
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 20ll r.
i nr 82a/2013 z 26 wrzeinia 2013 r., dowodem ksiggowym dokumentujqcym przyjgcie
irodka trwalego jest dokument OT.

Prowadzenie ksiqg inwentarzowych ewidencji maiqtku Urzgdu Mieiskiego
w Soinicowicach, w tym irodk6w trvalych, naleialo do obowiqzkiw Podinspektora ds.
l<siggowolci i ewidencji mienia w Referacie Finansowyn. Nadz6r w powy2szym zakresie
sprawowal p. Leszek Pietrasiriski - Skarbnik Gminy Soinicowice, do ktdrego zadafi
nalehalo kierowanie Referatem Finansorym.
Zadania w zalcresie prowadzenia spraw w zakresie gospodarki gruntami gminnym| w tym
spraw z zakresu kamunalizacji oraz sporzqdzanie dowod1w OT i PT' nale2alo do
pracownik|w Referatu Gospodarki Gminnej. Nadz1r w tym zakresie sprawowal
p. Waldemar Oczko - byly Zastgpca Burmistrza Soinicowic.

Wniosek nr 6
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miejskiego w Sodnicowicach
w zakresie prawidlowego prowadzenia ewidencji analitycznej .v'raz

z informacjami umoZliwiaj4cymi ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych,
kt6rym powierzono Srodki trwale, stosownie do zasad funkcjonowania konta
01 1 - ,,Srodki trwale" okedlony ch w zalqcznikrt nr 3 do tozpotz4dzenia Ministra
Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci
oraz plan6w kont dla bud2etu pafistwa, bud2et6w jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych zalrJad6w budZetowych,
paristwowych funduszy celowych oraz pafstwowych jednostek budzetowych
maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz' U. z 2013 r.,
poz. 289), dokonywania zapis6w ksiggowych dotycz4cych ww' operacj i
z okreileniem rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu ksiggowego, zgodnie
z art.23 ust. 2 pkt 2 ustawy z driia 29 wrzednia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz' U'

z 2013 r., poz. 330 z p62n. zm.), bie24cego sporz1dzenia dowod6w ksiggowych
OT, dokumentuj4cych nabycie nieruchomo6ci na podstawie decyzji Wojewody
Slqskiego, stosownie do wewngtrznych regulacj i obowi4zuj4cych w Urzqdzie
Miejskim w So6nicowicach, zawartych w ',Instrukcji obiegu, kontroli
i archiwizowania dokument6w ksiggowych", wprowadzonej zarz4dzeniem
nr 6012003 Burmistrza SoSnicowic z dnia 24 listopada 2003 t., ze zmianami,
maj4c na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'
o finansach publ icznych (Dz. U . z 2013 r., poz' 885 zp62n. zm.).

W zakresie ksiggowo5ci:

- I{/ olnesie od 2010 r. do dnia zakoficzenia kontroli, tj.: 28 lutego 2014 r. nieprawidlowo
opracoy)ano dokumentacjg opisujqcq przyjgte zasady rachunkowoici, zakladowy plan kont

slanowiqcy zalqcznik do zarzqdzefi Burmistrza soinicowic: Nr 13/2009 z dnia 2l stycznia
2009 r., Nr 124/2010 z dnia 3l grudnia 2010 r., Nr 61/A/2012 z dnia I sierpnia 2012 r.

i Nr 56/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r' w wyniku:
- nieujgcia w wykazie kont l<siggi gl|wnej bud2etu konta 140 ,,Srodki pienigZne
w drodze " oraz nieolcre1lenie zasad funkcjonowania ww. konta. Il polityce rachunkowoici
ujgto kontol4} o nanuie: ,,Inne irodki pienig2ne"'
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- nieolcreilenia zasad prowadzenia ewidencji odsetek od zaciqgnigtych przez Miasto
poiyczek na kantach bud2etu: 260 ,,Zobowiqzania finansowe" oraz 909,, Rozliczenia
migdzyolvesowe " ,
- ustalenia nieprawidlowych zasad ewidencjonowania operacji dotyczqcych subwencii
oiwiatowych. W polityce zapisano: wykananie bud2etu przebiega za poirednictwem
rachunku bieiqcego podleglych jednostek budietowych, ti. konta 130 ,, Rachunek bie2qcy
j ednostek budhetowych ",
- nieustalenia zasad funkcjonowdnia konta bud2etu 909 oraz zasad prowadzenia
ewidencji do tego konta,
- niewskazania zasad ewidencjonowania wartoici grunt6w przekazanych iednostkom
gruntdw (irodkow trwalych) w trwaly zarzqd oraz prowadzenia pozabilansowej ewidencji
w tym zalvesie,
- niewskazania zasad ewidencjonowania dotacji udzielonych z budietu Gminy
Soinicowice podniotom z sektora oraz spoza sehora finansdw publicznych oraz
IdasyJikacji zdarzeri na koncie 224 ,, Rozliczenia dotacii bud2etowych oraz platnoSci
z bud2etu irodk6w europejskich".
Powyisze bylo niezgodne z art. l0 ust. t pkt 3 lit. a oraz art. I0 usL 2 ustawy z dnia
29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z pdin. zm.)
w rwiqzku z opisami kont zawartymi w zalqcznikach nr 2 i nr 3 do rozporzqdzenirt
Ministra Finans,w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg'lnych zasad rachunkowoici
oraz plandw kont dla bud2etu par4stwa, budzetiw jednostek samorzqdu terytorialnego,
jednostek bud2etowych, samorzqdowych zaklad1w bud2etowych, ply'tstwov)ych funduszy
celowych oraz pafistwowych jednostek bud2etov)ych majqcych siedzibg poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr t 28, poz. 86i, z p6in. zm., Dz. U. z 2013 r. poz. 289)-
Zgodnie z ww. przepisarni ustawy o rachunkowoSci kierownik iednostki ustala w fonnie
pisemnej i ahualizuje dokumentacjg opisujqcq przyigte przez iednostlq zasady (politykg)

rachunkawoici, a w szczeg6lnoici zakladowy plan kont, ustalajqcy wykaz kont lrsiggi
gtdwnej, przyjgte zasady klasyfikacji zdarzeri, zasady prowadzenia kont ksiqg
pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami ksiggi gl6wnel

zarzqdzeniami Burmistza soinicowic Nr 4 oraz Nr 5 z 15 stycznia 2014 r. dokonano
zmian polityki rachunkowolci, wprowadzono konto 224 do zaldadowego planu kont,
ustalono zasady jego funkcionowania oraz prowadzenia ewidencji szczegdlowej.

