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Uwaga! 
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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

DANE O JEDNOSTCE  

Miasto Brzeziny połoŜone jest w środku województwa łódzkiego, obejmuje obszar 21,58 
km2. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Miasto Brzeziny zamieszkiwało 12.396 stałych 
mieszkańców, z tego: 5.882 męŜczyzn i 6.514 kobiet.  

Liczba bezrobotnych w Powiecie Brzezińskim według stanu na dzień 31 grudnia 2009 
roku wynosiła 1.650 osób, z czego 678 stanowiły kobiety. Liczba zarejestrowanych osób 
bezrobotnych z terenu miasta Brzeziny na koniec 2009 roku wynosiła 847 osób, z czego 
40,85 % stanowiły kobiety. 

Adres siedziby Urzędu Miasta: 

Urząd Miasta Brzeziny 

Ul. Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 

powiat brzeziński 

województwo łódzkie 

adres strony internetowej: www.brzeziny.pl 

tel./fax.: (046) 874-22-24, fax. (046) 874-27-93 

Nr regon dla Gminy Miasto Brzeziny – 750148615 

Nr regon dla Urzędu Miasta w Brzezinach –000524192 

Nr NIP dla Gminy Miasto Brzeziny – 833-00-05-565 

Nr NIP dla Urzędu Miasta w Brzezinach – 833-13-57-473 

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli kompleksowej, obejmującej prawidłowość 
prowadzenia gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Brzeziny. 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE  

Dla scharakteryzowania sytuacji finansowej Miasta Brzeziny w oparciu o dane 
wynikające ze sprawozdań finansowych – Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z wyliczono 
wskaźniki: budŜetowe, na mieszkańca i dotyczące zobowiązań za lata 2007-2009. 
Zestawienie  wskaźników przedstawiono w poniŜej wyszczególnionych tabelach: 

 

LP SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA  ROK OBROTOWY 
I. WSKAŹNIKI BUDśETOWE 2007 2008 2009 

    w % 

1 WB1 udział dochodów bieŜących w dochodach 
ogółem 98 91 98 

2 WB2 udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem 53 53 52 

3 WB3 udział nadwyŜki operacyjnej w dochodach 
ogółem 7 9 4 

4 WB4 udział wydatków majątkowych w 10 18 17 
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wydatkach ogółem 

5 WB5 
obciąŜenie wydatków bieŜących wydatkami 
na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 43 45 46 

6 WB6 udział nadwyŜki operacyjnej i dochodów ze 
sprzedaŜy majątku ogółem 10 13 5 

7 WB7 wskaźnik samofinansowania 98 98 33 
 

Jak wynika z tabeli: 

Wskaźnik WB1  

Wskaźnik obrazuje dochody bieŜące w dochodach ogółem w poszczególnych latach 
(2007, 2008 i 2009). Ww. wskaźnik kształtował się na wysokim poziomie. W 2009 roku 
dochody bieŜące stanowiły 98% dochodów ogółem.  

Wskaźnik WB2  

Wskaźnik obrazuje dochody własne w dochodach ogółem w poszczególnych latach 
(2007, 2008 i 2009). W 2007 i w 2008 roku dochody bieŜące stanowiły 53% dochodów 
ogółem. Natomiast w 2009 roku wskaźnik zmniejszył się o jeden punkt procentowy.  

Wskaźnik WB3  

Wskaźnik określa stopień moŜliwości zwiększenia wydatków inwestycyjnych lub 
bieŜących w stosunku do osiągniętych dochodów. Z danych w tabeli wynika, Ŝe w 2007 
roku wskaźnik ten wynosił 7%, w 2008 roku wzrósł do 9% a 2009 roku wykazywał 
tendencję spadkową i wyniósł 4%. Poziom wskaźnika w 2009 roku wskazuje, Ŝe dochody 
bieŜące wystarczającą na pokrycie wydatków bieŜących. 

Wskaźnik WB4 

Wskaźnik określa udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wskaźnik 
wykazywał w latach 2007 – 2009  tendencję wzrostową i wynosił: 10% - 2007 rok, 18% 
- 2008 rok i 17% - 2009 rok. Wzrost wskaźnika wskazuje na wzrost w jednostce 
wydatków majątkowych.      

Wskaźnik WB5 

Wskaźnik określa udział wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w 
wydatkach bieŜących. Ze wskaźników wykazanych w tabeli wynika, Ŝe ww. wskaźnik w 
latach 2007 – 2009 wzrósł o 3 punkty procentowe. 

Wskaźnik WB6   

Wskaźnik wskazuje Ŝe jednostka wypracowuje nadwyŜkę operacyjną, kształtującą się w 
2009 roku na niskim poziomie 5 % w stosunku do lat 2007 – 2008.  

Wskaźnik WB7   

Wskaźnik wykazuje zdolność samofinansowania. W jednostce kontrolowanej w latach 
2007- 2008 roku wskaźnik ten kształtował się na wysokim poziomie i wynosił 98%. W 
2009 roku wskaźnik wykazał tendencję malejącą i spadł do poziomu 33%. Spadek 
wskaźnika świadczy o zwiększeniu ryzyka utraty płynności finansowej w związku z 
kosztami obsługi zadłuŜenia.  
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LP SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA  ROK OBROTOWY 
II. WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA 2007 2008 2009 
    w zł 
1 WL1 transfery bieŜące na mieszkańca 829,97 871,27 896,41 
2 WL2 nadwyŜka operacyjna na mieszkańca 133,43 183,32 73,23 
3 WL3 zobowiązania ogółem na mieszkańca 561,53 549,57 740,76 

4 WL4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na 
projekty unijne na mieszkańca 561,53 549,57 740,76 

 

Jak wynika z tabeli: 

Wskaźniki WL1,2,3,4   

W 2009 roku kwota subwencji ogólnej i dotacji bieŜącej w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca Gminy Miasto Brzeziny wynosiła 896,41 zł. NadwyŜka operacyjna w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2009 roku wynosiła 73,23 zł i spadła o 60,20 zł w 
porównaniu z 2007 rokiem. W latach 2007 – 2009 wzrosła kwota zobowiązań w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

 

LP SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA  ROK OBROTOWY 
III. WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ  2007 2008 2009 
    w % 

1 WZ1 udział zobowiązań ogółem w dochodach 
ogółem 31 27 38 

2 WZ2 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na 
projekty unijne w dochodach ogółem 31 27 38 

3 WZ3 obciąŜenie dochodów ogółem obsługą 
zadłuŜenia 8 8 8 

4 WZ4 
obciąŜenie dochodów ogółem obsługą 
zadłuŜenia bez rat kapitałowych na projekty 
unijne 8 8 8 

5 WZ5 obciąŜenie dochodów własnych obsługą 
zadłuŜenia 15 14 14 

6 WZ6 obciąŜenie dochodów bieŜących wydatkami 
bieŜącymi i obsługą zadłuŜenia 100 99 104 

7 WZ7 udział zobowiązań wymagalnych w 
zobowiązaniach ogółem 0 0 0 

8 WU1 udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, 
KRUS, NFZ w dochodach ogółem 0 0 0 

9 WU2 udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, 
KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem 0 0 0 

 

Z tabeli wynika jak niŜej: 

Wskaźnik WZ1-6  

W 2007 roku zobowiązania Miasta Brzeziny stanowiły 31% dochodów ogółem a w 2009 
roku osiągnęły poziom 38%. W 2007 roku wskaźnik WZ3 określający wydatki na obsługę 
zadłuŜenia obejmującego odsetki i spłaty rat kapitałowych wynosił 8% dochodów 
ogółem i pozostał na niezmienionym poziomie w latach 2008 -2009. Im mniejsza jest 
wartość tej relacji tym zmniejsza się ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki 
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samorządu terytorialnego. W związku z tym, Ŝe w Gminie Miasto Brzeziny w latach 2007 
– 2009 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wartość wskaźników WZ7, WU1 i WU2  
wyniosła 0. 

