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Brzeziny, dnia 37 stycznia 2016 r.

Pani
Jolanta Sikorska
Komendant
Straw Miejskiej w Bpezinach
Zawiadamiam, i e w wyniku kontroli przeprowadzonej w Stririy Miejskiej w
Brzezinach, stwierdzono nasqpujqce nieprawidiowoici:
W zakresie vrawidiowo6ci vrowadzenia nosvodarki valiwowei oraz rozliczania kart
droaowvch sarnochodu stuibowego:
1. W jednostce nie opracowano zasad korzystania przez pracownikow z samochodbw

sMbowych. Brak szczeg6iowego sposobu prowadzenia kart drogowych oraz przede
wszystkim rozliczania r6iniC rzeczywistego zuiycia paliwa, w stosunku do przyjqtych
norm dla poszczegolnych pojazdow sh&bowych, uniemoiliwip na dokonanie
weryfikacji pod kqtem faktycznego -cia

paliwa. Kontrola zuiyciir paliwa polega na

porownaniu faktycznie w e g o paliwa z dopuszczalnq wielkoich zuiycia paliwa
okreilonego wedlug norm -cia

ustalonych przez kierownika jedpostki dla danego

pojazdu. Normy zuiycia zatwierdzone przez kierownika jednostki stanowiq podstay
rozliczenia kierowcow;
2. Kontrola wykazaia, i e na ostatni dzieri roku budietowego nie przeprowadzano

inwentaryzacji drogq spisu z natury lecz dokonano weryfikacji zakppionego paliwa i
jego zuiycia na podstawie miesiqcznej karty drogowej z grudnia 20 15 r.
W celu welirninowania p o w z s z ~ c hnievrawidiowoSci nalezy:
l.

WprowadziC zasady korzystania przez pracownikow z samochodPw stuibowych z
zastrzeBeniem norm zuiycia paliwa oraz materialow pqdnych w Urzqdzie Miasta

Brzeziny. Opracowanie niniejszych zasad jest o tyle istotne, i e w sytuacji gdy z
wyniku rozliczenia okaie siq, i e iloiC rzeczywiicie m e g o paliw,p jest mniejsza od
iloici paliwa, ktorq pojazd mogl zukyC w danym okresie na podstawie normy
eksploatacyjnej zuiycia paliwa, rbinica tych iloici oznacza oszczqidnoSci. Jezeli zai
iloiC rzeczywiicie zukytego paliwa jest wiqksza od iloici, ktbrq pojapd mogl zuiyC, to
roznica tych iloici oznacza zuzycie ponad ustalonq normq (przepal).
PrzeprowadziC, na ostatni dzien roku budietowego inwentaryzacjq ppliwa (drogq spisu
z natury), poprzez zastosowanie metody tzw. ,,tankowania do pelna", ktbra urnozliwia
stwierdzenie faktycznej iloici litrow paliwa znajdujqcego siq w baku, odpowiadajqcej
pojemnoici baku. Weryfikacja zakupionego paliwa i jego zukypia na podstawie
miesiqcznej karty drogowej z grudnia 201 5 r., nie moze by6 uznana w rozurnieniu art.
26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowoici, za przeprowadzenie inwentaryzacji.
Umozliwia ona jedynie sprawdzenie poprawnoici dokonanych zapilsow i ewentualnq
ich korektq oraz sprawdzenie prawidlowoici dokonanych rozliczeln zuiycia paliwa
wykazanego w prowadzonej ewidencji. Informacja o stanie paliwa na koniec roku
budzetowego powinna zostac przekazana do wiadomoici WydziaSrp Finansowego w
Brzezinach.
Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji paliwa moie stanowiC rwszenie czynu
okreilonego przepisem art.18 pkt I ustawy z dnia 17 gruqnia 2004 r. o
odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych.
0 wykonaniu lub przyczynach braku wykonania zalecen pokontrolnych naltyiy poinformowaC

Burmistrza Miasta Brzeziny w terminie do dnia 26 lutego 20 16 r.

Do wiadomoici:
I .p. G a y n a Dziedzic - Sekretarz Miasta,
2.p. Grakyna Mela - Skarbnik Miasta,
3. a/a.

