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Wvstapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w okresie

od 16 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r., kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej

Miasta i Gminy SoSnicowice za okes od 1 stycznia 2009 r' do 28 lutego 2014 r.
Ustalenia kontroli zostaiy zawarte w protokole kontroli, podpisanym w dniu

14 marca 2014 r. przez Burmistrza Soinicowic oraz Skarbnika Gminy Soinicowice, kt6rego
jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ponizej przedstawiam poszczeg6lne nieprawidlowoSci, wskazuj4c wnioski

zmienaj4ce do ich usunigcia i usprawnienia badanej dzialalno3ci oraz osoby odpowiedzialne

za nieprawidlowe wykon)rvanie czynnoSci sluZbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia

7 pu2dziemika 1992 r. o regionainych izbach obrachunkowych (Dz' U. z 2012 r. poz. 1113

zp62n.zm.).

W zakresie zam6wierfl publicznych:

- lv' zakresie przeprowadzonych w latach 20ll - 2013 postgpowaniach o udzielenie
zam,wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (obigtych kontrolq)'

zaniechano wsktzania w zqwiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty terminu, po

uplywie h rego umowa w sprawie zam6wienia publicznego moie byt zanarta-

Norut"ono tym art. 92 ust. I ptd 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwiey't

publicznych (Dz. IJ. z 2010 r. Nr t 13, poz. 759 z p6in. zm.), zgodnie z kt'rym niezwlocznie

po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy jednoczesnie zqwiadamia wykonawc6w,

h6rzy ztozyli oferty, o terminie, po h'rego uplywie umowa w sprawie zam6wienia

publicznego mo2e byt zawarta.
Powy2sze dotyczylo:
, zawiadomienia z dnia 20 lipca 2011 r. dotyczqcego przeprowadzonego w 20ll r'

postgpowania na zadanie pn.: ,, Budowa boiska o nowierzchni poliuretanowej do pilki

siatkowej i koszy6wki przy Szkole Podstqwowej w Kozlowie",

ul. Grabowa 3 40-172 KATOWICE tel. 32 60 44 900 fax: 32 60 44 901 e-mail: katowice@rio.gov.Pl



. zawiadomienia z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczqcego przeprov)adzonego w 2012 r.

postgpowania na zsdanie pn.: ,,Swiadczenie uslug geodezyinych na rzecz Gminy
Soinicowice w 2012 - 2013 roku"

' za'wiadomienia z dniq 18 lipca 2013 r. dotyczqcego przeprowadzonego w 2013 r-
postgpowania na zadanie pn.: ,,Budowa chodnika w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr 919

od bn 32+299,42 do km 33+ 174,14 w Soinicowicach - etap II".
Przygotowanie projekt|w zqwiadomieri o wyborze najkorzystnieiszei oferty, nale2alo do

obowiqzkiw pracownikdw Urzgdu Gminy merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie

danego zadania, kt6rym kierownik zamawiajqcego powierzyl wykonyvanie czynnoici

zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego. Zawiadomienia podpisali: p. llaldemar Oczko - byty Zastgpca Burmisfrza

Soinicowic oraz p. Marcin Stronczek Burmistrz Soinicowic-

W zakresie przeprowadzonego w 2011 r. postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Budowa boiska

o nawierzchni poliuretanowej do pilki siatkowej i koszykowki przy Szkole Podstowowej

w Kozlowie " stwierdzono, 2e:

. nieprawidlowo wypelniono protok6l postepowania o udzielenie przedmiotowego

zam|wienia publicznego, co polegalo na zawarciu w protokole postgpowania w trybie
przetargu nieograniczonego na druku ZP-PN blgdnej informacji dotyczqcei os6b

wykonujqcych czynnoici w postgpowaniu o udzielenie zam'wienia i zloienia przez nie

oiwiadczenia na druku ZP-1.
Il protokole postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, jako

osobg wykonujqcq czynno1ci w postgpov,'aniu o udzielenie zam6wienia, hdra zloiyla

w dniu 15 lipca 2011 r. ofwiadczenie na druku ZP-l o nie podleganiu wylqczemu

w postgpowaniu, wskazano kierownika zamowiajqcego - p. Marcina Stronczka -

Buimistiza Soinicowic, pomimo, ie kierownik zanawiajqcego (zgodnie z przedlo2onq do

kontroli dokumentaciq) nie wykonywal czynnoici w ww' postgpowaniu, ,eszczetym w dniu

30 czerwca 201I r. Natomiast nie wskazano w protokole jako osoby wykonujqcej czynnoici

w postgpowaniu o udzielenie zam'wienia i zlo^enia przez niq oiwiadczenia na druku ZP-1

pracownika zamawiajqcego, kl6remu kierownik zamawiajqcego powierzyl pisemnie

wykonanie zastrze2onych dla siebie czynnoici w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia,

tj. p. Ilaldemara Oczka - bytego ZastgpcA Burmistrza Sofnicowic Ww pracownik, na

podstavlie pelnomocnictwa z dnia 18 marca 20Il r. udzielonego przez p. Marcina

Stronczka - Burmistrza Soinicowic, wykonywal czynnoici w ww postgpowaniu

o udzielenie zam,wienia (m.in. zatwierdzil ogloszenie o zamdwieniu opublikowane w dniu

30 czerwca 2011 r., podpisat zawiadomienia z dnia 20 lipca 20ll r. o wyborze

najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcdw, ktdrzy zlo2ryli oferty, zatwierdzil

protok^l postgpowania) i w dniu otwarcia ofert, 15 lipca 2011 r., zloiVl oiwiadczenie na-druku 
ZP-| okreilone w a/t. 17 ust. 2 ustawy Prawo zam'wiefi publicznych o nie

podl eganiu wylqczeniu w po st gpowaniu.
Powyiszym naruszono postanowienia $ 2 ust. t ph 5 rozporzqdzenia Prezesa Rady