Szczegółowa charakterystyka wskaźników wraz ze sposobem ich wyliczenia stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu kontroli. 

Wskaźnik zadłuŜenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych – dla 2009 roku. 

Kwota przypadających w 2009 roku spłat rat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi w 
danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek w stosunku do planowanych w 2009 roku 
dochodów ogółem budŜetu Miasta Brzeziny przekroczyła średnią arytmetyczną z 
obliczonych ostatnich trzech lat, tj. 2006, 2007 i 2008, relacji jej dochodów bieŜących 
powiększonych o dochody ze sprzedaŜy majątku i pomniejszonych o wydatki bieŜące do 
dochodów ogółem budŜetu miasta.  

Wskaźnik zadłuŜenia wyliczono według wzoru jn.: 

 

PowyŜej wymieniony wskaźnik wyliczony dla 2009 roku wyniósł : 0,098 ≥ 0,069. 

Szczegółowe wyliczenie wskaźnika zadłuŜenia dla 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu kontroli. 

II. USTALENIA OGÓLNE 

1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI  

Przewodnicz ący Rady Miasta 

Przewodniczącym Rady Miasta Brzeziny jest Zbigniew Bączyński wybrany w dniu 8 
grudnia 2006 roku, co stwierdza uchwała Rady Miasta nr I/1/06 z dnia 8 grudnia 2006 
roku. 

W dniu 8 grudnia 2006 roku Rada Miasta Brzeziny uchwałą nr I/3/06 wybrała 
Wiceprzewodniczącą Rady Miasta w osobie Czesławy Gałeckiej. W dniu 23 kwietnia 
2009 roku Rada Miasta Brzeziny uchwałą nr XXXV/42/09 odwołała Czesławę Gałecką z 
funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Brzeziny. Następnie Wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta Brzeziny została GraŜyna Korybut wybrana przez Radę Miasta Brzeziny uchwałą 
nr XXXVI/43/09  z dnia 28 kwietnia 2009 roku.  

Burmistrz i jego zast ępcy 

Burmistrzem Miasta Brzeziny jest Ewa Jolanta Chojka, ponownie wybrana w wyborach 
bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku (zaświadczenie Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Brzezinach z dnia 20 listopada 2006 roku). Urząd Burmistrza Miasta 
Brzeziny objęła w dniu 8 grudnia 2006 roku po złoŜeniu ślubowania przed Radą Miasta 
Brzeziny.   

Zarządzeniem nr 112/2007 z dnia 26 października 2007 roku Burmistrz Miasta Brzeziny 
powołała Radosława Pykę na Zastępcę Burmistrza Miasta Brzeziny. W dniu 13 marca 
2009 roku Burmistrz Miasta Brzeziny zarządzeniem nr 45/2009 odwołała Radosława 
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Pykę z funkcji Zastępcy Burmistrza. Po tym okresie Burmistrz Miasta Brzeziny nie 
powołała nowego Zastępcy.   

Skarbnik Miasta 

Skarbnikiem Miasta Brzeziny od dnia 1 stycznia 2004 roku jest GraŜyna Mela powołana 
na to stanowisko uchwałą Rady Miasta Brzeziny nr XV/90/03 z dnia 30 grudnia 2003 
roku. 

Sekretarz Miasta 

Sekretarzem Miasta Brzeziny od dnia 28 czerwca 1993 roku jest GraŜyna Dziedzic, 
powołana uchwałą nr 34 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 1993 roku. Z dniem 1 
stycznia 2009 roku podstawą zatrudnienia Sekretarza jest umowa o pracę. 

2. GMINNE (POWIATOWE) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNO ŚCI 

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 6 Statutu Gminy Miasto Brzeziny wprowadzonego 
uchwałą nr III/26/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 roku (wraz ze 
zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta: nr XVI/1/04 z dnia 28 stycznia 2004 
roku, nr XLII/9/06 z dnia 28 lutego 2006 roku oraz nr XXXVII/46/09 z dnia 21 maja 
2009 roku) Burmistrz Miasta Brzeziny prowadzi rejestr gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz rejestr jednostek pomocniczych Miasta. Na terenie Miasta Brzeziny 
funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

Jednostki budŜetowe: 

- Przedszkole nr 1, działające w oparciu o statut - aktualny jednolity tekst 
wprowadzony zarządzeniem nr 11/2008/2009 z dnia 28 marca 2009 roku,  

- Przedszkole nr 3, działające w oparciu o nadany statut – tekst jednolity z dnia 14 
lutego 2002 roku wraz z uchwałami zmieniającymi Rady Pedagogicznej, 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wincentego Matuszewskiego, działająca w oparciu o 
statut – obowiązujący tekst jednolity statutu obwieszczony w zarządzeniu nr 5/2009 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 19 marca 2009 roku,  

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, działająca w oparciu o 
statut – aktualny tekst jednolity statutu wprowadzony uchwałą nr 03/25/11/08 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia 25 listopada 2008 roku, 

- Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta - działające w oparciu o nadany 
statut – aktualny tekst jednolity wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 
7/2007 z dnia 29 października 2007 roku, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działający na podstawie statutu – aktualne 
brzmienie statutu wprowadzone uchwałą nr XXXIX/74/09 Rady Miasta Brzeziny z 
dnia 30 czerwca 2009 roku, 

- Miejska Kryta Pływalnia – powołana uchwałą nr VI/11/03 Rady Miasta Brzeziny z 
dnia 27 marca 2003 roku. Z dniem 18 grudnia 2006 roku Rada Miasta Brzeziny 
uchwałą nr II/11/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku zlikwidowała i przekształciła 
Miejską Krytą Pływalnię z zakładu budŜetowego w jednostkę budŜetową. Jednostka 
działa w oparciu o statut stanowiący załącznik do ww. uchwały. 
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Instytucje kultury: 

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima – prowadząca działalność na 
podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Brzeziny nr XXVI/2/2001 z 
dnia 30 stycznia 2001 roku wraz z ostatnią zmianą wprowadzoną uchwałą nr 
XXVI/107/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2008 roku. Miejska Biblioteka 
Publiczna została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę 
Miasto Brzeziny pod nr 2 w dniu 4 stycznia 1993 roku, 

- Muzeum Regionalne – prowadzi działalność w oparciu o statut nadany przez Radę 
Miasta Brzeziny uchwałą nr XXXI/29/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku. Muzeum 
Regionalne zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Gminę Miasto Brzeziny pod nr 1 w dniu 4 stycznia 1993 roku. 

Instytucje kultury otrzymują dotacje podmiotowe, które są corocznie uchwalane w 
budŜecie Miasta Brzeziny. 