Opracowywanie projekt6w wewngtrznych przepistw dotyczqcych prowadzenia
rachunkowoSci naleilalo do p. Leszka Pietrasitiskiego - skarbnika Gminy sofnicowice.
Zadania w zalvesie prowadzenia ewidencii trsiggowei nale2aly do pracownikiw Referatu
Finansowego. Nadzdr w tym zaltesie naleilal do p. Leszka Pietrasifiskiego - Skarbnika
Gnirry Soinicowice, kt'remu p. Czeslaw Jakubek - byly Burmistrz soinicowic pismem

z dnia Ig listopada 2002 r. powierzyt prowadzenie rachunkowoici jednostki.

Wniosek nr 7
Zakttnlizowut i dostosowa6 obowi4zuj4c4 politykg rachunkowoSci w UrzEdzie
Miej skim w Soinicowicach do postanowi eh rczpotz1dzenia Ministra Finans6w
z dnia 5lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo5ci oraz plan6w
kont dla bud2etu paristwa, budzet6w jednostek samorzqdu terl'torialnego,
jednostek budZetowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych

fundurry celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. rJ. z 2013 r., poz. 289), maj4c na



uwadze art. 10 ust. I pkt 3 lit. a i ust' 2 ustawy z dnia 29 wrzednia 1994 r.
o rachunkowoici (Dz. U. 22013 r' poz. 330 z p6in. zm.).

- Zaniechano ujgcia vt ewidencji lcsiggowej budzetu (organu) nd kontach
260 ,,Zobowiqzania Jinansowe " i 909 ,, Rozliczenia migdzyolo'esowe" naliczonych
i zaplaconych, w olvesie od paldziernika 2011 r' do 28 lutego 2014 r. (do dnia
zakoriczenia kontroli), odsetek od udzielonych Miastu polyczek Ponadto, zaniechano
prowadzenia ewidencji do konta budZetu 909. Powy|sze bylo niezgodne z zasadami

funkcjonowania ww. kont olveilonymi w zalqczniku nr 2 do rozporzqdzenia Minista
Finans,w z dnia 5 tipca 2010 r. w sprawie szczeg'bych zasad rachunkawoici oraz plan6w
kont dla budLetu paristwa, budZet6w jednostek samorzqdu terytorialnego, iednostek
bud:hetowych, samorzqdowych zakJaddw bud:Zetowych, pafistwowych funduszy celowych
oraz pafistwowych jednostek budietowych majqcych siedzibg poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z p6in. zm., obecnie Dz. U. z 2013 r-
poz. 289). Zgodnie z przytoczonymi przepisami ewidencja szczeg6lowa prowadzona do
konta 260 powinna zapewnit moiliwoi, ustalenia stanu zobowiqzafi z poszczeg6lnymi
konftahentami wedlug tytul6w zobowiqzari. Nstomiast konto 909 slui do ewidencji
rozliczeri migdzyolcresowych, na stronie wn konta uimuje sig w szczeg'lnolci koszty

Jinansowe stanowiqce wydatki przysztych olvesdw (np. odsetki od zaciqgnigtych po2yczek
w larespondencji z lantem 260).

Zadania w zalvesie prowadzenia ewidencii ksiggowej nale2aly do Podinspektora
ds. Irsiggowoici i ewidencji mienia w Referacie Finansowym. Nadzdr w tym zalcresie
sprav,owal p. Leszek Pietrasifiski - Skarbnik Gminy Sofnicowice-

Wniosek nr 8
Obliczy6 i zaewidencjonowa6 odsetki z tytulu po2yczek w ksiggach
rachunkowych budZetu oraz zaprowadzii ewidencjg do konta 909 ',Rozliczenia
migdzyokresowe, stosownie do zasad funkcjonowania tych kont okredlonych
w zal4cznikrs nr 2 do rozporz4dzenia z dnta 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowoici oraz plan6w kont dla budzetu paristwa,
bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych,
samorz4dowych zakJad6w budZetowych, paristwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz.289).

- W latach od 2011 r. do 24 lutego 2014 r. nieprawidlowo klasyfikowano odsetki z tytulu
zaciqgnigtych poiczek w $ 4580 ,,Pozostale odsetki", zamiast w $ 8110 "Odsetki od
samorzqdowych papier6w wartoiciowych lub zaciqgnigtych przez jednostkp samotzqdu
terytorialnego tvedyt,w i poiczek". Powyiszym naruszono postanowienia zalqcznika Nr 4

do rozporzqdzenia Ministra Finans'w z dnia 2 marca 2010 r. w spravtie szczeg6lowej
klaslfikacji dochod6w, wydatkdw, przychod6w i rozchoddw oraz irodkiw pochodzqcych ze
irddel zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz 207 z p6in' zm.).

Zmiany planu wydatkow w wysokoici 110'000,00 zl z S 4580 na $ 8110 dzialu 757 -

,, Obsluga dlugu publicznego ", rozdzialu 75702 ,, Obsluga papier6w wartoiciowych,
Icredydw i poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego" dokonano zarzqdzeniem
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Nr 18/2014 Burmistrza Soinicowic z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budietu
Gminy Soinicowice na 2014 rok.

Zadania w zalcresie przygotowania projektu budietu Gminy oraz wnioskowania
w sprawie zmian w bud2ecie nale2aly do zakresu czynnoici p Leszkn Pietrasiriskiego -

S karb nika Gmi ny So i nic ow ic e.

Wniosek nr 9
Wzmocnii nadz6t nad pracownikami Urzgdu Miejskiego w Sodnicowicach
w zakesie stosowania prawidlowej klasyfikacji bud2etowej odsetek z qtulu
zaci4gnigtych po?yczek, stosownie do postanowiefi zal4cznika Nr 4 do
rczporz4dzeniaMinistra Finans6w z dnia 2 marca 201 0 r' w sprawie szczeg6lowej
klasyfrkacji dochod6w, uydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w
pochodz4cych ze 2r6del zagraricznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z p6in. zm.),
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 r., poz. 885 z p62n. nn.).