Ministr6w z dnia 26 paidziernika 2010 r. w sprawie protokolu postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego (Dz. u. Nr 223, poz. 1458), stosownie do kt6rych protok6l

zawiera, w zalehnoici od zastosowanego trybu postgpowania, informacje dotyczqce os6b

wykonujqcych czynnoici w post?powaniu o udzielenie zam'wienia i zloienia przez nie

oiwiadczenia na druku ZP-I. Zgodnie ze y)zorem protokolu postgpowania o udzielenie



zqmfwienia w trybie przetqrgu nieograniczonego - drukiem ZP-PN, stanowiqcym
zalqcznik nr I do ww. rozporzqdzenia, informacja o placowniku zamawiajqcego, ktdremu
kierownik zamawiajqcego powierzyl pisemnie wykonanie zastrze2onych dla siebie
czynnoici v) postgpov,aniu o udzielenie zamdwienia, winna byt zamieszczona w punkcie 3
litera A podpunh I druku ZP-PN wraz z zalvesem czynnoici jakie ww. pracownik
wykoryual w postgpowaniu.
Protokil postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie przedmiotowego
zam1wienia publicznego na druku ZP-PN, zostal sporzqdzony przez Gl6wnego specialistg
ds. podatkowych i sluiby BHP Selcretarza Komisji Przetargowej i zatwierdzony przez
p. ll/aldemara Oczko - bylego ZastgpcA Burmistrza Soinicowic.

. dokonano z op62nieniem rwrotu wykonowcy wadium wniesionego przez niego w dniu
13 lipca 201 1 r. w pieniqdzu w wysokoici 5.000,00 zl.
Naruszono powyiszym art. 46 ust. I ustawy z dnia 29 stycznir 2004 r. Prawo zam6wiefi
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr I13, poz. 759 z p6ln. zm.), zgodnie z h6rym zamawiaiqcy
*lrsca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystnieiszej
lub uniewa2nieniu postgpowania, z wyjqtkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana
j ako naj korzystniej s za.
LIt powy2szym przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 20 lipca 2011 r.,

a ̂ rrotu wadium, na podstawie pisma p. LYaldemara Oczko - bylego Zastgpcy Burmistrza
Soinicowic z dnia 1 sierpnia 201 I r. dokonano dopiero w dniu 3 sierpnia 201 I r.
Pracownikiem odpowiedzialnym za merytoryczne prowadzenie zadania nviqzanego
z przedmiotowym zam'wieniem, w tym za przygotowanie dokumentdw w zalwesie wadium,

byl Inspektor ds. inwestycji.

W zakresie przeprowadzonego w 2013 r. postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,, Budowa chodnika

w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr 919 od km 32+299,42 do km 33+174,14 w Soinicowicach
- etap II" shuierdzono, ie:

. zamawiaiqcy w ogloszeniu o zam|wieniu zmnarl odmienne informacje od zawartych

w specyfikacji istotnych warunkdw zambwienia, i tak:
- w ogloszeniu o zamdwieniu i w formularzu ofertowym, stanowiqcym zalqcznik nr 2 do

specyfikacji istotnych warunk6w zam'wienia, zamawiajqcy wskozal rozbiezne terminy

real izacj i przedm iol u zamdw ie nia.
lI/ ogloszeniu o zambwieniu zamawiaiqcy wskazal termin zakonczenia zadania na dziey't

15 listopada 2013 r., natorniast w formularzu ofertowym 3l paidziernika 2013 r'

(w czgiii gt1wnej specyfikacji istotnych warunk1to zam6wienia jako termin wykonania

zamdwienia wskazano dzien l5listopada 2013 r.).
Powy2sze naruszalo art. 36 ust. I ph 4 i art. 41 ph 6 ustowy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam|wiefi publicznych (Dz U' z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6in' zm')'

W przypadku przedmiotowego zadania, naruszenie ww. przepis6w nie mialo wptynvu na

wynik postgpowania, gdy2 wszyscy wykonawcy (czterech) uznali jako poiqdany przez

zamawiajqcego termin realizacji przedmiotu zam6wienia 3l paidziernika 2013 r.

i w swoich ofertach wskazali taki termin wykonania zadania.
- w ogloszeniu o zdm6wieniu zamawiajqcy nie zawarl informacji o przewidwanych

zamdwieniach uzupelniaiqcych, o kt6rych mowa \e art. 67 ust l ph 6 i 7 ustawy Prawo



zam|wieli publicznych, pomimo 2e w specyJikacii istotnych warunk6w zamdwienia
przewidzial udzielenie takich zamdwieri (punh 2 2 SII4/Z).
Powyzsze naruszalo art. 36 ust. 2 pkt 3 i art. 4I pkt I5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r-
Prawo zsm6wieri publicznych (Dz. U. z 2010 r' Nr I13, poz. 759 z p62n zm ). Zgodnie
z ww. przepisami, w przypadku gdy przepisy ustrwy nie stanowiq inaczej, specyJikacja
istotnych warunkdw zamdwienia oraz ogloszenie o zam6wieniu zawieraiq informacig
o przewidyrtanych zam|wieniach uzupelniajqcych, o kt1rych mowa w art. 67 ust. l
ph 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jezeli zamawiajqcy przewiduje udzielenie takich
zam6wiefi.
Zamawiajqcy do dnia zakoficzenia kontroli nie udzielil zamiwieri uzupelniaiqcych do
prz e dmi o t ow e go z adan i a.
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia oraz ogloszenia
o zam,wieniu nale2alo do zadati Inspehora ds. gospodarki kotnunalnej i drogownictwa
- pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzenie przedmiotowego
zadania. spec\fikacjg istotnych warunk6w zam'wienia oraz ogloszenie o zam6wieniu
zatwierdzil p. Marcin Stronczek - Burmistrz Solnicowic.

nieprawidlowo wypelniono protokLl postgpowania o udzielenie przedmiotowego
zam|wienia publicznego, co polegalo na:
- zawarciu w protokole postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na druku
ZP-PN nieprcwidtowej lcwoty 988.008,98 zl jako ustalonq przez zamawiajqcego wartoi6
zam,wienia, podczas gdy z kosztorysu inwestorskiego sporzqdzonego dla tej inwestycii
na etapie opracowania dokumentacji projehowej wynikalo, 2e wartoit robdt

budowlanych przewidzianych do realizacji oszacowano na kwotg 996 107'42 zl netto.
Powyiszym naruszono postanowienia $ 2 ust. 1 pkt 3 rozporzqdzenia Prezesa Rady
Ministr6w z dnia 26 pa'dziernikn 2010 r. w sprawie w sprawie protokolu postgpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego (Dz. () Nr 223, poz. 1458), stosownie do h6rych
protok6l, opr\cz informacji, o ktdrych mowa w art. 96 ust. I ustawy z dnia 29 stycznit-2004 