Ponadto na terenie miasta funkcjonują trzy spółki prawa handlowego, których 100% 
udziałów posiada Miasto Brzeziny, a mianowicie:  

- Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. - spółka powołana po reorganizacji Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzezinach, przeprowadzonej uchwałami 
Rady Miejskiej nr 58/96 z dnia 10 września 1996 roku, nr XXVIII/78/96 z dnia 28 
listopada 1996 roku i nr XXXI/17/97 z dnia 18 marca 1997 roku. W § 9 aktu 
notarialnego repertorium nr 212/1997 z dnia 21 kwietnia 1997 roku stanowiącego 
akt załoŜycielski spółki ustalono, Ŝe 100% udziałów objęło Miasto Brzeziny, 

- Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej sp. z o.o. – spółka utworzona na podstawie 
uchwały nr  41 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie wyboru 
organizacyjno – prawnej formy działalności wykonywanej dotychczas przez 
przedsiębiorstwo komunalne pn. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzezinach. 
Akt notarialny repertorium A nr 683/1995 dotyczący przekształcenia 
przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością został 
podpisany w dniu 22 grudnia 1995 roku. Zgodnie z § 9 aktu notarialnego kapitał 
zakładowy spółki od chwili przekształcenia naleŜy w 100% do Miasta Brzeziny. 

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – spółka utworzona uchwałami  
Rady Miasta Brzeziny: nr VIII/29/99, nr VIII/30/99 i VIII/31/99 z dnia 30 maja 
1999 roku zmienionymi uchwałami nr XI/57/99 i XI/58/99 z dnia 10 września 1999 
roku. Akt notarialny repertorium A nr 3336/1999 dotyczący zawiązania spółki został 
podpisany w dniu 22 września 1999 roku. Zgodnie z § 13 aktu załoŜycielskiego 100 
% udziałów objęło Miasto Brzeziny.  

3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE 

Statut gminy  

W dniu 30 grudnia 2002 roku Rada Miasta Brzeziny uchwałą nr III/26/02 przyjęła statut 
miasta, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 28, poz. 301 
z dnia 15 lutego 2003 roku. Zmiany do przedmiotowego statutu Rada Miasta Brzeziny 
wprowadziła uchwałami: nr XLII/9/06 z dnia 28 lutego 2006 roku, nr XLII/9/06 z dnia 
28 lutego 2006 roku oraz nr XXXVII/46/09 z dnia 21 maja 2009 roku (opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 189, poz. 1735 z dnia 4 lipca 2009 
roku).   

Statut w swej treści zawiera postanowienia ogólne, określa zakres działania i zadania 
Miasta, jednostki pomocnicze, organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miasta, zasady 
i tryb działania Komisji Rewizyjnej, zasady działania klubów radnych, tryb pracy 
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Burmistrza, zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów organów Miasta 
i komisji.  

Regulamin organizacyjny urz ędu  

W okresie objętym kontrolą (tj. lata 2008 – 2009) organizację i zasady funkcjonowania 
Urzędu Miasta Brzeziny określały następujące regulaminy organizacyjne wprowadzone: 

- zarządzeniem nr 133/07 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2007 roku, ze 
zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 130/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, 

- zarządzeniem nr 158/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2008 roku, 
wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: nr 23/09 z dnia 10 lutego 2009 
roku, nr 40/09 z dnia 9 marca 2009 roku, nr 195/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku. 

Regulaminy organizacyjne określały organizację wewnętrzną, zakres działania i zadania, 
zasady funkcjonowania urzędu, zakresy działania i kompetencji Burmistrza Miasta, 
Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych 
Urzędu, zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych oraz zasady działania 
poszczególnych wydziałów i stanowisk Urzędu Miasta Brzeziny. Załącznikiem do ww. 
regulaminów był schemat organizacyjny Urzędu Miasta Brzeziny.  

Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym 

Rada Miasta Brzeziny nie określiła zasad nabywania, zbywania i obciąŜania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuŜszy niŜ trzy lata lub na czas nieoznaczony. KaŜdorazowo taką operację 
gospodarczą (nabywanie, wydzierŜawianie i wynajmowanie) poprzedzała stosowna 
uchwała organu stanowiącego zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1591 
ze zm.). 

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego 
warto ści maj ątkowych pochodz ących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł  

Zgodnie z art. 15a ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu 
wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu 
(tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 153, poz. 1505 ze zm.), jednostka opracowała i 
wprowadziła w Ŝycie „Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Brzeziny”. Instrukcja stanowi 
załącznik nr 6 do zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia  
2006 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 
Urzędu Miasta Brzeziny. Funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF powierzono 
inspektorowi ds. kontroli. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Skarbnik Miasta.   
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4. UNORMOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI WEWN ĘTRZNEJ (FINANSOWEJ). 

Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby o dpowiedzialne. 

W okresie objętym kontrolą tj. lata 2008-2009 w Urzędzie Miasta Brzeziny obowiązywały 
procedury kontroli finansowej wprowadzone w Ŝycie zarządzeniem nr 18 Burmistrza  
Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2002 roku. W dniu 27 kwietnia 2009 roku 
zarządzeniem nr 67/2009 Burmistrza Miasta Brzeziny wprowadzono nowe procedury 
kontroli finansowej, które opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.). Regulaminy 
kontroli finansowej w zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania 
wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 
opisywały: kryteria, podstawowe zasady, zakres i funkcje kontroli finansowej, czynności 
kontrolne na wszystkich jej etapach. 

Ponadto na elementy kontroli wewnętrznej funkcjonującej w Urzędzie Miasta Brzeziny 
wskazywały równieŜ zapisy w niŜej wymienionej dokumentacji: 

- regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny, wprowadzonym w Ŝycie 
zarządzeniem nr 133/07 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2007 roku, 
ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 130/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, 
oraz w nowo obowiązującym przedmiotowym regulaminie wprowadzonym 
zarządzeniem nr 158/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2008 roku, 
wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: nr 23/09 z dnia 10 lutego 2009 
roku, nr 40/09 z dnia 9 marca 2009 roku, nr 195/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku, 

- instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w 
Urzędzie Miasta Brzeziny, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100 
Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przepisów 
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Brzeziny, wraz ze 
zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza, 

- instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny, wprowadzonej 
zarządzeniem nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku, 

- instrukcji w sprawie gospodarki kasowej, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia 
nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku, 

- instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie 
Miasta Brzeziny, stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia nr 100 Burmistrza 
Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku, 

- instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Brzeziny, 
stanowiącej załącznik nr 7 ww. zarządzenia,  

- zakładowym planie kont dla budŜetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki 
budŜetowej, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta 
Brzeziny, zmienionego następnie w „zasady (politykę) rachunkowości Gminy Miasto 
Brzeziny” zarządzeniem nr 161/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 
2008 w roku. 

W ramach systemu kontroli finansowej występują trzy formy kontroli: 
- samokontrola, do której zobowiązany jest kaŜdy pracownik, 

- kontrola funkcjonalna, wykonywana w ramach nadzoru przez osoby na 
stanowiskach kierowniczych oraz przez pracowników w ramach powierzonych im 
obowiązków, 
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- kontrola instytucjonalna, wykonywana przez osoby upowaŜnione przez Burmistrza 
Miasta Brzeziny. 