W latach 2011 - 2013 nieprawidlowo ewidencjonowano operacie dotyczqce otrzymanej
z Ministerstv)a Finansdw czgici ofviatowej subwencji og6lnej Subwencjg ujnowano
bezpoirednio w lrsiggach rachunkowych Urzgdu na koncie ll/n 130 ,, Rachunek bieiqcy
jednostki" w korespondencji z kontem 221 ,,Nale2noici z tytulu dochodiw bud2etowych",
zamiast w l<siggach rachunkowych bud:2etu. Do bud2etu subwencje przekazywano w trakcie
roku za poirednictwem konta 222 ,, Rozliczenie dochod6w budzetowych" w powiqzaniu z
kontem 133 ,,Rachunek budzetu". Ponadto, zaniechano ewidencjonowania operacji
dotyczqcych wplywu w grudniu subwencji na styczeri roku nastgpnego w l*igdze gliwnej
budietu na kontach lltn 133, Ma 909 ,, Rozliczenia migdzyokresowe " oraz przelrsiggowania
subwencji na dochody budaetu gminy w nastgpnym roku bud2etowym na kontach ryn 909,
Ma 901 ,, Dochody bud2etu".
Powyzsze bylo niezgodne z zasadami funkcjonowania ww. kont okreilonymi w zalqczniku
Nr 2 do rozporzqdzenia Ministrq Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w spratuie szczeg'lnych
zasad raciunko,woici oraz plan,w kont dla budzetu paristwa, bud2et6w jednostek

samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zaldad1w
budiletowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych iednostek budZetowych
majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz- U. Nr 128 poz. 861
z p6in. zm., obecnie Dz. u. z 2013 r. poz. 289). Zgodnie z ww. przepisami, konto 133 sluzy
do ewidencji operacji pienig2nych dokorynuanych na bankowych rachunkach budZetu.
Konto g0I stuZy do ewidencji dochoddw bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje sig dochody budZetu: z innych tytul6w, w szczegdlnofci
subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133. Ewidencja szczeg'lowa prowldz,ona

do konia 901 powinna umozliwiat ustalenie stanu poszczeg6lnych dochoddw budzetu

wedlug podziitek planu Jinansowego. Saldo Ma konta 901 oznacza sumg dochod6w

budZetu-jednostki iamorzqdu terytorialnego za dany rok. Konto 909 sluiry do ewidencji

rozliczei migdzyolvesowych. Na stronie Ma konta 909 ujmuje sig przychody Jinansowe
stanowiqce dochody przyszlych okres'w (np.: subwencje i dotacie przekazane w gtudniu

dotyczqie nastgpnego roku budzetowego). Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta

90b powinna uioZliwiat ustalenie stanu rozliczefi migdzyolcresowych wedlug ich tytul6w.
Zgodnie z art. 40 ust. I ust. 2 ph I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o Jinansac-h
piblicznych (Dz. U. Nr 157, poz' 1240 z p62n. zm., obecnie Dz' U' z 2013 r', poz' 885
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z p6in. zm.), jednostki seldora fnans6w publicznych prowadzq rachunkowoit zgodnie
z przepisami o rschunkowofci, z uwzglgdnieniem zasad olereilonych w niniejszei ustawie.
Plany kont dla budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego, powinny n'tzglgdniat, ze
dochody i wydatki ujmuje sig w terminie ich zaplaty, niezaleinie od rocznego budzetu,
ktdrego dotyczq.
Powy1sze skutkawalo niewykazaniem w Bilansie z wykonania bud2etu Gminy soinicowice
sporzqdzonym na dzieri 31 grudnia 201I r. oraz na dzien 31 grudnia 2012 r' w pozycji III

,,Inne paslwa": subwencji, hdra wplyngla w grudniu na styczefr roku nastgpnego'
w 20tI r. w wysokoici 572.734,00 zl, w 2012 r. w wysokoici 488.873'00 zl; w 2013 r.
w wysokoici 521 .970,00 zl.

Ustalono tak:ze, 2e czgit oiwiatowa subwencji ogdlnei wplywala na rachunek bankowy
Urzgdu Miejskiego w Soinicowicach. Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustdwy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz 526
z p6in zm.) w przypadku zmiany banku prowadzqcego obslugg budzetu jednostki

samorzqdu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obslugi bud2etu
jednostki samorzqdu terytorialnego, jednostka samorzqdu terytorialnego jest zobowiqzana
do przekazania ministrowi wlaiciwemu do spraw Jinans6w publicznych, w terminie 30 dni
przed dniem zamhtigcia rachunku funkcjonujqcego przed zmianq, informacji o nowym
rachunku bankowym.

Zadaniq w zalvesie prowadzenia ewidencji ksiggowej oraz przySotowania danych do
bilansu z wykonania budietu nale2aly do pracownikow Referatu Finansowego.
Nadzdr w Om zaleresie nalehal do p' Leszka Pietasifiskiego - Sknrbnikn Gminy
soinicowice, kt'remu p. Czeslaw Jakubek - byly Burmistz soinicowic pismem z dnia
19 listopada 2002 r. powierzyl prowadzenie rachunkowolci jednostki.

Wniosek nr 10
Powiadomi6 Minisha Finans6w o aktualnym numerze rachunku bankowego do
obslugi bud2etu jednostki samorz4du terytorialnego, maj4c na rtwadze att. 34
ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 t. o dochodach jednostek samorz4du
terytorialnego (Dz.U. 22010 r. Nr 80 poz. 526 z p6in zm.).

Wniosek nr 11
Zapevrnil ujmowanie dochod6w z tlulu subwencji oSwiatowej zgodnie
z zasadarrri funkcjonowania kont 133, 901 i 909, stosownie do postanowief
rozponqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad rachunkowodci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek

samorz4du terytorialnego, j ednostek bud2etowych, samorzqdowych zaklad6w
bud2etowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek

bud2etowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. rJ . z 2013 r. poz. 289), maj4c na uwadze art. 40 ust. I ust. 2 pkt I ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.' poz. 885
z p62n. zm.).