r. Prawo zamtwiefi publicznych, zawiera, w zaleinoici od zastosowanego trybu
postgpow qnia, informaci e dotyczqc e olcr eilenia w artoic i zam6wienis.
Przyczynq powy2szej nieprawidlowoici bylo przepisanie z wniosku z dnia 1 lipca
2013 r. o wszczgcie postgpowania przedmiotowego zam'wienia do protokolu blgdnie
wyliczonej wartoici robbt budowlanych. Wyliczenia szacunkowej wartoici zambwienia
wpkanej do wniosku o wszczgcie postepowania dokonal Inspektor ds. gospodarki
komunalnej i drogownictwa - pracownik merytorycznie odpowiedzialny za prowadzenie
przedmiotowego zadania, natomiast protokil sporzqdzil Gl|wny specjalista
ds. podatkowych i sluzby BHP - Czlonek Komisii Przetargowei.
- brqku zawarcia w protokole postgpowania o udzielenie przedmiotowego zqm6wienia,
w punkcie dotyczqcym ,,udzielenia zamfwienia publicznego", informacji o dacie
zawarcia umowy z wykonawcq, a takae informacji o numerze pod jakim zamieszczono
ogloszenie o udzieleniu zam,wienia w Biuletynie Zam'wiefi Publicznych oraz o dniu
jego zamieszczenia.
O:bowiqzek zamieszczenia w protokole wy2ej wskazanych informacji nakladal $ 2 ust. I
ph 23 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 26 paldziernika 2010 r'
w sprawie protokolu postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego (Dz U'
Nr 223, poz. 1458), zgodnie z kt6rym protok'l zawiera informacje dotyczqce udzielenia
zam|wienia publicznego. W ilad za powyzszym, wzdr protokolu postgpowania

o udzielenie zam6wienia w trybie przetargu nieograniczonego - druk ZP-PN'
stanowiqcy zalqcznik nr I do ww. rozporzqdzenia, olveila jakie informacie dotyczqce



udzielenia zamdwienia publicznego winny znaleit sig w protokole (punkt 19 druku
ZP-PN), tj.: data zawarcia umowy z wykonawcq zadania oraz data zamieszczenia
ogloszenia o udzieleniu zam1wienia w Biuletynie Zamdwiert Publicznych oraz numer
pod jakm Io ogloszenie zamieszczono.
Przyczynq powy2szej nieprawidlowo! ci bylo przeoczenie pr acownika sporzqdzaj qce go
protok6l.
- braku zamieszczenia w protokole postgpowania o udzielenie przedmiotowego
zam|wienia daty jego zatwierdzenia. Zgodnie z $ 2 ust. 2 rozporzqdzenia Prezesa Rady
Ministr6w z dnia 26 paldziernika 2010 r. w sprawie w sprawie protokolu postgpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), protok6l podpisuje
osoba sporzqdzajqca protokil oraz kierownik zamawiajqcego, natomiast wzdr
protokolu postgpowania o udzielenie zamdwienia v'| trybie przetargu nieograniczonego
- druk ZP-PN, stanowiqcy zalqcznik nr I do ww. rozporzqdzenia, przewidl+tal
wpunkcie23,,Zatwierdzenieprotokolu",zamieszczeniedatyiegozatwierdzenid.
Przyczynq powy2szej niepraw idl owoi ci bylo przeoczenie pracow nika sporzqdzaj qce go
protokdl.
Zadania nviqzane ze sporzqdzeniem protokolu 2 postgpowania nale^aly do Gliwnego
specjalisty ds. podatkowych i sluzby BHP - Czlonka Komisii Przetargowej. Protok6l
z postgpowania zatwierdzil p. Marcin Stronczek - Burmistrz Soinicowic.

LIr zalqesie przygotowanid, przeprowadzenia oraz rozliczenia zam6wienia publicznego
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w 2012 r. na zadanie pn : ,,Swiadczenie
uslug geodezyjnych na rzecz Gminy Soinicowice w 2012 - 2013 " stwierdzono, 2e:

. w ogloszeniu o przetargu nieograniczonym nie zamieszczono informacji okreilaiqcej
wielkoit lub zalcres zam'wienia, co pozostaie w sprzecznoici z art. 41 pla 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiefi publicznych, (Dz. U. z 2010 r' Nr 113, poz. 759
z p6ln. zm.), zgodnie z kt'rym ogloszenie o zamdwieniu, zmttiera co naimniej: olcreilenie
przedmiotu oraz wielkoici lub zakresu zam,wienia, z podaniem informacji o moiliwoSci
s Hadani a ofe r t c z g i c i owy c h.

. zaniechano opisania przedmiotu zsm6wienia w sposdb jednoznaczny, wyczetpujqcy,
za pomocq dostatecznie doaadnych i zrozumialych olveilen, czym nqruszono art. 29 ust. l
powolanej ustawy Prawo zamdwiefi publicznych.
Opisujqc przedmiot zamdwienia zamowiaiqcy wyliczy'l kategorie uslug, do wykonania
h1ryih zobowiqzany bgdzie wykanawca, nie precyzujqc jakie czynnoici oznaczat bgdq
zrealizowanie uslugi.

z wyjainien p. Marcina Stronczka - Burmistrza soinicowic wynika, 2e zamcnviajqcy
prz1liqt, iz momentem uznania wkonania uslugi iest zlo2enie przez wykonawcg infortnacji-o 'wykonanej 

pracy z datq przyigcia do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartografrcznego, nie wynikalo to iednak z zapis6w umowy o zam'wienie z dnia

27 lutego 2012 r.
lY zwiqzku z polryZszym szeit prac zostalo uznane za wykonane nieterminowo i naliczono
kary umowni. Z kolei wykonawca prace te uznal za wykonane w terminie i wystawil

faktury VAT. h6re przekazal zamawiajqcemu.