Czynności kontroli wewnętrznej prowadzone są na kaŜdym etapie danej operacji 
gospodarczej (etap wstępny, bieŜący i następny). Kontrola wstępna i bieŜąca 
wykonywana jest w ramach kontroli funkcjonalnej przez właściwych pracowników, 
zgodnie z ustalonymi dla nich zakresami uprawnień i obowiązków. Kierownik jednostki 
poprzez ww. kontrole realizuje tzw. bieŜącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej. 
W ramach kontroli na etapie wstępnym sporządza się dokument –„Kartę wydatku”, 
podlegający kontroli i podpisowi Skarbnika. Kontrola następna polegająca na badaniu 
przedsięwzięć i operacji juŜ zrealizowanych oraz związanych z nimi dokumentów, 
dokonywana jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw kontroli 
finansowej.  

Skarbnik Miasta dokonuje wstępnej oceny zgodności planowanych operacji 
gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i 
rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

Kontroli zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem i kradzieŜą dokonują osoby 
upowaŜnione przez kierownika jednostki. Kontrolę polegającą na zgodności z prawem 
projektów umów, porozumień, uchwał organów Miasta i dokumentów wykonuje radca 
prawny. 

Zgodnie z zapisami rozdziału VI § 13 pkt 9  regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 
Brzeziny kontrolę procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków 
publicznych Urzędu, jednostek podległych i spółek Miasta wykonuje pracownik 
zatrudniony na stanowisku do spraw kontroli.  

Na podstawie niniejszych procedur, Burmistrz Miasta powierzyła na piśmie 
poszczególnym pracownikom obowiązki i odpowiedzialność w zakresie kontroli 
prawidłowości merytorycznej dokumentacji, dotyczącej operacji gospodarczych i 
finansowych.  

W rozdziałach III, V i VI regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny określono 
zakresy działania i kompetencje kierownictwa i poszczególnych komórek 
organizacyjnych w tym Skarbnika oraz pracowników Wydziału Finansowego w zakresie 
kontroli. 

Na postawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych GraŜyny Meli– Skarbnika 
Miasta Brzeziny ustalono, Ŝe spełnia ona wszystkie wymogi określone w art. 45 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  dotyczące: obywatelstwa, 
niekaralności, wykształcenia i staŜu pracy. Kierownik jednostki powierzył z dniem 31 
grudnia 2003 roku Skarbnikowi Miasta na piśmie opracowany zakres czynności, 
uprawnień i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki. Z 
dniem 31 grudnia 2008 roku zarządzeniem nr 162/2008 Burmistrz Miasta zmieniła 
zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Skarbnika Miasta w zakresie 
prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy Miasto Brzeziny. 

W badanym okresie w Wydziale Finansowym oprócz Skarbnika zatrudnionych było 
dziewięć osób. Dokonano porównania zadań dla Wydziału Finansowego, określonych w 
rozdziale VI § 13 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny oraz zadań 
wynikających z zakresów czynności dla poszczególnych pracowników wydziału i 
stwierdzono, Ŝe są one spójne. 

W poszczególnych zakresach czynności pracowników Wydziału Finansów, ustalono 
zastępstwa w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników.  

W okresie objętym kontrolą procedury określające obieg dokumentów finansowo-
księgowych zawarte były w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów 
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finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny, stanowiącej załącznik nr 2 do 
zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku. 
Zgodnie z zapisami rozdziału IV § 11 ww. instrukcji obieg dokumentów księgowych 
powinien odbywać się jak najkrótszą drogą, w tym celu naleŜy przestrzegać zasad: 
terminowości, systematyczności, częstotliwości, odpowiedzialności indywidualnej i 
samokontroli obiegu. W związku z tym, Ŝe poszczególne dowody księgowe mają róŜne 
drogi obiegu jednostka sporządziła „Terminarz obiegu dokumentów księgowych” 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Zgodnie z unormowaniami instrukcji, 
wpływające do jednostki dokumenty finansowe zostają opatrzone datą wpływu oraz 
podlegają rejestracji w dzienniku kancelaryjnym, a następnie po dokonaniu wstępnej 
dekretacji przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upowaŜnioną są 
przekazywane do poszczególnych wydziałów celem sprawdzenia dokumentu pod 
względem merytorycznym. Następnie dokumenty są niezwłocznie przekazywane do 
Wydziału Finansowego celem zaewidencjonowania i sprawdzenia ich zgodności pod 
względem rachunkowym. Wydział Finansowy potwierdza przyjęcie dokumentu datą 
wpływu.  

Sprawdzenia dokumentów dotyczących wypłaty wynagrodzeń, pod względem 
merytorycznym dokonuje Wydział Organizacyjny, natomiast pod względem formalno – 
rachunkowym pracownik Wydziału Finansów, który sporządza listę płac. Zatwierdzenia 
do wypłaty naliczonych wynagrodzeń pracowników dokonują: kierownik jednostki lub 
osoba przez niego upowaŜniona oraz Skarbnik Miasta lub osoba przez niego 
upowaŜniona.  

Kontroli prawidłowości rejestracji dokumentów wpływających do jednostki oraz 
przestrzegania wymagań określonych w instrukcji w zakresie prowadzenia dokumentacji 
dokonano w oparciu o dokumenty przyjęte i zaewidencjonowane przez jednostkę w 
miesiącach maju, wrześniu i listopadzie 2009 roku oraz w marcu 2010 roku 
(skontrolowane dokumenty opisano w rozdziale IV ”Rozrachunki i roszczenia” i zawarto 
w załączniku do ww. rozdziału).  

Przestrzeganie przyjętych przez jednostkę procedur kontroli zbadano w trakcie kontroli 
wydatków w 2009 roku poniesionych na: realizację inwestycji, wynagrodzenia oraz 
udzielanie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych.  

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej 
przeprowadzono w oparciu o test kontrolny stanowiący załącznik nr 4 do protokołu 
kontroli. 

5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

Kontrole przeprowadzone przez RIO 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę 
gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 7 
kwietnia 2006 roku, na podstawie upowaŜnienia Prezesa RIO w Łodzi nr WK 601 -
2/10/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku. Okres objęty kontrolą obejmował lata 2004 -
2005. 

Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finan sowej przez inne 
podmioty - lata 2008 - 2009  

W latach 2008 - 2009 roku uprawnione organy kontroli i urzędy przeprowadziły w 
Urzędzie Miasta Brzeziny kontrole finansowe. 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

12 

Wykaz podmiotów przeprowadzających kontrole w zakresie gospodarki finansowej w 
Urzędzie Miasta Brzeziny w 2009 roku przedstawiono w formie tabelarycznej, która 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli. 

6. KREDYTY, POśYCZKI, OBLIGACJE , PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY  

Zaciągni ęte kredyty i po Ŝyczki - 2009 rok 

 
Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu 
terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  
o finansach publicznych) 

Rada Miasta Brzeziny uchwałą nr XXXVII/56/09 z dnia 21 maja 2009 roku, postanowiła 
zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 3.500.000,00 zł, na 
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3.391.701,00 zł 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów w kwocie 
108.299,00 zł.  
Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały, w planie budŜetu Miasta Brzeziny, 
przewidziany był deficyt w wysokości 3.489.266,81 zł, określony uchwałą Rady Miasta nr 
XXIX/139/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Brzeziny na rok 2009, zmienionego uchwałą Rady Miasta nr XXXVII/55/09 z dnia 21 
maja 2009 roku. W dniu 22 czerwca 2009 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi uchwałą nr III/146/2009 pozytywnie zaopiniował moŜliwość 
zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu. 

