panstwa, budzetow jednostek 
sarnorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowyc~ , samorzqdowych zakladow budzetowych, 
paristwowych funduszy celowych oraz paristw~lwych jednostek budzetowych majqcych 
siedzibq poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2013r., poz. 289 z p6in. zm.). 

W zakresie gospodarki mieniem 

28. Stwierdzono: 
Nie sporzqdzenie dowodu OT przyjqcia Srodka trvalego - budynku mieszkalnego i budynku 
gospodarczego, nabytego w drodze komunalizacji ( str. 88 protokolu). 
Wnioskuie: 
Przyjmujqc do ewidencji ksiqgowej srodki tnvale sporzqdzaC dowody OT - przyjqcie Srodka 
tnvalego stosownie do przepisow 5 10 Instruhcji sporzqdzania i obiegu dokumentow w 
Urzqdzie Gminy i Miasta, wprowadzonej do stosowania zarzqdzeniem nr 19511 1 Burmistrza 
Gminy i Miasta z dnia 30.12.201 1r. 

29. Stwierdzono: 
W ewidencji zasobu nieruchomoSci gminy brak bylo ( str. 88 protokolu): 
- informacji o przeznaczeniu nieruchomoSci w planie miejscowym, a w przypadku braku planu 
- w studium uwarunkowan i kierunkow zagospod:lrowania przestrzennego p i n y  
- informacji o zgloszonych roszczeniach do nieruc.homoSci 
- informacje o toczqcych siq postqpowaniach adm inistracyjnych i sqdowych 
Wnioskuie: 
ZaprowadziC kompletnq ewidencjq zasobu nierlchomoSci, spelniajqcq wymogi okreSlone 
prApisami art. 23ust. l c  w zwiizku z art. 23 wit. 1 pkt 3 i &. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 1 Dz. U. z 201 6 r., poz. 2147). 



30. Stwierdzono: 
NieprawidlowoSci przy sprzedaiy nieruchomoSci, polozonych w Slomczynie, polegajqce na 
( str. 90-91 protokolu): 
- podaniu do publicznej wiadomoSci w prasie inform:~cji o wywieszeniu wykazu nieruchomoSci 
przeznaczonych do zbycia w 18 dniu liczqc od dnia ~vywieszenia wykazu i po uplywie okresu, 
na kt6ry wywieszony byl wykaz 
- wyznaczeniu drugiego przetargu z przekroczeniem 6 miesiqcznego okresu od dnia zamkniqcia 
pienvszego przetargu 
Wnioskuie: 
Informacjq o wywieszeniu wykazu nieruchomoSci przeznaczonych do sprzedazy podaje siq 
do publicznej wiadomoici przez ogloszenie w prasic: lokalnej oraz w inny spos6b zwyczajowo 
przyjqty w danej miejscowoSci, a takze na strclnach internetowych wlaiciwego urzqdu 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2016r., poz. 2147). Podanie tej informacji do publicznej wiadomoici nie powinno 
nastqpid p6iniej niz w dniu wywieszenia wykazu. 
Przestrzegad przepis6w art. 39 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomoSciami. 

31. Stwierdzono: 
W treSci uchwal w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomoSci i zasad sprzedaiy lokali 
mieszkalnych ( str. 92 protokoh): 
- okreSlano rodzaj przetargu 
- odnoszono siq co do ponoszenia koszt6w zwiqzanych ze sprzedaiq 
- ustalono wysokoid I raty ( w przypadku rozloienia ceny na raty) 
Wnioskuie: 
Przygotowujqc projekty uchwal w sprawie wy-azenia zgody na zbycie nieruchomoici 
przestrzegak przepis6w art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 3 ur tawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomoSciami (Dz. U. z 201 6r., poz. 2147), zgc dnie z kt6rym o forrnie przetargu decyduje 
organizator. 
Norrnowanie kwestii poniesienia przez nabywcq nleruchomoSci gminnej koszt6w zwiqzanych 
ze sporzqdzeniem aktu notarialnego narusza upra\vnienia organu wykonawczego w zakresie 
gospodarowania mieniem gminy, wynikajqce z art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. 
o samorzqdzie grninnym ( Dz.U. z 2016r., poz. 446). 
OkreSlenie wysokoici I raty ( w przypadku rozlo;ienia ceny zakupu na raty) jest elementem 
umowy negocjowanej przez strony umowy a Gmina reprezentowana jest przez organ 
wykonawczy zgodnie z art. 11 ust. 1 i 25 ust. 1 ust iwy o gospodarce nieruchomoSciami. 