Il/ dw6ch kolejnych zleceniach Wkonawca przedlo2T'| informacjg o przekazaniu
dokumentdw do zasobu i wystawil fohury VAT. Natomiast zamawiaiqcy uznal prace za
niekompletne i odeslal fahury dotyczqce tych prac.
Powyisze sytuacje dotyczy*y zleceri: z dnia 6 wrzeinia 2012 r. nr RGG.6827.19.2012.45,
z dnia 23 paidziernika 2012 r. nr RGG.6827.21.2012'AS, z dnia l7 lcwietnia
2012 r. nr RGG.6827.9.2012.A5/ z dnia 4lipca 2012 r. nr RGG.6827.9.2012.A5, z dnia
6 wrzeinia 2012 r. nr RGG.6827.20.2012.A5 z dnia 18 paidziernika 2012 r'
nr RGG.6827.20.2012.A5, z dnia l8 wrzeinia 2012 r. nr RGG.6827.10.2011.A5 ' z dnia
4lipca 2012 r. nr RGG.6827.16.2012.45.

Zadania w zolcresie wykorywania czynnolci zwiqzanych z przygotowaniem postgpowania
oraz przygotowaniem opisu przedmiotu zam,wienia nalezaly do obowiqzww
Podinspektora ds. gospodarki odpadami, merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzenie
danego zadania, kt1remu kierownik zamawiaiqcego powierzyl wykonywanie czynnoici
zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowonia o udzielenie zam'wienia
publicznego.
Zgodniez$Tpk6obowiqzujqcegowUrzgdzieMieiskimwSolnicowicach,,Regulaminu
udzielania zam'wieti publicznych", wprowadzonego zarzqdzeniem nr 107/08 Bunnistrza
SoSnicowic z dnia 17 paidziernikn 2008 r., pracownik merytoryczny przygotowuje
ogloszenia, zaproszenia do sWadania ofert, zaproszenia do negocjacji, specyJikncje
istotnych warunkdw zam|wienia, projeldy um6w oraz inne wymagane ustawq dokumenty
m.in. w zakresie: (lit. i) zavvarcia umowy z wybranym wykonawcq.

Wniosek nr 1
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miejskiego w SoSnicowicach
biorqcymi udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu postgpowari o udzielenie
zam6wieri publicznych, w zakresie:
- przygotowywania ogloszeri o zam6wieniu i specyfrkacji istotnych warunk6w
zam6wienia, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 3 i art. 4l pkt 6 oraz
pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz' U'
z 2013 r., poz.907 zp6in. zm.),
- wypelniania protokolu postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego,
stosownie do $ 2 ust. 1 pkt 3, pkt 5, pkt 23 i $ 2 ust. 2 tozpotz4dzenia Prczesa
Rady Ministr6w z dnia 26 pu2dziemika 2010 r. w sprawie protokolu
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
w zwi4zku ze wzorem protokolu postgpowania o udzielenie zam6wienia w trybie
przetargu nieograniczonego - druk ZP-PN, stanowi 4cym zal4cznik nr 1 do ww.
rczporz4dzenta,
- wskazywania w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniej szej oferty
skierowanych do wykonawc6w, kt6rzy zloLryli oferty, terminu, po kt6rego
uplywie umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe by6 zawarta, stosownie
do art. 92 ust. I pkt 4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych,
- niezwlocznego zwracania wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniej szej lub uniewaZnieniu postgpowania, z wyj4tkiem wykonawcy,
kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, stosownie do art. 46 ust' 1
ww. ustawy Prawo zam6wief publicznych,
- prawidlowego dokonywania opisu przedmiotu zam6wienia, stosownie do art. 29
ustawy Prawo zam6wieri publicznych,



maj4c na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicmych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p62n. zm.).

W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

- W latach 2010 - 2012, podczas przeprowadzania ustnych przetargdw nieograniczonych na
zbycie nieruchomoici, akceptowano nieprawidlowq wysokoit postqpienia, ustalonego
przez uczestnik''w przetdrgu, tj. nie zaolvqglano postgpowania w 9619 do pelnych
dziesiqtek zlotych. Powyisze bylo niezgodne z $ 14 ust. 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w
z dnia 14 wrzeinia 2004 r. w sprawie sposobu i Wbu przeprowadzania przetarg6w oraz
rokowari na zbycie nieruchomoici (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z p6ln' zm) Zgodnie
z przywolanym przepisem, o wysoknici postqpienia decydujq uczestnicy przetal91, z tym ie
postqpienie nie moZe wynosit mniej ni| 1%' ceny wywolawczei, z zaokrqgleniem w 9619 do
pelnych dziesiqtek zlotych. Powyzsze dotyczylo przetarg|w na sprzeda2 nieruchomoici:
. dzialki nr 2548/74 o pow. I .062 m'] , polo2onej w Soinicowicach - postqpienie wynosilo

2.005 zl,
. dziatki nr 965/9 o pow. 975 m2. poloaonej w Smolnicy - postqpienie wynosilo 1.704 zl,
. dzialki nr 966/9 0 pow. 1.220m2, polo20nej w smolnicy - postqpienie wynosilo 2.I32 zl.
. dzialhi nr 2547/74 o pow. 1.043 ml, polo^onej w Soinicowicach - pierwsze postqpienie

oferenta nr 2 wynosilo I 1.013,00 zl,
. dzialki nr 2551/74 0pow. 1.006m2, poloz0nej w soinicowicach - postqpienie wynosilo

1.574 zt.
Czynnoici zwiqzane z przeprowadzeniem przetarg6w wykorynaaly Komisje Przetargowe,
po,wolane przez p. Marcina Stronczka - Burmistrzq soinicowic oraz p. Joachima skorupg
- bylego Zqstgpcg Burmistrzd Soinicowic.

- lY protokolach z przeprowadzonych przetarg6w ustnych nieograniczonych zaniechano
podania informacji jakie powinny byt w nich zawarte, zgodnie z wymogami-rozporzqdzenia 

Rady Minist,w z dnia 14 wrze'nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
prieprowadzania przetarg'w oraz rokowari na zbycie nieruchomoici (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108 z p6in. zm.), i tak:'. 

zaniechano podania informacji o obciqieniach nieruchomoici oraz zobowiqzaniach,
kt6rych przedmiotem jest nieruchomoit lub ich braku, czym naruszono S I0 ust' I ph j

i pkt 4 ww. rozporzqdzenia. PowyLsze dotyczylo:
- protokotu z 22 grudnia 2010 r. z przetargu na sprzedaz dzialki 2548/74'
- protokolu z 29 wrzeinia 201 I r. z przetargu na sprzedai dzialki 965/9'
- protokolu z 29 wrzeinia 201I r' z przetargu na sprzeda2 dzialki 966/9'
- protokolu z 5 tistopada 2012 r. z przetargu na sprzeda2 dzialki 2547/74'
- protokolu z 5 listopada 2012 r. z przetargu na sprzedaz dzialki 2551/74'
iby*on" przez Gtning Soinicowice nieruchomoici byly wolne od obciqieri oraz nie byly

przedmiot em z ob ow i qzafi .'. 
zaniechano podania informacji o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do

uczestniczenia w przetdrgu, wraz z uzasadnieniem, co bylo wymagane postanowieniami