Wyboru banku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z przeznaczeniem na refinansowanie kosztów inwestycji dokonano na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 164, poz. 1163) w trybie przetargu nieograniczonego. 
Bank Spółdzielczy w Andrespolu określił łączny przybliŜony koszt obsługi kredytu  na 
kwotę 1.211.052,83 zł. 

W dniu 16 lipca 2009 roku pomiędzy przedstawicielami Banku Spółdzielczego w 
Andrespolu Oddział w Brzezinach a przedstawicielem Gminy Miasto Brzeziny w osobie 
Burmistrza Miasta Ewy Chojki, została zawarta umowa nr 37043/2009/71 o kredyt w 
rachunku kredytowym. Umowa zawiera kontrasygnatę GraŜyny Meli – Skarbnika Miasta 
Brzeziny. Kredyt został zaciągnięty w celu pokrycia planowanego deficytu. W dniu 
podpisania ww. umowy planowany deficyt wynosił 3.489.266,81 zł. 

Ustalone przez strony warunki przedmiotowej umowy zawarto w poz. 1 tabeli 
stanowiącej załącznik nr 6 do protokołu kontroli.  

Analiza dokumentów źródłowych (zapisy konta 134/5 i 133/1, wyciągi bankowe) 
wykazała, Ŝe pierwszą transzę przedmiotowego kredytu bank przekazał zgodnie z 
terminem ustalonym w umowie. Spłaty pierwszych rat kredytu dokonano: w dniu 28 
stycznia 2010 roku w wysokości 36.490,00 zł (wyciąg bankowy nr 21/12), w dniu 23 
lutego 2010 roku w wysokości 36.458,00 zł (wyciąg bankowy nr 41/27), w dniu 22 
marca 2010 roku w wysokości 36.458,00 zł (wyciąg bankowy nr 61/19), w dniu 23 
kwietnia 2010 roku w wysokości 36.458,00 zł (wyciąg bankowy nr 86/15), co było 
zgodne z przyjętym w umowie kredytowej harmonogramem spłat przedmiotowego 
zobowiązania.  

Bank w dniu zawarcia umowy pobrał prowizję w wysokości 4.900,00 zł tj. 0,14% od 
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kwoty przyznanego kredytu.   

Z dokumentów źródłowych wynika, Ŝe Kredytobiorca wykorzystał kredyt w całości 
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym przez Radę Miasta Brzeziny zawartym w umowie 
kredytowej. 

Rada Miasta Brzeziny uchwałą nr XLIV/112/09 z dnia 23 października 2009 roku, 
postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 900.000,00 zł, na 
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok,  
związanego z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa ulic w osiedlu 
„Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym: etap II – 
2009 r.- ul. Konopnickiej, Orzeszkowej i Chopina”.  
Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały, w planie budŜetu Miasta Brzeziny, 
przewidziany był deficyt w wysokości 4.389.266,81 zł, określony uchwałą Rady Miasta nr 
XXIX/139/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Brzeziny na rok 2009, zmienionego uchwałą Rady Miasta nr XLIV/109/09 z dnia 23 
października 2009 roku. W dniu 12 listopada 2009 roku, Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą nr III/229/2009 pozytywnie zaopiniował 
moŜliwość zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu. 

Wyboru banku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok dokonano na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. 
U. nr 164, poz. 1163) w trybie przetargu nieograniczonego. ING Bank Śląski S.A. określił 
łączny koszt obsługi kredytu  na kwotę 155.170,16 zł. 

W dniu 28 grudnia 2009 roku pomiędzy przedstawicielami ING Bank Śląski S.A. z 
siedzibą w Katowicach Oddział w Łodzi a przedstawicielem Gminy Miasto Brzeziny w 
osobie Burmistrza Miasta Ewy Chojki, została zawarta umowa nr 
678/2009/00001266/00 o kredyt złotowy długoterminowy. Umowa zawiera 
kontrasygnatę GraŜyny Meli – Skarbnika Miasta Brzeziny. Kredyt został zaciągnięty w 
celu pokrycia planowanego deficytu. W dniu podpisania ww. umowy planowany deficyt 
wynosił 4.389.266,81 zł. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty kredytu, w dniu 
21 stycznia 2010 roku zawarto aneks nr 1 do ww. umowy kredytowej zmieniający 
harmonogram spłat rat zadłuŜenia. 

Ustalone przez strony warunki przedmiotowej umowy zawarto w poz. 2 tabeli 
stanowiącej załącznik nr 6 do protokołu kontroli.  

Analiza dokumentów źródłowych (zapisy konta 134/6 i 133/1, wyciągi bankowe) 
wykazała, Ŝe pierwszą transzę przedmiotowego kredytu w wysokości 500.000,00 zł bank 
przekazał zgodnie z terminem ustalonym w umowie. Spłaty pierwszych rat kredytu w 
kwotach po 6.944,44 zł dokonano: w dniu 27 stycznia 2010 roku (wyciąg bankowy nr 
20/10), w dniu 25 lutego 2010 roku (wyciąg bankowy nr 43/17), w dniu 26 marca 2010 
roku (wyciąg bankowy nr 65/14), w dniu 26 kwietnia 2010 roku (wyciąg bankowy nr 
87/16), w dniu 17 maja 2010 roku (wyciąg bankowy nr 102/14), co było zgodnie z 
przyjętym w aneksie nr 1 do umowy kredytowej harmonogramem spłat przedmiotowego 
zobowiązania.  

Z dokumentów źródłowych wynika, Ŝe Kredytobiorca wykorzystał kredyt zgodnie z 
przeznaczeniem ustalonym przez Radę Miasta Brzeziny zawartym w umowie kredytowej. 
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Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (art.82 ust.1 pkt 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) 

W 2009 roku Gmina Miasto Brzeziny zaciągnęła kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek w wysokości 108.299,00 zł. PowyŜszy kredyt 
opisano ww. akapicie dotyczącym zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustalono, Ŝe w 2009 roku, Miasto Brzeziny nie zaciągało kredytów i poŜyczek na 
pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. 

PowyŜsze dane wynikają z ewidencji księgowej oraz oświadczenia złoŜonego przez 
Skarbnika Miasta, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.  

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego (art.82 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych) 

W 2009 roku jednostka nie zaciągała poŜyczek i kredytów na pokrycie występującego w 
ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. 

PowyŜsze dane wynikają z ewidencji księgowej oraz oświadczenia złoŜonego przez 
Skarbnika Miasta, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.  

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe kwota zaciągniętych kredytów w 
2009 roku nie przekroczyła kwoty określonej w budŜecie: 
- łączna kwota zaciągniętych kredytów 4.400.000,00 zł, 
- określona kwota w budŜecie 5.350.000,00 zł (finansowanie planowanego deficytu 

budŜetu – 5.200.000,00 zł, na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych poŜyczek i kredytów – 150.000,00 zł). 

Udzielone gwarancje i por ęczenia – 2007 - 2009 rok 

W latach 2007 – 2009 kontrolowana jednostka nie udzielała gwarancji ani poręczeń. 
Gmina Miasto Brzeziny udzieliła jednej gwarancji w okresie wcześniejszym, tj. w 2003 
roku.  