Wniosek nr 12
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miejskiego w Sodnicowicach
w zakresie prawidlowego ewidencjonowania w ksiggach rachunkowych bud2etu
operacji dotycz4cych subwencji oSwiatowej, stosownie do postanowief



rczporz1dzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad rachunkowodci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek
samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych zaklad6w
budZetowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek
budZetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. tJ. z 2013 r. poz. 289) oraz sporz4dzaj4c bilans z wykonania budzetu
jednostki samorz4du terytorialnego przestrzegae jego treSci, stosownie do $ 17
ust. 6 ww. rozporz4dzenia, majqc 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 r.,
poz. 885 z p62n. zm.).

ll latach 2012 - 2013 w sprawozdaniach Rb-NDS o nadwy2ce/deficycie jednostki
samorzqdu terytorialnego w pozycii D.l3 ,,nadtvyzka z lat ubieglych" po stonie
wykonania wykazano nadwyztrp z lat ubieglych w bwotach, h6re nie wynikaly z ewidencii
trsiggowej. Naruszono tym S 9 ust. I i ust. 2 rozporzqdzenia Minista Finansdw z dnia
3 lutego 2010 r. w spranie sprawozdawczoici bud2etowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz

$ 10 pkt 6 lit. c Instrukcji sporzqdzania sprawozdari budietowych w zalvesie bud2et6w
jednostek samorzqdu terytorialnego stanowiqcej zalqcznik Nr 39 do ww. rozporzqdzenia.
Zgodnie z przytoczonymi przepisami, kierownicy jednostek sq obowiqzani sporzqdlat
sprawozdania rzetelnie i prawidlowo pod wzglgdem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. Kwoty wykazane w sprcrwozdaniach powinny byt zgodne z danymi
wynikajqcymi z ewidencji t<siggowej. Dane po stronie wykonania dotyczqce przychod'w
z tytulu: nadwy2ki z lat ubiegtych oraz przychoddw z innych irddel wykazuie sig
w wysokoici irodk6w osiqgnigtych za lata ubiegle.

zadania w zalvesie przygotowhnia danych do sprawozdari Rr-NDs za okres od poczqtku
roku do 3I grudnia 2012 r. oraz za okres od poczqtku roku do 3l grudnia 2013 r. nale2aly
do p. Leszka Pietrasifiskiego - skarbnika Gminy sosnicowice. sprawozdania Rb-NDS za
olnes od poczqtku roku do 31 grudnia 2012 r.'wrez z korektq nr I podpisali p. Waldemar
Oczko byty Zastgpca Burmistrza Soinicowic oraz p. Leszek Pietrasifrski - Skarbnik
Gminy Soinicowice. sprowozdanie Rb-NDS zs olces od poczqtku roku do 31 grudnia

201 3 r. podpisali p. Marcin stronczek - Burmistrz soinicowic oraz p. Leszek Pietrasiriski -

Skarbnik Gminy So inic owice.
W dniu 28 tuiego 2014 r. zlo2ono do Regionalnei Izby Obrachunkowei w Katowicach
korelay ww. sprawozdan R,-//DS. Powy2sze korekty sprawozdai't podpisali p. Marcin

stronizek - Burmistrz soinicowic oraz p. Leszek Pietrasinski - skarbnik Gminy

Soinicowice.

Wniosek nr 13
Wzmocnid nadz6r nad pracownikami Urzgdu Miejskiego w So6nicowicach
w zakresie prawidlowego sporz4dzania sprawozdari Rb-NDS o nadwy2ce/
deficycie j ednostki samorz4du terytorialnego, stosownie do postanowieri $ 9 ust'.1

i ust. 2 rozporz1dzenia Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r' w sprawie

sprawozdawczoici bud2etowej (Dz. tJ' 22014 r.,poz. 179) oruz $ 13 pkt 5 lit' c

zal4cznika Nr 39 do ww. tozporz4dzenia, maj4c na uwadze att' 68 oruz att' 69

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych (Dz' U'

22013 r., poz. 885 z p6in. zm.).



W latach 2009 - 2013 nieprawidlowo ujmowano dotacje udzielone z budietu Gminy
Soinicowice podmiotom z selfiora oraz spoza sektora finans'w publicznych na knncie
810 ,,Dotacje bud:2etowe, platnoflci z bud2etu irodkow europejskich oraz Srodki z budzetu
na inwestycje" w korespondencii z kontem 130 " Rachunek bie2qcy jednostki",

z pominigciem konta 224. Ewidencjg analitycznq udzielonych dotacji na koncie
8 1 0 prow adzono wedlug klasyJikacj i bud2etow ej.
Powy^sze byto niezgodne z zasadami funkcjonowania konta 224 zawartytni w zalqczniku
nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finans,w z dnia 5lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad rachunkowoici oraz plan,w kont dla bud2etu pafistwa, budzet6w jednostek

samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakladdw
bud2etowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek bud^etowych
majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 128' poz' 861
z pdin. zm., Dz. U. z 2013 r., poz. 289). Konto 224 sluiry do ewidencji rozliczenia przez

organ donjqcy udzielonych dotacji budietowych. Na stonie lln konta 224 ujmuje sig
w szczeghlnoici wartoit dotacji przekazanych przez organ dotuiqcy, w korespondencji
z kantem 130, na stronie Ma ujmuje sig wartoit dotacii uznanych za wykorzystane
i rozliczone, w korespondencji z kontem 810. Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta
224 powinna zapewniat mo2liwoib ustalenia wartoflci przekazanych dotacji wedlug
jednostek.

I( trakcie kontroli zaprowadzono ewidencjg do konta 224 z podzialem na podmioty
dotowane, od 2014 r. udzielone dotacje byty ujmowane na koncie 224 w korespondencji
z kontem 130.