$ t0 ust. 1 pla 6 ww. rozporzqdzenia. Powyzsze dotyczylo:
- protokolu z 22 grudniq 2010 r. z przetargu na sprzedaz dzialki 2548/74,
- protokolu z 5 listopada 2012 r' z przetargu na sprzedaz dzialki 2547/74'
Ii/ ww. protokolach wskazano jedlmie liczbg dopuszczonych do przetargu os6b'



. zaniechano podania informacji o oiwiadczeniach zlohonych przez oferentdw, czym
naruszono $ 10 ust. I pkt 5 ww. rozporzqdzenia. Powy2sze dotyczylo:
- protokolu z 22 grudnia 2010 r. z przetargu na sprzeda2 dzialki 2548/74,
- protokolu z 29 wrzeinia 201I r. z przetargu na sprzeda2 dzialki 965/9,
- protokolu z 29 wrzeinia 2011 r. z przetargu na sprzeda2 dzialki 966/9,
- protokolu z 5 listopada 2012 r. z przetargu na sprzeda2 dzialki 2547/74,
- protokolu z 5 listopada 2012 r. z przetqrgu na sprzeda2 dzialki 2551/74.
Wszyscy oferenci uczestniczqcy w tych przetargach sldadali oiwiadczenia o zapoznaniu sig
z warunkami przetargu, polo^eniem, stanem i granicami nieruchomoici oraz 2e przyjmujq
je bez zastrzeieri. Ponadto, w przypadku przetargu na sprzedai dziatki 2548/74, zgodnie
z przedlo2onq dokumentacjq, spoirdd trzech oferent6w, h6rzy wplacili wadium, jeden
z oferent6w zloil oiwiadczenie o rezygnacii z udzialu w przetargu.
Ponadto protokoly z dnia 5 listopada 2012 r. z przeprowadzonych przetarg6w ustnych
nieograniczonych na zbycie dzialek nr 2547/74 i nr 2551/74 sporzqdzono w dwdch
jednobrzniqcych egzemplarzach, co nmuszy'lo $ 10 ust. 2 rozporzqdzenia Rady Ministrdw
z dnia 14 wrzeinia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz
rokowafi na zbycie nieruchomoici (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z pdin. zm). Zgodnie z ww.
przepisem, protokil przeprowadzonego przetargu sporzqdza sig w trzech jednobrzmiqcych
egzemplarzach, z hLrych dwa przeznaczone sq dla wlaiciwego organu, ajeden dla osoby
ustalonej j ako naby+v ca nieruchomoi c i.

Stosownie do $ 10 ust. I rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 14 wrzeinia 2004 r.
w sprowie sposobu i trybu przeprowadzania przetargdw oraz rokowati na zbycie
nieruchomoici (Dz. u Nr 207, poz. 2108 z p6in. zm), obowiqzek sporzqdzenia protokolu
z przeprowadzonego przetargu spoczywal na Przewodniczqcych Komisji Przetargowych'

Wniosek nr 2
Wzmocnid nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miejskiego w Sodnicowicach -

Przewodniczqcymi i Czlonkami Komisji Przetargowych w zakresie
przeprowadzania postgpowari przetargowych na zbycie nieruchomodci, stosownie

$ 14 ust. 3 Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrze5nia 2004 r' w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania pftetarg6w oraz rokowari na zbycie
nieruchomoSci (Dz. IJ. Nr 207, poz. 210& z p62n' zm.) oraz w zakesie
prawidlowego sporz1dzania protokol6w przeprowadzonych przetarg6w w trzech
egzemplarzach, stosownie do $ 10 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 i ust. 2 ww.
rozporzqdzenia, maj4c na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U' z 2013 t.' poz. 885 z p62n.
zm.).

W oleresie od 23 maja 2011 r., tj. od dnia podigcia uchwaly przez Radg Miejskq
w Soinicowicach w sprawie wyraZenia zgody na bezprzetargowe zbycie dzialek nr 518/19l
i nr 521/190 na rzecz dotychczasowego najemcy budynkiw usytuowanych na tych
dzialkach, do 2013 r. nie sporzqdzono wykazu ww. nieruchomoici przeznaczonej do
sprzedairy. Zgodnie z art. 35 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoiciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p6in. zm.), wlaiciwy organ
sporzqdza i podaje do publicznej wiadonoici wykaz nieruchomoici przeznaczonych do
sprzedai. I4tykaz ten w1+'tiesza sig na olcres 21 dni w siedzibie wlaiciwego urzgdu,
a ponadto informacjg o wywieszeniu tego wyknzu podaje sig do publicznej wiadomoici



przez ogloszenie y) prasie lokalnej oraz w inny sposdb zwyczajowo przyjgty w danej
miejscowoici, a talc2e na stronach internetowych wlaiciwego urzgdu.
Umowq z dnia 27 wrzeinia^ 20I3 r. przeniesiono wlasnoit dzialek nr 518/191 i nr 521/190
o lqcznej pow. 636 mz polohonych w So|nicowicach, zabudowanych budynkiem
mieszkalno -u2ytkowym i budynkiem garazor,t)ym, nq nabw cA nieruchomoi c i.

