
WK/0804/58/8/K/2015 Gdańsk, dnia 7 września 2015r.

Pan
Jan Michalski 
Wójt Gminy Lichnowy

sprawa: Wystąpienie pokontrolne.
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. 
zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 lipca 2004r. w sprawne siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych 
oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. 
Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 5 marca 2015r. do dnia 17 lipca 2015r. kontrolę 
kompleksową gminy Lichnowy.

Wyniki kontroli ujęto w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 17 lipca 
2015r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi.

Celem kontroli -  obejmującej lata: 2011 - 2014 -  zgodnie z postanowieniami art. 5 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji 
przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy Lichnowy i innych zadań w zakresie 
gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce część zadań 
wykonywana była z naruszeniem przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących 
zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli należy 
zaliczyć:
1. wykazanie w sprawozdaniach budżetowych za 2014r.:

a) w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od 
początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.,

b) w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych od początku 
roku do dnia 31 grudnia 2014r.

zawyżonych o łączną kwotę 2.285 zł skutków finansowych wynikających z decyzji
wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu
umorzenia zaległości podatkowych, a mianowicie:
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-  w podatku od nieruchomości skutki te zawyżono o 1.361,40 zł,
-  w podatku rolnym skutki te zawyżono o 923,60 zł,
czym naruszono § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 
2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 z późn. zm.) w zw. 
z postanowieniami § 8 ust. 3 i § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 39 do w/w 
rozporządzenia - Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego -  strona 51-52 protokołu kontroli.

Stosownie do postanowień § 9 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia kwoty wykazane 
w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 przywołanej Instrukcji sporządzania 
sprawozdań w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S z wykonania planu dochodów 
budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, 
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kolumnie "Skutki decyzji 
wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, 
obliczone za okres sprawozdawczy" w zakresie umorzeń zaległości podatkowych - 
wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy lub 
miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy umorzeń w całości lub w części 
zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach 
i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy lub miasta na prawach powiatu. 
Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji właściwych organów 
gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych 
należności. Wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrem przypisów i odpisów.

Z kolei z § 8 ust. 3 w/w Załącznika Nr 39 wynika, że kwoty wykazane 
w sprawozdaniu Rb-PDP dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, 
skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ 
podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczonych za okres 
sprawozdawczy -  wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania, powinny być 
zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 
27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek 
samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

W trakcie kontroli jednostka złożyła korektę w/w sprawozdań.

2. Wykazanie w bilansie Urzędu Gminy Lichnowy za rok 2014 danych niezgodnych 
z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych, a mianowicie:
-  wykazano pozostałe należności w kwocie 1.977.695,09 zł, która była niezgodna 

z saldami kont: Wn 221, Ma 290 i Wn 234 wynikającymi z zestawienia obrotów 
i sald kont księgi głównej, które wyniosły łącznie (po odjęciu odpisu 
aktualizującego należności) 2.013.352,59 zł,

-  wykazano zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 97.371,11 zł, która była 
niezgodna z saldami Ma konta 201 i konta 300 wynikającymi z zestawienia 
obrotów i sald kont księgi głównej, które wyniosły łącznie 96.347,19 zł,

czym naruszono art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) w zw. z § 17 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów> budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. 
poz. 289) -  strona 28 - 29 protokołu.
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Stosownie do treści wskazanego przepisu cyt. ustawy zdarzenia, w tym operacje 
gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczna.

Natomiast z w/w rozporządzenia wynika, że bilans powinien zawierać informacje 
w zakresie ustalonym dla jednostki budżetowej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Ni eprzepro wadzenie inwentaryzacji rachunków bankowych oraz należności,
a mianowicie:
a) niewystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego o potwierdzenie stanu 

rachunków bankowych na kwotę 18.716,75 zł według stanu na koniec 201 lr. 
(bank samodzielnie przesłał potwierdzenie w dniu 18 stycznia 2012r.),

b) niewystąpienie o potwierdzenie należności w kwocie 551,04 zł według stanu na 
koniec 201 lr. i 116,85 zł według stanu na koniec 2014r.,

czym naruszono art. 26 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości 
-  str. 31-32 protokołu.

Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jednostki przeprowadzają na ostatni dzień 
każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów 
wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych 
pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą 
otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości 
wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia 
i rozliczenia ewentualnych różnic.

Tennin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli 
inwentaryzację składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów 
wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów 
gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy - rozpoczęto nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego 
roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu 
stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów 
(zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem 
ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający 
z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Podając powyższe do wiadomości Pana Wójta, działając na podstawie art. 9 ust. 2 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę o spowodowanie usunięcia 
przedstawionych nieprawidłowości poprzez:
1. sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej,
2. prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych,
3. przeprowadzanie inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

bankowych oraz należności zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Proszę również wyeliminować wszystkie pozostałe uchybienia i nieprawidłowości 
wyszczególnione w protokole kontroli.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wystąpienia pokontrolnego zawiadomić Izbę o sposobie wykonania wniosków lub 
przyczynach ich niewykonania.
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Wykonanie wskazanych wyżej zaleceń może być objęte kontrolą sprawdzającą, 
zgodnie z art. 7a ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Do wniosków zawartych w powyższym wystąpieniu (zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych) przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem Prezesa tutejszej Izby.

Do wiadomości:
Pan Zbigniew Rybicki -  Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy
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