32. Stwierdzono: 
Sporzqdzenie protokolbw z rokowan z najemcami lokali mieszkalnych w sprawie wykupu 
lokali przed uplywem 6 tygodni od dnia potlania do publicznej wiadomoSci wykazu 
nieruchomoSci przeznaczonych do sprzedazy ( str. 92-94 protokolu). 
Wnioskuie: 
Protokol z rokowan, stanowiqcy - zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 20 16r., poz. 2 147)- podstawe do zawarcia umowy 
sprzedaiy nieruchomoici, sporzqdzac po uplywic terminu na zloienie wniosku przez osoby, 
kt6ryrn przysluguje pienvs~eristwo w iabyciu nicruchomoSci w zwiqzku z przepisami art. 34 
ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 



33. Stwierdzono: 
Nieprawidlowoici w zakresie sprzedazy lokali mieszkalnych, polegajqce na: 
- zawarciu w uchwale nr XXXIX/301/2013 w sprawie zasad sprzedaiy lokali mieszkalnych w 
drodze bezprzetargowej na rzecz najemc6w ureplowania, zgodnie z ktorym nabywcq 
obciqkajq wszystkie koszty zwiqzane ze sprzedazq lr lkalu 
- pobieraniu od przyszlych potencjalnych nabywcolv lokali mieszkalnych oplaty na pokrycie 
kosztow przygotowania nieruchomoici do sprzedazy ( str. 92 protokolu). 
Wnioskuie: 
Doprowad~iC treic uchwaly nr XXXIX/301/2013 w sprawie zasad sprzedazy lokali 
mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow do zgodnoici z obowiqzujqcym 
stanem prawnym. Naloienie ww. obowiqzk6w zwiaianych z obciqieniem finansowym w trybie 
aktu prawa miejscowego nie ma podstawy prawnej. 
Wyeliminowac przypadki uwarunkowania podjp.5ib procedury bezprzetargowej sprzedazy od 
wniesienia oplat na pokrycie koszt6w przygotowani I lokali do sprzedaiy. Kwestie te mogq by6 
przedmiotem rokowan, w kt6rych zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o 
gospodarce nieruchornoiciami ( Dz.U. z 20 1 6r., po z. 2 147), dochodzi do ustalenia warunk6w 
zbycia. 

34. Stwierdzono: 
Niedochodzenie zalegloici z tytuh oplaty za .wieczyste uzytkowanie od Ireneusza P. 
i Wlodzimierza G. oraz odszkodowania z tytuh bezumownego korzystania z nieruchomoici od 
Pawla S. ( str.94, 100 protokolu). 
Wnioskuie: 
Do zalegajqcych z uiszczaniem naleznosci z tytulo~v cywilnoprawnych kierowaC wezwania do 
zaplaty a po bezskutecznym uplywie terminu zaytaty okreilonym w wezwaniu - rozwaiyC 
moiliwoiC skierowania sprawy na drogq postqpcl wania sqdowego, na podstawie przepisow 
czq5ci trzeciej Postqpowanie egzekucyjne ustawy z dnia 17.1 1.1964r. Kodeks postqpowania 
cywilnego /Dz. U. z 2016r.,poz. 1822/. 