Przygotowanie dokumentacji zwiqzanej ze zblnuaniem nieruchomoici nale2alo do zadari
Inspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami. Nadzhr nad ww. pracownikiem sprawowal
p. Waldemar Oczko - byly Zastgpca Burmistrza Soinicowic,

Zaniechano zamieszczania w ogloszeniach o przetargach informacji o obciqieniach
nieruchomoici oraz zobowiqzaniach, ktLrych przedmiotem jest nieruchomoit lub ich

braku. Zgodnie z $ 13 pkt 2 i 3 rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 14 wrzeinia 2004 r.
w spratuie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowari na zbycie
nieruchomoici (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z p6ln. zm.) ogloszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym powinno zawierat informacje o obciq1eniach nieruchomoici
i zobowiqzaniach, h6rych przedniotem jest nieruchomoit. PowyLsze dotyczylo:
- ogloszenia o przetargu ustnym nieograniczorDttn z dnia IB listopada 2010 r' na sprzedaz
niezabudowanej dzialki nr 2548/74 polo2onej w Soinicowicach,,
- ogloszenia o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 26 sierpnia 201I r' na sprzeda2

niezabudowanych dzialek nr 965/9 i nr 966/9 potozonych w Smolnicy,
- ogloszenia o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 21 wrzeinia 2012 r. na sprzeda2

niezabudowanych dzialek nr 2547/74 i nr 2551/74 poloaonych w Soinicowicach.
Zbyvvane przez Gming Soinicowice nieruchomoici byly wolne od obciq2eft oraz nie b14y

prz e dmi o t e m zo b ow i qz ari.

Zaniechano zawarcia w informacjach o wynikach przetargdw danych dotyczqcych liczby

os6b dopuszczonych, os6b niedopuszczonych do uczestniczenia y) przetargu otaz imienia,

nazwiska osoby ustalonej jako nabywca nieruchomoici.
Powyisze dotyczylo informacji o wynikrrch przetarg|w na sprzedai nieruchomoici:
. dziatki nr 2548/74 o pow. 1.062 #, polo2onej w Soinicowicach,
. dzialki nr 965/9 o pow. 975 m", polo2onej w Smolnicy,
. dzialki nr 966/9 opow. 1.220 m", polo2onej w Smolnicy,
. dziatki nr 2547/74 opow. 1.043 m'-, polo2onej w Soinicowicach,
. dzialki nr 2551/74 opow. 1.006 m/, polohonej w Soinicowicach.
Naruszono tym $ t2 ust. I pkt 3 i pkt 5 rozporzqdzenia Rady Minisft6w z dnia 14 wrzeinia

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargdw oraz rokoway't na zbycie

nieruchomoici (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z p6in' zm.).

w zawiadomieniach o miejscu i terminie zawqrcia umowy sprzedai, skierowanych do

os6b ustalonych jako nabywcy nieruchomoici, nie zamieszczono informacji wynikaiqcej

z art. 4l ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U.

z 2010 Nr 102, poz. 651 z p6in. zm.), tj. o prawie organizatoro przetargu do zatrzymania

wadium w przypadku jeiti nabTnuca nieruchomoici nie przystqpi bez usprawiedliwienia do

zqwarcia umowy t4) miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu.
Powyisze dotyczylo zawiqdomien skierowanych do osdb ustalonych jako nabywcy dzialek

o nimerachi 2548/74 o pow. L062 m2, poloaonej w Soinicowicach, nr 965/9 o pow'

975 m2, polo2onej w Smolnicy, nr 966/9 o pow. 1-220 m', polozonej w Smolnicy,



nr 2547/74 o pow. 1.043 m2, polozonej w Soinicowicach i 2551/74 o pow. 1.006 m",
pol ohonej w So ini c ow ic ac h.

- W zqwiadomieniach o mieiscu i terminie zawarcia umowy sprzedaiy, skierowanych do
osdb ustalonych jako nabywcy dzialki nr 965/9 o pow. 975 m', polohonej w Smolnicy,
nieprawidlowo wyznaczono termin zawarcia umowy sprzedai, tzn. zcwarcie umowy
przewidziano w dniu 20 paidziernika 2011 r., podczas gdy zawiadomienia dorgczono
nabywcom w dniu 19 paidziernikn 201 I r'
Naruszono powyiszym art. 41 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce

nieruchomoiciami ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomo{ciami (Dz.

U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z p6in. zm.), zgodnie z lafrym organizdtor przetargu iest
obowiqzany zawiadomit osobg ustalonq jako nablnvca nieruchotnoici o miejscu i terminie
zawmcia umowy sprzedairy lub oddania w uitkowanie wieczyste nieruchomoici,
najp6iniej w ciqgu 21 dni od dnia rozstrzygnigcia przetargu. Wyznaczony termin nie moZe
byt ler1tszy niz 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia.

Przygotowanie dokumentacji zvtiqzanej ze zbywaniem nieruchomoici nale2alo do zadafi
Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami oraz w przypadlat zbycia dzialek nr 965/9
i nr 966/5 do Podinspektor ds. gospodarki odpadami (w6wczas Podinspektor ds. geodezji

i gospodarki gruntami). Nadz6r nad ww. pracownikami sprawowal p. waldemar oczko -

byly Zastgpca Burmistrza Soinicowic.

Wniosek nr 3
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miejskiego w So$nicowicach
w zakesie wykonywania czynnodci zwi4zanych ze sprzeduz4 nieruchomo6ci,
stosownie do art. 35 ust. 1, art. 41 ust. I i ust. 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z20l'0 r. Nr 102, poz. 651 z p6in' zm')
oraz$13pkt3ipkt4i$12ust. I  pkt3 ipkt 5 rozpotz4dzenia Rady Ministr6w
z drria 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
ptzetarg6w oraz rokowari na zbycie nieruchomoici (Dz. U. Nr 207, poz' 2108
z p62n. zm.), maj4c na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 t., poz. 885 z p6in'

zm.).

W zakresie ewidencji ksiggowej 6rodk6w trwalych - grunt6w:

- w'lqtach od 2011 r. do dnia 24 lutego 2014 r. zaniechano bie2qcego ewidencionowania
w ksiggach rachunkowych Urzgdu Miejskiego w soinicowicach zmian w stanie irodkow

trwalych. Dotyczyto to operacji naby-cia czterech dzialek o numerach 85, 86, 220 i 294/6

no podtto*ii clecyzji Wojewody Stqskiego oraz przekazania ZaHadowi Gospodarki
Kotnunalnej i Mieszkaniowej w Soinicowicach dzialki nr 401/l w trwaly zarzqd deryziq
Burmistrzd Sofnicowic z dnia 3 marca 2008 r.
Nabyte dzialki ujgto w grudniu 2011 r', 2012 r. i 2013 r. na koncie 011 grupa ',0-gtunty"'
pomimo Ze deiyzje Wojewody Stqshiego staly sig ostateczne odpowiednio w dniach-22 

h,vietnia 2011 r., 26 lipca 2012 r., 3 hnietnia 2013 r. Natomiast ww. dziallq nr 401/I
przelazanq w trualy zarzqd wyl<siggowano z ewidencji lrodkow trwalych 0l I grupy

,,0-grunty" w trakcie kontroli w dniu 25 lutego 2014 r.