Uchwałą nr VI/15/03 z dnia 27 marca 2003 roku Rada Miasta Brzeziny wyraziła zgodę 
na udzielenie poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, na budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach. Rada Miasta 
określiła wysokość poręczenia na kwotę 450.000,00 zł, obejmującą świadczenie główne i 
wszystkie koszty związane z udzielonym kredytem. PowyŜsze poręczenie obowiązuje 
przez okres kredytowania i spłaty całego zadłuŜenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku. 
Rada Miasta upowaŜniła Burmistrza Miasta do zawarcia stosownej umowy poręczenia. W 
dniu 30 czerwca 2003 roku Burmistrz Miasta Brzeziny podpisała umowę z 
przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwotę wynikającą z 
umowy poręczenia, Rada Miasta w Brzezinach ujmuje corocznie w uchwale budŜetowej. 

Oświadczenie Skarbnika Miasta Brzeziny w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 7 
do protokołu kontroli. 
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Wyemitowane papiery warto ściowe 

W okresie kontrolowanym i w latach wcześniejszych nie emitowano papierów 
wartościowych. 

Oświadczenie w powyŜszej sprawie złoŜyła Skarbnik Miasta Brzeziny GraŜyna Mela. 
Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. 

Posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowe go. Wnoszenie i wycena 
aportów rzeczowych 

W okresie kontrolowanym Gmina Miasto Brzeziny posiadała 100% udziałów   w trzech 
spółkach prawa handlowego: Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwie 
Energetyki  Cieplnej sp. z o.o. oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  

W latach 2008 – 2009 Gmina Miasto Brzeziny objęła nowe udziały w następujących 
spółkach prawa handlowego : 

a) Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podstawą zmian było:  

- objęcie 600 udziałów po 500,00 zł kaŜdy przez Miasto Brzeziny w zamian za 
wniesiony wkład pienięŜny podwyŜszający kapitał zakładowy spółki, w wysokości 
300.000,00 zł. Przekazania wkładu pienięŜnego dokonano na podstawie uchwały nr 
XIX/35/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2008 roku  w dniu 20 października 
2008 roku (wyciąg bankowy nr 224/2008). PowyŜszą operację 
zaewidencjonowano na kontach: Wn 400/Ma 201, przekazanie wkładu 
pienięŜnego Wn 201/Ma 130, 

- objęcie 200 udziałów po 500,00 zł kaŜdy w zamian za wniesiony wkład pienięŜny w 
wysokości 100.000,00 zł, na podstawie uchwały nr XLIV/110/09 Rady Miasta 
Brzeziny z dnia 23 października 2009 roku. Przekazania wkładu pienięŜnego 
dokonano w dniu 3 listopada 2009 roku (wyciąg bankowy nr 230/2009). PowyŜszą 
operację zaewidencjonowano na kontach: Wn 400/Ma 130, 

- objęcie 200 udziałów po 500,00 zł kaŜdy w zamian za wniesiony wkład pienięŜny w 
wysokości 100.000,00 zł, na podstawie uchwały nr XLVI/127/09 Rady Miasta 
Brzeziny z dnia 29 grudnia 2009 roku. Przekazania wkładu pienięŜnego dokonano w 
dniu 29 grudnia 2009 roku (wyciąg bankowy nr 272/2009). PowyŜszą operację 
zaewidencjonowano na kontach: Wn 400/Ma 130, 

b) Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. : 

Uchwałą Rady Miasta nr XXV/90/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Gmina Miasto 
Brzeziny wniosła do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. wkład niepienięŜny o 
łącznej wartości 1.718.868,47 zł w postaci urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych 
w latach 2004 – 2007 w ulicach: Chopina, Słowackiego, Krakówek, Słoneczna, 
Kordeckiego, Kołłątaja, Orzeszkowej, Konopnickiej, Nowa i części ulicy Waryńskiego 
oraz ogrodzenia przepompowni przy ul. Kościuszki oraz wkład pienięŜny o wartości 
131,53 zł. W zamian za wniesione wkłady Miasto objęło 1.719 udziałów o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł kaŜdy. Wkład pienięŜny został przekazany na konto 
bankowe ZUK sp. z o.o. w dniu 13 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 
218/2008). Operację zaksięgowano na kontach Wn 400/Ma 130. W dniu 30 
września 2008 roku, poleceniami księgowania nr 122/1, 123/1, 124/1 i 125/1  
wyksięgowano wartość przekazanych środków trwałych – operacje na kontach Wn 
800/1, Ma 011 na łączną kwotę 1.915.311,37 zł oraz dotychczasowe umorzenie 
przekazanych składników majątkowych na kontach Wn 071, Ma 800 na kwotę 
196.442,90 zł. Wniesienia wkładów niepienięŜnych w postaci aportów dokonano na 
podstawie protokołów przekazania PT w dniu 7 października 2008 roku.  
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W toku kontroli ewidencji księgowej jednostki stwierdzono, Ŝe stan konta 030 - 
„Długoterminowe aktywa finansowe” na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 0. Zgodnie 
z ustnym wyjaśnieniem Skarbnika Miasta Brzeziny GraŜyny Meli jednostka nie 
ewidencjonowała objętych udziałów w spółkach na ww. koncie. Jednostka 
ujmowała przekazanie środków pienięŜnych na kontach Wn 400/ Ma 130, 
natomiast środków niepienięŜnych (aportów) na kontach Wn 800/1, Ma 011. 
PowyŜsza ewidencja była niezgodna z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów z dnia 28 lipca 2006 
roku (Dz. U. nr 142 poz. 1020 ze zm.). Zgodnie z opisem funkcjonowania kont 
dla jednostek budŜetowych, zawartym w załączniku nr 2 do ww. 
rozporządzenia do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w tym 
akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych stosuje się konto 030. Na 
stronie Wn konta 030 księguje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia 
długoterminowych aktywów finansowych. 

W dniu 31 stycznia 2010 roku kontrolowana jednostka wprowadziła wartość posiadanych 
udziałów w spółkach na konto 030, ze stanem na 31 grudnia 2009 roku wynoszącym 
25.678.000,00 zł. 

Kserokopie: ewidencji konta 030 oraz wykazu ilości oraz wartości posiadanych udziałów 
w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2009 stanowią akta strona nr 1-2 . 

Środki finansowe na zwiększenie udziałów Miasta Brzeziny w ww. spółkach prawa 
handlowego zostały zabezpieczone w budŜecie Miasta:  

- w roku 2008 – w dziale 700 rozdziale 70004 § 6010 -  kwota 300.000,00 zł – 
uchwałą nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok, oraz w dziale 900 rozdziale 
90015 § 6010 kwota 132,00 zł, 

- w roku 2009 – w dziale 700 rozdziale 70004 § 6010 - 200.000,00 zł - uchwałą nr 
XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok. 

Stan zadłu Ŝenia jednostki samorz ądu terytorialnego – 2009 rok 

Stan zadłuŜenia ustalony na podstawie sprawozdań z wykonania budŜetu za 2009 rok, 
tj. sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń 
– Rb – Z, sprawozdań Rb – 28S, bilansu, uchwały budŜetowej Rady Miasta Brzeziny na 
2009 rok oraz na podstawie ewidencji księgowej za 2009 rok przedstawiał się, jak niŜej: 

Lp. Wyszczególnienie              
wg tyt. dłu Ŝnych 

Kwota zadłu Ŝenia na 30 czerwca 
2009 roku  

/w zł./ 

Kwota zadłu Ŝenia na 31 grudnia 2009 
roku  

/w zł./ 
  Kwota % Kwota % 

1 2 3 4 5 6 
1. Kredyty 3.656.206,00  7.079.132,00  
2. PoŜyczki 2.234.759,42  2.103.290,42 - 
3. Zobowiązania wymagalne 0  0 - 
4. Łączna kwota długu 5.890.965,42 25,9 9.182.422,42 38, 41 
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Jednostka kontrolowana nie zaciągała kredytów, poŜyczek i nie wyemitowała 
papierów wartościowych nie wliczanych do limitu zadłuŜenia.  