35. Stwierdzono: 
Nieuregulowanie formy prawnej wladania rlieruchomoiciami gminnymi sluzqcymi 
samorzqdowym jednostkom organizacyjnyrn nie posiadajqcym osobowoici prawnej do 
wykonywania ich statutowej dzialalnosci oraz snmorzqdowym instytucjom kultury ( str. 95 
protokoh). 
Wnioskuie: 
UregulowaC fonnq wladania nieruchomoicia~ni gminnymi, przekazujqc jednostkom 
organizacyjnym nieposiadajqcym osobowoici prawnej nieruchomoici niezbqdne do 
wykonywania ich statutowej dzialalnoici w tnvaly zarzqd stosownie do przepis6w art.43 ust. 1 
i 5 w zwiqzku z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 siermia 1997r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z 2016r., poz. 2147). PoinformowaC kiero~vnika tej jednostki o obowiqzku wystqpienia 
z wnioskiem o ustanowienie trwalego zarzqdu zgcdnie z przepisami art. 44 ust. 2 ww. ustawy. 
W przypadku samorzqdowych instytucji kultury lrregulowaC formq wladania nieruchomoiciq 
na pdst. art. 202 ustawy o gospodarce nieruchomo iciami lub poprzez wynajqcie lub uzyczenie 
jej lokali, z kt6rych obecnie korzysta, zgodnie z pl-zepisami art. 13 ust. 1 tej ustawy. 

36. Stwierdzono: 
Bez przeprowadzenia postqpowania przetargoweg 3 udzielono w dniu 29.07.201 3r. zam6wienia 
na dostawe i sprzedai energii cieplnej spolce z 0.0. Energetyka Cieplna miasta Skarzysko - 
Kamienna ( obecnie sp6lka z 0.0. Celsium), bl!dqcej dzierzawcq nieruchomoici, na kt6rej 
zlokalizowany jest budynek kotlowni w zwiqzl u z faktem, i e  spolka jest ju i  dzieriawcq 
kotlowni ( str.97- 100 protokolu). 



Wnioskuie: 
Udzielajqc zam6wien na dostawq uslug przestrzegad przepis6w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zam6wien publicznych ( Dz.U. ;! 201 5r., poz. 21 64 z p6i.zm.). 

37. Stwierdzono: 
Nieprzygotowanie przez Burmistrza Gminy i Miastn projektu uchwaly w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszl:aniowyrn zasobem gminy ( str. 10 1 
protokolu). 
Wnioskuie: 
Podjqc dzialania w celu uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy, stosownie do postanowien art. 2 1 u. t. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 1 czenvca 
2001 r. o ochronie praw lokatorbw, mieszkaniow;rm zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego ( Dz. U. z 20 16 r., poz. 16 10). 

38. Stwierdzono: 
Brak okreSlenia wysokoici dochodu gospodarstw:~ domowego uzasadniajqcq zastosowanie 
obnizek czynszu w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/173/2012 w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy ( str. 101 
protokolu). 
Wnioskuie: 
Obowiqzujqce regulacje prawne dotyczqce zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
uzupelnid, okreilajqc wysokoiC dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajqcq zastosowanie 
obnizek czynszu stosownie do przepis6w art. 21 ust. 3 pkt I ustawy z dnia 21.06.2001r. 
o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasohie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
( Dz.U. z 201 6r.,poz. 161 0 ). 

39. Stwierdzono: 
Niepelna realizacja obowiqzku terminowego pod( jmowania w stosunku do zobowiqzanych 
czynnoici zmierzajqcych do wykonania zobowiqza lia ( str. 102- 108 protokolu). 
Wnioskuie: 
Podjqc w stosunku do zobowiqzanych czynnoici zmierzajqce do wykonania przez nich 
zobowiqzania z tytulu czynszbw najmu stosownie (lo art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009r. 
o finansach publicznych ( Dz.U. z 201 6r., poz. 187 3 z poi.zm.). 

40. Stwierdzono: 
Brak w aktach spraw dotyczqcych dochodzenia naleznoici z tytulu czynsz6w najmu 
dokumentacji potwierdzajqcej dochodzenie zaleglnici ( nakaz6w zaplaty, postanowien sqdu o 
nadaniu klauzuli wykonalnoici, postanowien komomiczych). W trakcie kontroli czqid 
dokumentacji zostala odnaleziona ( str. 102- 108 pr~tokolu). 
Wnioskuie: 
Przestrzegad art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1083 r. o narodowym zasobie archiwalnyrn i 
archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z p6in. zm.), zgodnie z kt6rym organy jednostek 
samorzqdu terytorialnego obowiqzane sq zapewni 5 odpowiedniq ewidencjq, przechowywanie 
oraz ochronq przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratq powstajqcej w nich dokumentacji, 
w sposob odzwierciedlajqcy przebieg zalatwiania i rozstrzygniqcia spraw. 