W latach 2009 - 2013 dokonane w trakcie roku zwroty niewykorzystanych dotacji
udzielonych z budZetu Gminy Soinicowice dla podmiotdw z seldora i spoza sektora

finansiw publicznych uimowano ujemnyrn zapisem (czerwonym) w ewidencji l<siggowej
(Irzgdu Miejskiego w Soinicowicach po stronie lln konta 810 ,,Dotacje bud2etowe,
platnoici z bud2etu irodk6w europejskich oraz irodki z budzetu na inwestycie" i po sftonie
Ma konta 130 ,, Rachunek biezqcy jednostki ".
PowyZszym nantszono zasady funkcjonowania konta 130 zawarte w zalqczniku nr 3 do
rozporzqdzenia Ministra Finans'w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegalnych zasad
raihunkowoici oraz plan,w kont dla budzetu paristwa, bud2et6w jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek bud:2etowych, samorzqdowych zaklad6w bud:ietowych,
panstwowych funduszy celowych oraz pntistwowych jednostek budzetowych majqcych
siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz' U. Nr 128, poz 861 z pdin. zm',
Dz. (J. z 2013 r., poz. 289) oraz w zaHadowym planie kant stanowiqcym zalqcznik do
zarzqdzeri Burmistrza soinicowic: Nr 13/2009 z dnia 2I stycznia 2009 r., Nr 124/2010
z dnia 31 grudnia 2010 r., 61/A/2012 z dnia I sierpnia 2012 r. i Nr 56/2013 z dnia
28 czerwca 201i r.

Zadania w zakresie prowadzenia obslugi Jinansowo-ksiggowei Urzgdu Miejskiego
w Soinicowicach, w tym dekretacja dokument|w luiggowych dotyczqcych wydatkiw
bud2etowych, zgodnie z zalcresem czynnoici naleiaty do Inspehora ds. lcsiggowoici

Jinansowo-lrsiggowej Referatu Finansowego. Nadz'r w tyn zaloesie sprawowal p. Leszek
Pietrasifiski - Skarbnik Gminy Soinicowice.
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Wniosek nr 14
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie
prawidlowego ujmowania w ewidencji zdarzen dotycz4cych zwrotu
niewykorzystanych dotacji, stosownie do zasad funkcjonowania kont: 130,224,
810 okreSlonych w zal4czniku nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowodci oraz plan6w kont
dla budzetu paristwa, bud2et6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek
bud2etowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych funduszy
celowych oraz paristwowych jednostek bud2etowych maj4cych siedzibq poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2073 t., poz.289), 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 r., poz. 885 z p6in. zm.).

- W latach 2009 - 2013 w planie finansowym wydatk6w zaplanowano wydatki z tytulu
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restaurotorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytk1w w S 6230 ,,Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztfw realizacji inwestycji i zakup6w inweslycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finans6w publicznych" zamiost t4) $ 6570 ,, Dotacje celowe
przekazane z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie zadafi inwestycyjnych obiehdw
zabytkowych, wykonlnuanych przez jednostki niezaliczane do sektora finans6w
publicznych" .
Powy2sze naruszylo S I pkt 4 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegdlowej klasyfikacji dochod1w, wydatkiw, przychod6w i rozchod6w oraz
Srodkdw pochodzqcych ze 2r6del zagranicznych (Dz U. Nr 38, poz. 207 z p62n. zm.)'

Opracowyvanie projeh1w uchwal w sprawie bud2etu gminy na dany rok oraz
sporzqdzanie zarzqdzeri Burmistrza w sprawie zmian w bud:2ecie nale2alo do p. Leszka
Pietrasifiskiego - Skarbnika Gminy Soinicowice.

Zarzqdzeniem Nr 2A/2011 Burmistrza Soinicowic z dnia 8 stycznid 2014 r. w sprowie
zmiany bud2etu gminy soinicowice na 2014 rok wydatki z tytulu dotacii celowej na prace
konserwatorskie, restquratorskie przy zabytku wpisanym do reiestru zabytk6w
zaplanowano w $ 6570.

Wniosek nr 15
Wzmocni6 nadz6r nad pracownikami Urzqdu Miejskiego w Sodnicowicach
w zakesie klasyfikowania wydatk6w budZetowych zgodnie z wymogami
tozporz4dzeriaMinistra Finans6w z dnia2 muca2010 r. w sprawie szczeg6lowej
klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w
pochodz4cych ze ir6del zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z p6in' zm)'
maj4c na uwadze arl. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'
o finansach publicznych(Dz.U.22013 r., poz. 885 z p62n- zr,n.).

W zakresie dlugu publicznego

- w 2013 r. regulowano zobowiqzania z tytulu poiczek po uptywie umownych termin6w
zaplaty. Naruszono tym art. 44. ust. 3 ph 3 ustatuy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach
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publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z pdin. zm., obecnie Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z pdin. zm.) oraz $ 9 ph 2 umowy poiryczki Nr 51/2012/72/OA/poe/P z dnia 24 lipca
2012 r. oraz umowy pozryczki Nr 46/2012/72/OVsi-nf/P z dnia 24 lipca 2012 r. Zgodnie
z przytoczonytn przepisem, wydatki publiczne powinny byt dokonywane: w wysokoici
i terminach Wnikajqcych z wczeiniej zaciqgnigtych zobowiqzat4. Zgodnie z przytoczonymi
postanowieniami ww. um6w Poiczkabiorca zobowiqzuje sig do terminowej splaty
pozyczki i nalehnych odsetek bez uprzedniego wezwania Funduszu na jego rachunek
bankowy.
Powy2sze stwierdzono w zalcresie splaty pierwszej raty potyczek zaciqgnigtych nq
podstawie dwdch um6w poiyczek z dnia 24 lipca 2012 r.: Nr 51/2012/72/O'4/poe/P
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nanvq ,, Modernizaci a 2r6del ciepla
w budynkach indyvvidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Gminy solnicowice - I etap" oraz Nr 46/2012/72/OVsi-nf/P z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pod nazwq ,, Demontaz, odbi6r, transport i unieszkodliwianie
odpaddw niebezpiecznych zow ieraj qcych azbest z obieh6w budownictw a indyw idualne go
z terenu Gminy Soinicowice". zgodnie z umowami raty po,yczek nale^alo zaplacit do dnia
3I marca 2013 r., a splaty dokonano w dniu 17 kwietnia 2013 r' Opdinienia w zaplacie
wynosily 17 dni.
W zwiqzku z nieterminowq splatq poiczek w kwocie 23.710,00 zl oraz w kwocie
L910,00 zt w dniu 6 naja 2013 r. zaplacono odsetki za zwlolq w lqcznej kwocie 105,50 zt.
w dniu 28 lutego 2014 r. Podinspehor ds. ksiggowoflci i ewidencji mienia na konto urzgdu
Miejskiego w Soinicowicach wplacil kwotg 105,50 zl, jako darowizng rekompensuiqcq
zaplacone odsetki z tytulu nieterminowej zaplaty ww. rat poiyczek