Naruszono tym art. 20 ust.l, art. 24 ust. 5 pkt I ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.
o rachunkawoici (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pdln. zm., a nastgpnie Dz. U.
z 2013 r., poz. 330 z pdin.zm. ) oraz art. 3 ust. 1 pkt 12 i pk 15 ww. ustawy w zwiqzku
z $ 2 ph 5 rozporzqdzenia Minista Finansdw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczegdlnych zasad rachunkowoici oraz plan6w kont dla budzetu paftstwa, bud2et6w
jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdov)ych zaklad6w
budzetowych, parisrwowych funduszy celowych oraz palistwor4,ych jednostek budzetowych
majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. Nr 128, poz. 861
z pdin. zm., a nastgpnie Dz. U. z 2013 r., poz.289).
Ponadto nie dokonano wyceny nabytych w latach 2011-2013 przez Gming Soinicowice
z mocy prawa na podstawie decyzji lVojewody Slqskiego dzialek o numerach: 85, 86, 220
i 294/6, stosownie do art. 2B ust. 2 tew. ustaw o rachunkowoici. W decyzjach llojewody
Slqskiego nie zostaly okreilone wartoici dziatek. Il ewidencji analitycznej irodkow
trualych grupy ,,0 - grunty" ww. nieruchomoici zostaly uigte z zerowq wartoiciq.

Powyisze iwiadczy o nieprawidlowo przeprowadzonych wedlug stanu na ostatni clzieti
grudnia w tatach 2009 - 2013 inwentaryzacjach gruntdw metodq weryfikacji. Zgodnie
z art. 26 ust. I pkt 3 ww. ustawy o rachunkowoici, jednostki przeprowadzajq na ostatni
dzieri ka2dego roku obrotowego inwentaryzacjg Srodkdw trwalych, do hdrych dostgp jest
znacznie utrudniony, gruntdw oraz prav zabwalifikowanych do nieruchomoici, naleZnoSci
spornych i wqtptiwych, a je2eli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie
z przyczyn uzasadnionych nie bylo mo2liwe - drogq por6wnania danych ksiqg
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wqrtoici tych skladnikdw.
Zgodnie z wydanymi w latach 2009 - 2013 zarzqdzeniatni Burmistrza SoSnicowic
'w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacii rocznej, odpowiedzialnoi1 za prawidlowe
przeprowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego metodq weryfikrtcji ponosily
w latach 2009 - 2010 oraz 2012 - 2013 Inspehor ds geodezji i gospodarki gtuntami,
a w 20ll r. Podinspektor ds. gospodarki odpadami, zatrudniona w'wczas na stanowisku
Podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami.
Podpisy na dokumentach opisowych potwierdzajqcych przeprowadzenie inwentaryzacji
grunt6v, w drodze weryJikacji w latach 2009 - 2013 zlo2yli: p. Leszek Pietrasiriski -

Skarbnik Gminy Soinicowice (za wyjqtkiem inwentaryzacji na dziefi 3l grudnia 2013 r.),
Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami oraz Podinspehor ds. ksiggowoici
i ewidencji mienia.

Przyczynq niebie2qcego ujgcia w ksiggach zmian w stanie irodkiw trwalych bylo
przekazywanie przez pracownikow Referatu Gospodarki Gninnej do Refetatu
Finansowego dowod6w laiggowych (OT, PT) z op6lnieniem.
Zgodnie z obowiqzujqcq w Urzgdzie Miejskim w Soinicowicach ,' Instrukciq obiegu,
kontroli i archiwizowania dokument,w lcsiggowych", wprowadzonq zarzqdzeniem
nr 60/2003 Burmistrza Soinicowic z dnia 24 listopada 2003 r., ze zmianami
wprowadzonymi zarzqdzeniami nr 126/2010 z 31 grudnia 2012 r', nr 144/2011
z^30 grudnia 2011 r. i nr 82a/2013 z 26 wrzeinia 2013 r., wystowione przez pracownik6w

Refeiatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (po reorganizacji - Refetat Gospodarki

Gminnej) dowody przyjgcia srodka trwalego oT i przekazania irodka trwalego PT winny

byt przekazywane do lcsiggowoici na bie2qco, a za dotlzwanie wyznaczonego termmu

splywu dokumentacj i odpow ie dzialny j e st Kierownik Referatu.
'try'hmch 

objgtych kontrolq, nie zatrudniano Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej,

a zgodnie z-iegulaminem Organizacyjnym, nadz'r w tym zakresie naleial od 16 grudnia

11.



2010 r. do 31 lipca 2013 r. do zadari p. Waldemara Oczko - bylego Zastgpcy Burmistrza

Soinicowic.

w trakcie kontroli zarzqdzeniem Burmistrza soinicowic nr 4/2014 z dnia 15 stycznia
2014 r. w sprawie zmian regulujqcych politykg rachunkowoici wprowadzono zasadg
przyjgcia irodka trwalego, likwidacji lub przekazania irodka trutalego pod datq wplywu do
ksiggowoici. W dniu 25 lutego 2014 r. protokolem przekazania irodka trwalego PT
nr 1/2014 dziatka 401/I zostala przelazana Zakladowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Prowadzenie rejestru grunt,w gminnych nale,alo do zadafi Inspektora
ds. geodezji i gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki Gminnei.
Il'Referacie Finansowym tJrzgdu Miejskiego w Soinicowicach nie byla prowadzona
ewidencja pozabilansowa, w ktLrei ujmuie sig grunty przekazane jednostkom w trwaly
zarzqd.
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ph 4 i ph 6 ustov'y z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Jinansach
publicmych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pdin. zm., a nastgpnie Dz. U z 2013' poz' 885
z p6ln. zm.), celem kontroli zarzqdczej jest zapewnienie w szczeg'lnoici ochrony zasob6w
i efektywnoici i skutecznoici przeplywu informacii.