41. Stwierdzono: 
Prowadzenie przez Zaklad Gospodarki Komunal.lej ewidencji analitycznej dla dochod6w z 
tytulu czynszbw najmu za lokale mieszkalne i uzytkowe dotyczqcych rozrachunk6w 
powstalych do dnia 30.06.2009r., tj. przed przekazaniem gospodarowania lokalami 



I . samorzqdowemu zakladowi budzetowemu bez wyr: inego przekazania tego obowiqzku ( str. 
1 08 protokolu). 
Wnioskuie: 
W sytuacji podjqcia decyzji o prowadzeniu ksiqg rachunkowych przez Zaklad Gospodarki 
Komunalnej dokonaC odpowiednich zmian w Porozumieniu z dnia 01.07.2009r. w sprawie 
przekazania zadan zakladowi budietowemu. 

42. Stwierdzono: 
Nieuprawnione przekazanie programu Komadre~. - Zintegrowany System Zarzqdzania 
Przedsiqbiorstwem w konfiguracji Finanse i k.;iqgowoSC do samorzqdowego zakladu 
budzetowego pn. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Grojcu w celu prowadzenia ewidencji 
ksiqgowej zalegloSci z tytuh czynsz6w najmu, pov stalych do dnia 30.06.2009r. (str.108-109 
protokolu). 
Wnioskuie: 
PrzestrzegaC postanowien umowy licencyjnej oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z ?016r., poz. 666 ). 

43. Stwierdzono: 
Udzielanie ulg w splacie naleznoici cywilnop-awnych na pdst. uchwaly w sprawie 
szczegolowych zasad umarzania, odraczania i roz cladania na raty naleznoSci pieniqznych , 
majqcych charakter cywilnoprawny zawierajqcej nieprawidlowe uregulowania , a dotyczqce 
tworzenia nowych regulacji w zakresie przeslanek udzielania ulg z urzqdu, w wyniku czego 
umorzono zalegloici w oparciu o przeslanki niezgoc-lne z ustawq o finansach publicznych. 
Wskazanie w ww. uchwale os6b uprawnionych do umarzania naleznoSci w nastqpujqcy sposob: 
- Burmistrz Gminy i Miasta , jeieli kwota naleir~oSci nie przekracza 10- krotnoSci kwoty 
przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia w r,ku poprzedzajqcym zastosowanie ulgi, 
ogloszonego w Dzienniku Urzqdowyrn Rzeczypf spolitej Polskiej - Monitor Polski przez 
Prezesa GUS dla cel6w naliczania odpisu na Zakh lowy Fundusz ~wiadczen Socjalnych 
- kierownik jednostki organizacyjnej gminy jeili kw 3ta naleznoici nie przekracza lub jest r6wna 
kwocie 1000 zl. 
Nie wyznaczono organu uprawnionego do udzielania ulg powyiej ww. kwoty - (str. 109-1 12) 
protokolu. 
Wnioskuie: 
DostosowaC funkcjonujqce regulacje prawne dotyczqce szczeg6lowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania i rozkladania na raty nc?leinoki pieniqznych majqcych charakter 
cywilnoprawny przypadajqcych Gminie i grninnym jednostkom organizacyjnym oraz 
wskazania organu lub osob uprawnionych do ich ucizielania do obowipujqcego w tym zakresie 
przepisu art. 59 ust. 3 w zwiqzku z ust. 2 ustawy 7 dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z p6z.zm.). 