Kredyty i po Ŝyczki zaci ągnięte w latach ubiegłych maj ące znaczenie dla długu publicznego w 
okresie obj ętym kontrol ą przedstawia poni Ŝsza tabela: 

Lp Kredyty 
Nazwa Banku 

Umowa 

Data 
zaciągni ęcia 

zobowi ązania 

Kwota 
zaciągni ętego  
zobowi ązania 

/w zł./ 

Okres spłaty  
Kwota pozostała do 

spłaty  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kredyt 

Długoterminowy  

 

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą 
w Katowicach 

Umowa nr 8672006001000398/00 

27.11.2006 r. 3.000.000,00 zł od 
31.01.2007r. 
do 
31.12.2011r.  

na dzień 30.06.2009 r. 
– 2.250.000,00 zł 

na dzień 31.12.2009r. 
– 1.800.000,00 zł 

2.  Kredyt 

W rachunku 
kredytowym 

Bank Spółdzielczy w Andrespolu 

z siedzibą w Andrespolu 

Umowa nr 34232/2007/71 

12.11.2007 1.000.000,00 zł od 
31.01.2008r. 
do 
31.12.2013r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
– 750.016,00 zł 

na dzień 31.12.2009r. 
– 666.688,00 zł 

3. Kredyt 

W rachunku 
kredytowym 

Bank Spółdzielczy w Andrespolu 

z siedzibą w Andrespolu 

Umowa nr 35839/2008/71 

22.10.2008r. 700.000,00 zł od 
31.01.2009r. 
do 
31.12.2016r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
– 656.190,00 zł 

na dzień 31.12.2009r. 
– 612.444,00 zł 

4. Kredyt 

W rachunku 
kredytowym 

Bank Spółdzielczy w Andrespolu 

z siedzibą w Andrespolu 

Umowa nr 37043/2009/71 

16.07.2009 r. 3.500.000,00 zł od 
31.01.2010r. 
do 
31.12.2017r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
– 0,00 zł 

na dzień 31.12.2009r. 
– 3.500.000,00 zł 

5. Kredyt 

Długoterminowy  

 

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą 
w Katowicach 

Umowa nr 678/2009/00001266/00 

28.12.2009r. r. 500.000,00 zł od 
31.01.2010r. 
do 
31.12.2015r. 

na dzień 30.06.2009r. 
– 0,00 zł 

na dzień 31.12.2009r. 
–    500.000,00 zł 

6.  Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 139/OA/P/2004  27.08.2004 r. 146.000,00 zł od  
31.08.2005r.  
do  
31.05.2009r.  

 

na dzień 30.06.2009r. 
– 25.550,00 zł -

umorzenie 

na dzień 31.12.2009r. 
–    25.550,00 zł- 

umorzenie 
7 Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 262/OW/P/2004  30.11.2004 r. 320.000,00 od  
31.03.2006r.  
do  
31.03.2010r.  

 

na dzień 30.06.2009r. 
– 64.000,00 zł -

umorzenie 

na dzień 31.12.2009r. 
–    64.000,00 zł- 

umorzenie 

8 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 106/OW/P/2005  31.08.2005 r. 269.000,00 zł od  
31.08.2006r.  
do  
31.08.2009r.  
 

na dzień 30.06.2009r. 
– 47.075,00 zł -

umorzenie 

na dzień 31.12.2009r. 
–    47.075,00 zł- 

umorzenie 

9 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 107/OW/P/2005  31.08.2005 r. 780.000,00 od 
31.08.2006r. 
do 
31.08.2009r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
– 136.500,00 zł -

umorzenie 

na dzień 31.12.2009r. 
–    136.500,00 zł- 

umorzenie 
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10. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 116/OA/P/2005  5.09.2005 r. 131.000,00 od 
30.11.2006r.  
do  
31.08.2009r.  

na dzień 30.06.2009 r. 
– 22.925,00 zł -

umorzenie 

na dzień 31.12.2009r. 
–    22.925,00 zł- 

umorzenie 

11 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 154/OA/P/2005  11.10.2005 r. 53.000,00 od  
15.12.2006r. 
do 
30.09.2010r. 

 

na dzień 30.06.2009 r. 
– 21.420,00 zł -

umorzenie 

na dzień 31.12.2009r. 
–    13.911,00 zł 

12. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 002/OW/P/2007  19.03.2007r. 227.999,42 od 
31.03.2008r. 
do  
31.12.2011r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
–159.599,42 

na dzień 31.12.2009r. - 
136.799,42 

12. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 085/OW/P/2007  06.09.2007 r. 81.000,00 od 
31.05.2008r. 
do  
28.02.2011r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
–48.090,00 

na dzień 31.12.2009r. 
– 34.930,00 

13 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 186/OW/P/2007  30.11.2007 r. 1.682.000,00 od 
31.03.2009r. 
do  
31.12.2018r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
–1.597.900,00 

na dzień 31.12.2009r. 
– 1.513.800,00 

14 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 048/OW/P/2004  14.06.2004 r. 460.000,00 od 
31.05.2005r. 
do 
30.11.2008r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
– 80.500,00 zł -

umorzenie 

na dzień 31.12.2009r. 
–    80.500,00 zł- 

umorzenie 

15 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Umowa nr 085/OZ/P/2004  14.07.2004 r. 156.000,00 od 
31.07.2005r. 
do 
30.04.2010r. 

na dzień 30.06.2009 r. 
– 31.200,00 zł  

na dzień 31.12.2009r. 
–    27.300,00 zł- 

umorzenie 

Planowane i zrealizowane kwoty /zł/ dochodów i wyda tków gminy w 2009 roku przedstawia po  
niŜsza tabela: 

Rok Planowane 
dochody 

przed 
zmianami 

Planowane 
dochody po 
zmianach 

 

Zrealizowane 
dochody 

 
          

Planowane 
wydatki przed 

zmianami 
        

Planowane 
wydatki po 
zmianach 

         

Zrealizowane 
wydatki 

2009 22.461.331,19 23.824.126,73 23.907.612,80 25.800.598,00 28.113.393,54 26.934.715,43 
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Planowane kwoty /zł/ spłat oraz wykonanie w  2009 roku  przedstawia 
poniŜsza tabela:  

na dzień 30 czerwca 2009r. na dzie ń 31 grudnia 2009r. 