Wniosek nr 4
Zaprowadzil ewidencjg pozabilansow4 przekazanych jednostkom grunt6w
(Srodk6w trwalych) w trwaly zatz4d oraz wzmocni6 nadz6r nad pracownikami
Urzgdu Miejskiego w SoSnicowicach w zakresie bieZ4cego ujmowania
w ksiggach rachunkowych operacji dotycz4cych nabycia nieruchomo6ci oraz
przekazania jednostkom organizacyjnym nieruchomoSci w trwaly zwz4d,
terminowego ptzekazywania do ksiggowo6ci dowod6w ksiggowych OT,
stosownie do art.20 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt I ustawy z dnia29 wrzednia 1994 r.
o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p62n. nt.) i wewngtrznych
regulacji obowi4zuj4cych w jednostce, za'ttartych w ,,Instrukcji obiegu, kontroli
i archiwizowania dokument6w ksiggowych", wprowadzonej zaruqdzetiem
nr 60/2003 Burmistrza So6nicowic z drna 24 listopada 2003 r', ze nriar,Nni,
maj4c na twadze art.3 ust. 1 pkt 12 i pkt 15 ww. ustawy o rachunkowoSci
w zwi4zku z $ 2 pkt 5 rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budZetu
paristwa, budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych,
samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych funduszy celowych oraz
paristwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibg poza granicami
Rzec4pospolitej Polskiej (Dz. tJ. 22013 r., poz.289), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpni a 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 t.,
poz. 885 z pbin. zm.).

Wniosek nr 5
Dokonai wyceny nabltych przez Gming Soinicowice z mocy prawa na podstawie
decyzji Wojewody Sl4skiego nieruchomo5ci, stosownie do art.28 ust.2 ustawy
z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz.U.22013 t.,po2.330 zp6in-
zm.) i przeprowadzii prawidlowo inwentaryzacjq metod4 weryfikacji grunt6w,
stanowi4cych wlasno3i Gminy So6nicowice, stosownie do art.26 ust. 1 pkt 3 ww'
ustawy, maj4c na uwadze $ 6 ust. 6 rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo6ci oraz plan6w kont
dla budzetu paistwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek



budzetowych, samorz4dowych zaklad6w budZetowych, paristwowych funduszy
celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.22013 r., poz.289).

- W latach 2011 - 2013 nieprawidlowo ujmowano w l<siggach rachunkowych Urzgdu
Miejskiego w Soinicowicach, w ewidencji analitycznej irodkow trwalych grupy
,,l-grunty" ,operacje dotyczqce nabycia z mocy prqwa dzialek na podstawie ww. decyzj i
Wojewody Slqskiego, co polegalo na:
. zaniechaniu sporzqdzenia dowod1w l<siggowych OT, dokumentuiqcych nabycie
w 201I r. dzialek o numerach: 85 i 86. Powzszym naruszono wewngtrzne regulacje
obowiqzujqce w Urzgdzie Miejskim w Soinicowicach, zawarte w ,,Instrukcji obiegu,
kontroli i archiwizowania dokument6w l<siggowych", wprowadzonej zarzqdzeniem
nr 60/2003 Burmistrza Soinicowic z dnia 24 listopada 2003 r., ze zmianami z 31 grudnia
2010 r., 30 grudnia 201 I r. i 26 wrzeinia 2013 r., zgodnie z kt6rymi dowodem lciggowym
dokumentujqcym przyjgcie irodka trwalego jest dokument OT.
Jako podstawg ujgcia dzialek nr 85 i nr 86 w l<siggach rachunkowych wskazano decyzje
wojewody.
. nie wprowadzeniu do ewidencji analitycznej informacji umo2liwiaiqcych ustalenie
osdb lub komLrek organizacyjnych, h6rym powierzono irodki trwale, tj. nabyte przez
Gming Soinicowice dzialki o numerach: 85, 86, 220 polo2one w Soinicowicach orqz
dziallW nr 294/6, polo2onq w Smolnicy.
Brak ujgcia w ewidencji analitycznej powy2szych informacji byl niezgodny z zasadami

funkcjonowania konta 0Il,,Srodki h'tuale " olveilonyni w zalqczniku nr 3 do
rozporzqdzenia Ministra Finansdw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkawoici oraz plandw kont dla budietu paristwa, bud,etdw jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakladfw budietowych,
paristwowych funduszy celowych oraz patistwowych jednostek bud2etowych majqcych
siedzibg poza granicami fueczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128' poz.86l z p6tn. zm.'
q nastgpnie Dz. U. z 2013 r., poz. 289) a talc2e z postanowieniami zarzqdzefi Burmistrza
Soinicowic w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoSci: Nr 124/2010
z dniq 3t grudnia 2010 r., nr 61A/2012 z dnia I sierpnia 2012 r. i Nr 56/2013 z dnia
28 czerwca 2013 r..
zgodnie z przytoczonymi przepisami ewidencja szczeg'lowa prowadzona do konta 0II
powinna umoiliwi' m.in. ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych, kt'rym powierzono
Srodki trwale, dokonaniu zapis6w w ewidencji analitycznei irodk'w trwalych grupy

,,l-grunty" .W polityce rachunkowoici wskazano, ie jednostka ptowadzi lcsiggi
rachunkowe w oparciu o zaHadowy plan kont opracowany na podstawie planu kont
stanowiqcego zatqcznik do ww. rozporzqdzenia.
. dokonaniu zapis6w l<siggowych bez olveilenia rodzaju i numeru identyJikacyjnego
dowodu l<siggowego, co dotyczylo ujgcia dzialek o numerach: 85' 86 i 294/6.
Powy2szym naruszono art. 23 ust. 2 ph 2 ustctuy z dnia 29 wrzeinia 1994 r'

o rachunkowoici (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6in. zm, a nastgpnie Dz' U'

z 2013 r., poz. 330 z p6in. zm.), zgodnie z la6rym zapis ksiggowy powinien zawieraf co

najmniej olveilenie rodzaju i numer identyJikacyjny dowodu ksiggowego stanowiqcego
podstawg zapisu oraz jego datg, ieteli r6zni sig ona od daty dokonania operacji'-Jako 

dokument przyjgcia ww. dzialek wskazano ,,Decyzja ll'ojewody", pomimo 2e, zgodnie

z obowiqzujqcq w Urzgdzie Miejskim w Soinicowicach ,,Instrukcjq obiegu, kontroli

i archiwizowania dokument,w l<siggowych", wprowadzonq zarzqdzeniem nr 60/2003