44. Stwierdzono: 
Brak opracowanej procedury w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skladnikami majqtku 
ruchomego, w kt6ry wyposaiony jest Urzqd Gmin v i Miasta Grbjec. 
~ rodk i  tnvale postawione w stan likwidacji v dniu 31.12.2015r. nie zostaly fizycznie 
zlikwidowane do dnia przeprowadzenia kontr~li, jak tez do czasu ostatecznego ich 
zlikwidowania nie sq ewidencjonowane w jednc bstce na koncie pozabilansowym (str. 11 3 
protokolu). 
Wnioskuie: 
W celu realizacii czynno5ci zawartych w art. 68 i a -t. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. 2201 6r, poz. 185 I) opracowaC proceduiy w sprakie sposobu 
i trybu gospodarowania skladnikami majqtku ru :homego, w kt6ry wyposazony jest Urzqd 
Gminy, w tyrn dotyczqce jego likwidacji oraz ewi(1encjonowania. 



45. Stwierdzono: 
Nieprawidlowoici w zakresie prowadzenia czynnoici przygotowawczych i inwentaryzacji 
skladnikow majqtkowych (Srodkow tnvalych oraz pozostalych Srodkow tnvalych) 
przeprowadzonej wg stanu na 3 1.12.201 5r. w tym: 
- nie okreilono zakresu uprawnien i obowiqzkow czlonk6w komisji inwentaryzacyjnej 
- nie przeprowadzono instruktaiu czlonkow komisji inwentaryzacyjnej oraz zespolow 
spisowych w zakresie metod i sposobu przeprowadzenia spisu z natury skladnikow 
majqtkowych 
- Komisja Inwentaryzacyjna nie pobrala od osob ma terialnie odpowiedzialnych za powierzone 
skladniki majqtkowe stosownych oiwiadczen wsteprlych i koncowych za powierzone rzeczowe 
skladniki majqtku. 
- arkusze spisu nie byly zaparafowane przez c5sobq odpowiedzialnq za druki icislego 
zarachowania, w celu uniemozliwienia ich zamiany 
- na arkuszach spisu z natury brak bylo: 

a) okreilenia rodzaju inwentaryzacji 
b) okreilenia sposobu przeprowadzenia inwcntaryzacji 
c) wskazania osoby sprawdzajqcej przeproD adzony spis z natury (str. 1 18 protokolu). 

Wnioskuie: 
WprowadziC skuteczne procedury, kt6re z ipewniq prawidlowe dokumentowanie 
przeprowadzenia inwentaryzacji skladnikow majatkowych oraz jej wynikow, stosownie do 
przepisu art. 27 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. U. z 201 6r., poz. 1047) 
oraz zgodnie z zasadami okreilonymi w Zarzqdzer~iu Nr 159112 Burmistrza Gminy i Miasta 
Grojec z dnia 3 1 grudnia 2012 w sprawie instrukcji gospodarki drukami icislego zarachowania, 
gospodarki kasowej oraz instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji. 

W zakresie rozliczen jednostki samorzqd u terytorialnego z jej jednostkami 
organizacyjnymi 

46. Stwierdzono: 
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec nie okreilil zasad i terminow przekazywania do budzetu 
Gminy uzyskanych przez jednostki budietowe gminy dochodow budzetowych, w wyniku 
czego uzyskane dochody przez placowki oiwiatowe: PSP Czestoniew i PSP w Bikowku w 
styczniu i lutym 20 15r. przekazano do budzetu Gm iny Grojec dopier0 1 0 marca 201 5r (str. 122 
protokolu). 
Wnioskuie: 
W celu realizacji zadan okreilonych w art. 68 uLt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ustali6 zasady i terminy przekazywania do 
budietu Gminy zrealizowanych przez jednostki or 4anizacyjne Gminy dochodow budietowych 
z ~wz~lqdnieniem obowiqzk6w &reilonych w art ,254 ust. 1-2 tej ustawy. 