Zadania w zalvesie terminowei splaty rat poiryczek nalehaly do Podinspehora ds'
l<siggowoici i ewidencji mienia. Nadzbr w tym zakresie sprawowal p. Leszek Pietrasirtski -

Skar bnik Gminy So i nic ow i c e.
odpowiedzialnoit za prawidlowq gospodarkg Jinansowq iednostki or4z za realizacjg
bud2etu ponosil p. Marcin Stronczek - Bunnistrz Soinicowic-

Wniosek nr 16
Wzmocnid dzialania w celu zapewnienia terminowego regulowania zobowi4zah
Miasta Sodnicowice z qtulu po2yczek, stosownie do postanowieli zawwtych
um6w, maj4c na uwadze art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'
o finansach publicznych (Dz. lJ. z 2013 r. poz. 885 z p62n' zm.) oruz att. 68
i art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawY.

w 2011 r. Miasto Soinicowice zawarlo umowg po|yczki z ll/oiewadzkim Funduszetn
ochrony srodowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach, przed uzyskaniem opinii skladu
orzekajqcego Regionalnej lzby obrachunkowej w Katowicach o mo2liwoici splaty przez

Miasto Soinicowice po2yczki. Zgodnie z art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr t 57, poz. 1240 z p62n. zm.), w przypadku ubiegania sig
przez jednostkg samorzqdu terytorialnego o l<redyt lub poLyczkg na cel' o kt6rym mowa
w art. 89 ust. 1 ph 2-4 i art. g0 ww. ustawy, zarzqd tej iednostki jest obowiqzany uzyskat
opinig regionalnej izby obrachunkowej o mo2liwoici splaty lcredytu lub poiyczki lub
wyktpu papi er6w w ar t o i c iowY c h.
Powy2sze dotyczy,to umowy poiczki Nr 171/2011/72/OWok-st/P z dnia 8 lipca 201I r. na

realizacjg zadania: ,, (Jporzqdkowanie gospodarki iciekowej w aglomeracji sierakawice



poprzez budowg kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni iciekow" w wysokoici
2.567.866,26 zl. Miasto Soinicowice wyslalo wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o wydanie opinii o mo2liwoici splaty tej pozyczki w dniu 6 wrzeinia 201 I r.
Regionalna lzba Obrachunkowa w Katowicach wydata pozyfunq opinig na podstawie
uchwaly III SHadu Orzeknjqcego Nr 4100/III/143/201I z dnia 9 wrzeinia 20ll r.
o mo2liwoici splaty przez Miasto Soinicowice poiryczki dlugoterminowej w wysokoici
2.567.866.26 zl.
Gmina Soinicowice starania o uzyskanie pozyczki z W F O S i GI|/ w Katowicach na
dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego podjglajuz w 2009 r.
Powy2sze zdanie bylo w6wczas przed procedurq przetargowq w zwiqzku z czym zlo2ono
zardwno wniosek w 2009 r. o po2yczlq w wysokoici 5.500.000,00 zl, na podstawie
wartoici projektu z wniosku aplikacyjnego, jak i z pozyynq opinig III Skladu
Orzekajqcego RIO w Katowicach na podstawie uchwaly Nr 4100/III/186/2009 z dnia
t7 grudnia 2009 r. o moiliwoici splaty przez Miasto Soinicowice poiyczki w wysokoici
5.500.000,00 zl.
Umowg poiczki Nr 171/201l/72/OWok-st/P z dnis 8 lipca 2011 r. zawarl p. Marcin
Stronczek - Burmistrz Soinicowic, przy kontrasygnacie p. Leszka Pietrasifiskiego -

S kn r b n i ka Gmirry Soini cow i c e.
Zadania w zakresie przygotowania wniosku w sprowie poiyczki nale2aly do Inspehora ds.
Inwestycji. Nadzdr w tym zalvesie sprawowal p. Waldemar Oczko - byly Zastgpca
Bur m i s tr z a S o i ni c ow i c.

Wniosek nr 17
Zaci4ga6 zobowi4zania wynikajqce z um6w poiryczek lub kedytu po uzyskaniu
opinii regionalnej izby obrachunkowej o mo2liwo6ci splaty po2yczki lub wykupu
papier6w wartosciowych, stosorrynie do art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sietpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6in. zm.).

W zakresie wynagrodzef :

- W dniu 16 grudnia 2010 r. p. Marcin Stronczek - Burmistrz Soinicowic odwolal
p. Joachima Skorupg ze stano'wiska Zastgpcy Burmistrza Soinicowic. Z chwilq otwolania
w/w pracownik zostal zwolniony z obowiqzku iwiadczenia pracy. lI/ czasie biegnqcego od
16 grudnia 2010 r. do l5 marca 201I r. olcresu wypowiedzenia stosunku pracy, Burmistrz
Soinicowic nie udzielil temu pracownikowi urlopu wypoczynkowego przyslugujqcego za
2010 r. i 201 I r. Powyisze skutkowalo wyplaceniem w dniu 20 marca 201I r. pienigznego
ebwiwalentu w lattocie 7.663,57 zl brutto za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w iloSci
17 dni (10 dni za 2010 r. i 7 dni za 201I r.).
Zgodnie z art. l67t usttrwy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodel<s pracy (Dz. U z 1998 r' Nr 21,
poz. 94 z p6in. zm.), w okresie wypowiedzenia umowy o pracg pracownikjest obowiqzany
wykorzystat przystugujqcy mu urlop, jeieli w tym olvesie pracodawca udzieli mu urlopu'

Wniosek nr 18
Zapevvnil wykorzystanie przysluguj4cego pracownikom urlopu w okesie
wypowiedzenia stosunku pracy, maj4c na uwadze przepisy art. 167' ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.lJ z 1998 r' Nr 21, poz. 94 z p6in. zm.)'
a tak:Ze art.68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.IJ.22013 r., poz. 885 zp6in. zm.).