47. Stwierdzono: 
Rada Miasta Uchwalq Nr III/17/14 z dnia 29 gruc'nia 2014 roku ustalajqc stawki jednostkowe 
dotacji przedmiotowej dla Grojeckiego Oirodka Sportu ,,Mazowsze" w Grojcu na 201 5 roku 
ure*l&ala rowniei w $2 ww. Uchwaly sposbl-b przekazywania dotacji przedrniotowych w 
ciqgu roku oraz termin rozliczania siq zakladu budietowego z otrzymanej dotacji z budzetu 
Gminy (str. 123-1 24 protokolu). 
Wnioskuie: 
PrzestrzegaC z art. 21 9 ust. 3 ustawy o finansach rublicznych zgodnie z kt6rym kwoty i zakres 
dotacji, okreila uchwala budzetowa. Zakres kom7)etencji organu stanowiqcego w przedmiocie 
stawek dotacji przedmiotowych dla samorzqdov ych zakladow budietowych zakreilony jest 
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dyspozycjq art. 219 ust. 4 ustawy o finansach pub!icznych, zgodnie z ktorq stawki dotacji 
przedmiotowych ustala organ stanowiqcy jednostki s ~morzqdu terytorialnego. 
Tym samym postanowienia odnoszqce siq do ustalenia zasad, trybu udzielania, rozliczania i 
zwrotu dotacji sformulowane w 52 Uchwaly Nr 1111 1 7/14 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia 29 
grudnia 20 1 4 przekraczajq granice prawne kompetet. cji organu stanowiqcego sprecyzowane w 
art. 219 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oc noszqce siq do ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowych. 
Organ stanowiqcy Gminy, nie by1 upowazniony do I regulowania, w formie uchwaly - innych 
zagadnien poza stawkami dotacji przedmiotowych d! a zakladu budzetowego. 

48. Stwierdzono: 
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec nie okreilil na riimie zasad rozliczenia i wykorzystania 
dotacji dla zakladow budzetowych (str. 123-1 24 pro60kolu). 
Wnioskuie: 
Ustalic na piSmie zasady rozliczenia i wykorzyst: nia dotacji dla zaklad6w budzetowych 
stosownie do dyspozycji zawartej w 5 45 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 7 
grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadi.enia gospodarki finansowej jednostek 
budzetowych i samorzqdowych zakladow budzetow) ch (Dz. U. z 2015r., poz. 1542)., zgodnie 
z kt6rq kierownik samorzqdowego zakladu budze.owego przekazuje zarzqdowi jednostki 
samorzqdu terytorialnego, w terminie do dnia 3 1 stycznia nastqpnego roku, rozliczenie 
wykorzystania dotacji w szczegolowo~ci okreilonej 1-jrzez ten zarzqd. 

49. Stwierdzono: 
Finansowanie podstawowej dzialalnoici Grojeckiego Oirodka Sportu ,,MazowszeW w Grbjcu 
poprzez udzielenie dotacji o charakterze podmiotowyrn sklasyfikowanej nieprawidlowo jako 
dotacj a przedmiotowa 
a) do powierzchni obiektow, jako doplata do 

- 1 metra kwadratowego obiektu Stadion Sp ,rtowy przy ul. Laskowej 17 w Grojcu w 
wysokoSci 1 1,10 zl. w skali rocznej, 
- 1 metra kwadratowego hali sportowej z ' ompleksem boisk przy ul. Sportowej w 
Grojcu w wysokoSci 16,97zl. w skali roczne , 
- 1 metra kwadratowego sezonowego sztucznego lodowiska w wysokoici 175,OOzl. w 
skali rocznej 

b) do udzialu w organizowanych imprezach, jako dorlata do 
- kazdej osoby biorqcej udzial w sportowy :h imprezach wlasnych oraz w sekcjach 
sportowych, dzialajqcych przy GOS w wyso coSci 17,3221. w skali rocznej, 

co nie znajdujqce oparcia w aktualnie obowiqzujqcyc I przepisach prawa. 
Stawki ww. dotacji nie zostaly okreilone jako dop'aty do okreilonych rodzajow uslug czy 
wyrobow, stosownie do przepisow art. 130 oraz art. 2 i 9 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
Powyzsza dotacja stanowila dofinansowanie biezqcych kosztow utrzymania obiektow (str. 
123- 124 protokolu). 
Wnioskuie: 
ZaprzestaC dotowania podstawowej dzialalnoici Gro.;eckiego Oirodka Sportu ,,Mazowsze" w 
Grbjcu poprzez udzielanie dotacji o charakt :rze podmiotowym klasyfikowanych 
nieprawidlowo jako dotacje przedmiotowe stanowiqc : doplatq do: 
a) powierzchni obiektbw; 
b) udzialu w organizowanych imprezach, 
w zwiqzku z brakiem podstawy prawnej do ich udzielania. 
Zgodnie z art. 15 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 
201 3r. poz. 1870) samorzqdowy zaklad budzetowy noze otrzymywaC dotacje podmiotowq 
tylko w zakresie okreilonym w odrqbnych ustawach. 
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Dofinansowanie z a d d  ww. zakresie (do powier:chni obiekt6w oraz do udzialu w 
organizowanych imprezach) zadna ustawa nie przewid ~ j e .  
W my61 przepisow art.15 ust.3 pkt 1 ustawy o finan! ach publicznych, samorzqdowy zaklad 
budzetowy moze otrzymak dotacjq przedmiotowq. 
Dotacje przedmiotowe mogq byk przyznawane samorzqdowym zakladom budzetowym 
r6wniei na mocy przepisow art. 219 ww. ustawy, 1 t6re stanowiq, ze z budzetu jednostki 
sarnorzqdu terytorialnego (w tym z budietu grniny) mcgq by6 udzielane dotacje przedmiotowe 
dla sarnorzqdowych zaklad6w budzetowych, kalkulowane wedlug stawek jednostkowych. 
Tego typu dotacje stanowiq wydatki budzetu, podlegojqce szczegcilnym zasadom rozliczania 
i sq przeznaczone - zgodnie z art. 130 ww. ustawy - na doplaty do okreilonych rodzaj6w 
wyrobbw lub ushg, ktcirych celem jest zaspokojenie ootrzeb publicznych poprzez obnizenie 
ceny uslugi (wyrobu) bqdi zapewnienie jej bezplatnoici. 
Poniewaz ,,powierzchnia obiekt6w ,, jak r6wniei ,,udzial w organizowanych imprezach" nie 
jest zadnym z okreilonych rodzaj6w uslug 6wiadczonyc:h przez ten zaklad budzetowy - dotacja 
przedmiotowa tu nie przysluguje. 

Ponadto rozwaiyk przygotowanie projektu uchwaly w <:prawie zasad nabywania nieruchomoici 
przez Grninq. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a us t~wy z dnia 08.03.1990r. o samorzqdzie 
grninnyrn (Dz.U. z 2016r., poz. 446) podejmowanie uchwal w sprawach lnajatkowych gminy, 
przekraczajqcych zakres zwyklego zarzqdu, dotyczqcyr.11 m.in. zasad nabywania nieruchomoSci 
nalezy do wyiqcznej w'raiciwoici rady gniny. 

Za nieprawidlowosci wykazane w wystqpieniu pokont rolnym odpowiedzialny jest: 
1/ Burrnistrz Grniny i Miasta 
2/ Skarbnik Gminy i Miasta 

Stosownie do postanowien art. 9 ust. 3 us.awy z dnia 7 paidziernika 1992r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) - Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomieni I o wykonaniu wniosk6w z wystqpienia 
pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od d a t ~  i e ~ o  doreczenia. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnyc h izbach obrachunkowych do wnioskbw 
zawartych w wystqpieniu pokontrolnym przysluguje Burmistrzowi Gminy i Miasta prawo 
zgloszenia zastrzezenia do Kolegium Izby w terrninie 14 dni od daty otrzymania wystqpienia 
pokontrolnego za poirednictwem Prezesa Izby. 
Podstawq zgloszenia zastrzezenia moie by6 tylko zarz ~t naruszenia prawa poprzez blqdnq jego 
wykladniq lub jego niewlagciwe zastosowanie. 

Przekazanie informacji niezgodnej z prawdq 3 wykonaniu wnioskow pokontrolnych 
podlega karze okre6lonej w art. 27 ustawy o regionaln vch izbach obrachunkowych. 

Otrzymujq: 
1 / adresat 
2/ ala 