W zakresie jednorazowych dodatk6w uzupelniaj4cych dla nauczycieli:

- Zaniechanie zath'ierdzenia przez p. Marcina Stronczlm - Burmistrza Soinicowic
sprawozdania z wysokoici irednich wynagrodzeri nauczycieli na poszczeg'lnych stopniach
awansu zavvodowego w szkolach prowadzanych ptzez jednostlry sqmorzqdu terytorialnego
za 2010 r. Naruszono tym art. 30 a ust. 4 i art. 9ld ust. 2 ustqwy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pdin zm.) w zwiqzku
z posthnowieniami zalqcznika nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowlnvania sprawozdania z wysokoici irednich
wyngrodzeri nauczycieli na poszczegdlnych stopniach awansu zawodowego 14) szkalach
prowadzonych przez jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z p6in. zm.).
Zgodnie z przytoczonymi przepisami organ prowadzqcy szkolg, bgdqcy jednostkq

samorzqdu terytorialnego sporzqdza sprawozdanie z wysokoici Srednich wynagrodzefi
nauczycieli. 17 przypadku szk6l i plac6wek prowadzonych przez jednostki samorzqdu
terytorialnego zqdania i kompetencje organu prowadzqcego, olvellone m.in w art. 30a
ww. ustawy, wykanuje burmistrz.
ll/w. sprawozdanie zostalo sporzqdzone przez Starszego Referenta ds. Placowych Zespolu
Ekonomiki Olwiaty, Zdrowia i Kultury w Soinicowicach i zatwierdzone przez Dyrektora
Zespolu Ekonomiki O|wiaty, Zdrowia i Kultury w SoSnicowicach, w mieiscu
przedstawiciela organu prowadzqcego w rozumieniu art. 9l d ust. 2 Karty Nauczyciela.

sprawozdania z wysokoici irednich wynagrodzeh nauczycieli na poszczeg'lnych stopniach
qwansu zqwodowego za lata 201t-2013 zostaly zatwierdzone przez p. Marcina Stronczka -

Bur mis trza So 3 ni c ow i c.

W zakresie rozliczerfi z jednostkami organizacyjnymi:

- I4' latach 2011 - 2013 nieprawidlowo przeprowadzono kontrolg formalno-rachunkowq
sprawozdati bud:2etowych oraz w zalcresie operacji finansowych iednostek
organizacyjnych: Gimnazjum w Soinicowicach, Szkoly Podstawowej w Bargl6wce
i Przedszkola w Rachowicach, o h6rej mowa w przepisach $ 9 ust. 3 ww. rozporzqdzenia
Ministra Finans,w z dnia 3 tutego 2010 r. oraz $ l0 ust. 6 ww. rozporzqdzenia Ministra
Finans1'w z dnia 4 marca 2010 r.

Burmistrzowi Soinicowic przedloZono jednostkowe sprawozdania bud:2etowe oraz
w zal+resie operacji Jinansowych podpisane przez Dy'ehora lub pracownika zespolu
Ekonomiki OS.wialy Zdrowia i Kultury w Soinicowicach (dalej zwanym ZEOZ i K) zamiast
przez Dyrehordw: Gimnazjum w Soinicowicach, Szkoly Podstawowei w Bargl6wce
i Przedszkala w Rachowicach.
zgodniez$6wt. I pkt 1w zwiqzku z $ l0 rozporzqdzenia Ministra Finans'w z dnia

3 lutego 2010 r. w sprowie sprawozdawczoici budiletowei (Dz. U. Nr 20, poz. llj) oraz

$ 4 ust. l ph l w zwiqzku z f l0 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie sprawozdafi j ednostek sektora finans6w publicznych w zalvesie operacji

finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) sprawozdania iednostkowe sq sporzqdzane przez

kierownik,w jednostek organizacyjnych na podstawie ksiqg rachunkowych. Podpisy na

sprawozdaniach sklada sig odrgcznie na kazdym formularzu w miejscu oznaczonym, a pod

podpisem umieszcza sig pieczqtl(1 z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujqcei'
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Powy|sze stwierdzono w zaklesie sprawozdati:
- pizedszkola w Rachowicach: R-b-275 z wykonania planu dochodbw budzetowych do

30 wrzejnia 2013 r,, Rb-2BS z wykonania ptanu wydatk6w budietowych za lata

2011 - 2012, Rb-N stanie naleinoici oraz wybranych akrw,w finansowych za lata

201 I - 2012, Rb-Z o stanie zobowiqzafi wedlug tytul'w dlu2nych oraz porgczeri i gwarancii

za lata 201 I - 2012,
- szkoly Podstawowej w Bargl6wce;Rb-275 z wykonani,a planu dochod'w budzetowych do

30 wrieinia 2013 r., Rb-2Bi z wykonania planu wydatkbw budzetowych za lata 201 I - do

dnia 30 wrzelnia 2013 r., Rb-i stanie nale2noici oraz wybranych ak$+t'6w finansowych
za lata 20ll do dnia 30 wrzeinia 2013 r., Rb-Z o stanie zobowiqzati wedlug tytul'w

dlu2nych oraz porgczeri i gwarancji za lata 201I - do dnia 30 wrzeinia 2013 t"
_ Gimnazjum-w soinicowicach. Rb-275 z wykonania planu dochod6w bud,etowych do

30 wrzeiiia 20. 3 r., R;-2BS z wykonania planu wydatkbw budzetowych za lata 201 I - do

dnia 30 wrzeinia 2013 r., Rb-N stanie nileZnoici oraz wybranych ak4nv6w finansowych
za lata 20ll - do dnia 30 wrzeinia 2013 r. Rb-Z o stqnie zobowiqzafi wedlug tytul6w

dluinych oraz porgczefi i gvcrancji za lata 201 I - do dnia 30 wrzeinia 2013 r'

Ponadto powyisze sprcnuozdania ww. placbwek oiwiatowych (za wyjqtkiem,sprqwozdafi

Rb-Z i Rb-N za III lc,,uartal 2013 r. Przedszkola w Rachowicach), byly podpisane przez

furektora ZEOZ i K bez umieszczenia pieczqtki osoby podpisujqcei'

Kontroli formalno-rachunkowej sprawozdan swadanych przez jednostki bud2etowe

dokorynvit Podinspektor ds l<siggowolci i ewidencji mienia w Referacie Finansowym'
powyzs"e czynnoici zostaly pise"mnie powierzone dopiero zakresem czynnoici z dnia

22 itycznia iOll ,. XoatAi w tym zakiesie sprawowal p. Leszek Pietrasir4ski - Skarbnik

Gminy Soinicowice.

Wniosek nr 19
Wzmocnii nadz6r rrad pracownikami Urzgdu Miejskiego w SoSnicowicach

w zakresie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdaf skladanych przez

kierownik6w jednostek organizacyjnych, maj4c na uwadze $ 9 ust' 3 w zwi1zktt

z $ 6ust. 1 pkt 1 i $ 14 ust' 1' rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia

16 stycznia 2014 r. w sp,awie spra*ozdawczoici budzetowej (Dz' U ' z 20,14 r''

por.itsloraz $ 10 ust. b w zwi4zku z $ 4 ust' l pkt 1 i $ 10 ust' 3 tozpor.z4dzenia

Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari j-ednostek

sektora finans6w publicznych w zakresie operacji finansowych^(Dz' U' Nr 43'

poz. 247 z p62n.'zm.), a iakze aft',68 oraz att' 69 ust' 1 pkt 2 ustawy z dnia
'i7 

si"rpnia)})g ,. o 
'finansach 

publicznych (Dz' IJ' z 2013 r'' poz' 885 z p62n'

zm.).

W zakresie sPraw organizacYjnYch:

- Do dnia zakoficzenia kontroli nie przedstawiono organowi stanowiqcemu projehu zmiany

Statutu Gminy Soinicowice *p'o*od"on'go uchwalq. Nr XXII/240/2009 Rady Miejskiej

w Soinicowicach z dnia g''""'"o Z\OS r'' cilem doprowadzenia do zgodnoici

*rS";iti, wewngtrznych dotyczqcych organizacji Gminy z aktualnyn stanem prawnym

*yii,tt"iq"lr, 
" 

przipisdw ustawy o Jinansach publicznych w zakresie:
. wskazania w $ 3 3 pkt I 

-Statutu," 
Ze zg.clnii z wczeiniej ustalonq przez Radg .procedurq,

projekt budiitu iraz z informacjl o stanie mienia komunalnego i objainieniami'
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Burmistrz przedklada Radzie najpLiniej do 15 listopada roku poprzedzaiqcego rok
bud:ietowy i przesyta projekt Regionalnej lzbie obrachunkowej ietim zaopinioluania,
co pozostaje w sprzecznosci z art. 267 usL I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Jinansach publicz,ych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm., a nastgpnie Dz. tJ.
z 2013r., poz. 885 z p62n. zm.),

t wskazania w $ 3 3 pkt 2 stcttutu, i2 do czasu uchwalenia budietu przez Radg jednak nie
p6iniej niz do 3l marca roku budzetowego, podstqwq gospodarki bud"zitowei iestprojekt budietu przedlo2ony Radzie, co pozostaje w sprzecznoici z art. 240 uit. I
ww. ustqwy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Jinansach publicznych.

zgodnie z art. 3 ust. I ustc*y z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. u.
z 2013 r., poz. 594 z pdtn. zm., z wczeiniej Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1S9l z pAin. zm)
o ustroju gminy stanowi jej statut, a zadaniem Burmistrza, w myil art. 30 ust. 2 pkt t ww.
ustawy jest przygotowlutanie projektdw uchwal rady gminy, w tym stotutu i jego imian.
ll toku kontroli ustalono, ze w dniu 24 paidziernika 20lI r. 

" 
Rida l,tteistca

w solnicowicach podjgla uchwalg NR x/79/201 l, w sprawie uchwalenia statutu Gminy
soinicowice, jednak w wyniku wszczgcia przez Stqski unqd wojew1dzki postgpowania
nadzorczego w sprawie stwierdzenia niewa1noici w caloici ww. uchwaty, iiko iprrr"rrrl
z art. 37a oraz art. 5I ust. 3 ustawy o samorzqdzie gminrrym, w dniu 5 grudnfu 20ll ,.
Rada Miejska w Soinicowicach podjgta uchwatg w sprawie uchylenia ww. ichwaty.
Ponadto uzyskano informacjg, iz projekt zmiany statutu jest weryJikowany przez
prawnik6w i zostanie skierowany w najbli2szym czasie pod obrady- Rady iuliiirnrJ
w Soinicowicach.

Wniosek nr 20
Przygotowad i przedlozy| Radzie Miejskiej w sosnicowicach projekt zmiany
uchwaly xxrr/240/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie statutu Gminy
soinicowice celem doprowad zenia zgodnosci jego zapis6w z art. 240 tst. 1
i art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznvch
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p62n. zm.), majEc na uwadze art. 30 ust. 2 p[t I
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.IJ.22013 t. poz. 594
z p62n. zm.).

Stosownie do tredci art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 pa2dziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. IJ. z 2012 r. poz. 1113 z p6Ln. zm.), sprawozdanie 

-o 
sposobie

reilizacji wniosk6w pokontrolnych nale|y przedlo|vi Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzyrnania niniejszego wyst4pienia.

Do wniosk6w pokonftolnych zawartych w niniejszym wyst4pieniu przysluguje prawo
zgloszenia zastrzeZeri w zakresie wymienionym w art. 9 ust, 4 ustawy z dnia 7 pu2iziimtka
1992 r. o regionalnych izbach obrachunk owych. zastrze2enia mo2na wnosi6 do Koleeium
tutejszej Izby. w terminie 14 dni od daty otrzymania wyst4pienia pokontrolnego.
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