Planowane 
kwoty spłat 

Planowane 
kwoty spłat 

Wykonane 
kwoty  spłat 

Planowane 
kwoty spłat 

Planowane 
kwoty spłat 

Wykonane 
kwoty  spłat 

Tytuł spłaty 

Przed zm. Po zm.  Przed zm. Po zm.  
1.Kredyty 1.254.156,00 1.154.212,00 577.138,00 1.254.156,00 1.154.212,00 1.154.212,00 
2.PoŜyczki 694.355,00 488.688,00 308.686,00 694.355,00 452.688,00 440.155,00 
3.Odsetki od 

kredytów 
200.000,00 186.100,00 97.989,60 200.000,00 179.905,00 164.745,59 

4.Odsetki od 
poŜyczek 

150.000,00 119.500,00 21.536,57 150.000,00 60.000,00 49.879,62 

         Razem 2.298.511,00 1.948.500,00 1.005.350,17 2.298.511,00 1.847.105,00 1.808.992,21 

 

Udział procentowy planowanej i wykonanej kwoty spła t w I półroczu 2009 i w 2009 
roku w stosunku do planowanych  /przed zmianami/ na  dany rok dochodów gminy 
przedstawia poni Ŝsza tabela: 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Na dzie ń 31 grudnia 2009 roku  
Tytuł spłaty 

Planowane przed 
zm. 

wykonane Planowane przed 
zm. 

wykonane 

1 Kredyt 5,14 2,57 5,14 5,14 
2 PoŜyczki 2,18 1,38 2,02 1,96 
3 Odsetki od kredytów 0,83 0,44 0,80 0,74 
4 Odsetki od 

poŜyczek 
0,54 0,10 0,27 0,23 

Razem 8,69 4,49 8,23 8,07 

 

Udział procentowy planowanej i wykonanej kwoty spła t w I półroczu 2009 i w 2009 
roku w stosunku do planowanych /po zmianach/ na dan y rok dochodów gminy 
przedstawia poni Ŝsza tabela: 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Na dzie ń 31 grudnia 2009 roku  
Tytuł spłaty 

Planowane po zm.  wykonane Planowane po zm.  wykonane 
1. Kredyt 4,85 2,43 4,85 4,85 
2. PoŜyczki 2,06 1,30 1,90 1,85 
3. Odsetki od kredytów 0,79 0,42 0,76 0,70 
4. Odsetki od 

poŜyczek 
0,51 0,09 0,26 0,21 

Razem 8,21 4,24 7,77 7,61 

Udział procentowy planowanych i wykonanych kwot spł at w I półroczu 2009 roku i w 
2009 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów prz edstawia poni Ŝsza tabela:  

na dzień  30 czerwca 2009 roku  na dzień 31 grudnia 2009 roku             
L.p. 

  
 Tytuł spłaty 

Planowane po 
zm. 

Wykonane 
 

Planowane po 
zm. 

Wykonane 

1. Kredyty 4,83 2,42 4,83 4,83 
2. PoŜyczki 2,05 1,30 1,90 1,85 
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3. Odsetki od kredytów 0,78 0,41 0,76 0,69 

4. Odsetki od poŜyczek 0,50 
0,09 0,25 0,21 

Razem 8,16 4,22 7,74 7,58 

Udział procentowy kwoty długu w I półroczu 2009 rok u i w 2009 roku w stosunku do 
zrealizowanych dochodów jednostki wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2009 roku 
przedstawia poni Ŝsza tabela: 

              
Lp. 

    
Dług wg tytułów dłu Ŝnych  

na dzień 30 czerwca 
2009 roku 

na dzień 31 grudnia  2009 
rok 

1. Kredyty 16,05 29,61 
2. PoŜyczki 9,81 8,80 
3. Zobowiązania wymagalne 0 0 

 Razem: 
25,86 38,41 

Udział procentowy planowanej kwoty zadłu Ŝenia w I półroczu 2009 roku i w 2009 
roku w stosunku do planowanych dochodów (przed zmia nami) przedstawia poni Ŝsza 
tabela: 

Lp. Dług wg tytułów dłu Ŝnych na dzie ń 30 czerwca 
2009 roku 

na dzień 31 grudnia 2009 
roku 

1. Kredyty 16,05 29,71 
2. PoŜyczki 9,81 8,83 
3. Zobowiązania wymagalne 0 0 

 Razem: 25,86 38,53 

 

Udział procentowy planowanej kwoty zadłu Ŝenia w I półroczu 2009 roku i w 2009 
roku w stosunku do planowanych dochodów (po zmianac h) przedstawia poni Ŝsza 
tabela: 

                
Lp. 

 
Dług wg tytułów dłu Ŝnych 

na dzień 30 czerwca  
2009 roku    

na dzień 31 grudnia  2009 
roku 

1. Kredyty 16,05 29,71 
2. PoŜyczki 

9,81 8,83 
3. Zobowiązania wymagalne 0 0 

 Razem: 25,86 38,53 

Spłata zaci ągni ętych zobowi ązań - w szczególno ści z tytułu kredytów  
i po Ŝyczek 

Planowane kwoty /zł/ spłat oraz wykonanie w roku 2009 roku przedstawia poniŜsza 
tabela:  
 

30 czerwca 2009 roku  na dzie ń 31 grudnia 2009 roku Tytuł spłaty 

Planowane 
kwoty spłat 

Planowane 
kwoty spłat 

Wykonane 
kwoty spłat 

Planowane 
kwoty spłat 

Planowane 
kwoty spłat 

Wykonane 
kwoty spłat 

  Przed zm. Po zm.  Przed zm Po zm.  
1.Kredyty 1.254.156,00 1.154.212,00 577.138,00 1.254.156,00 1.154.212,00 1.154.212,00 
2.PoŜyczki 694.355,00 488.688,00 308.686,00 694.355,00 452.688,00 440.155,00 
3.Zobowiązania 

wymagalne 
0 0 0 0 0 0 

Razem 1.948.511,00 1.642.900,00 885.824,00 1.948.211,00 1.606.900,00 1.594.367,00 
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Sprawdzono terminowość spłaty zobowiązań zaciągniętych przed 2009 rokiem. Do 
kontroli przyjęto próbę 1 kredytu i 1 poŜyczki zaciągniętych: 

- w 2006 roku – kredyt na kwotę 3.000.000,00 zł, 
- w 2007 roku – poŜyczka na kwotę 1.682.000,00zł zł. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe dług spłacany jest w ustalonych terminach. 

Szczegółowa spłata kredytów przedstawiona została w tabelach stanowiących załącznik 
nr 8 do protokołu kontroli.        

Prognoza długu Miasta Brzeziny na 2009 rok jest załącznikiem nr 13 do projektu 
budŜetu Miasta Brzeziny na 2009 rok. Z projektu uchwały budŜetowej i prognozy długu 
publicznego wynika, Ŝe w 2009 roku zaplanowana łączna kwota spłat kredytów i 
poŜyczek wraz z naleŜnymi odsetkami wyniesie 2.348.511,00 zł (1.948.511,00 zł – 
spłaty kredytów i poŜyczek, 350.000,00 zł – odsetek i 50.000,00 zł – poręczenia), i 
kształtować się będzie w wysokości 10,66% planowanych dochodów na 2009 rok 
budŜetowy. Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniesie 12.045.366,88 
zł i kształtować się będzie w wysokości 54,66% dochodów i nie przekroczy wskaźnika 
wynikającego z art. 170 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z powyŜej wymienioną 
uchwałą deficyt określony został na kwotę 3.765.864,00 zł. Skład Orzekający RIO w 
Łodzi uchwałą nr III/273/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku, wydał pozytywną opinię o 
moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu Miasta Brzeziny planowanego na 2009 rok i o 
prognozie długu publicznego. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe na 31 grudnia 2009 roku 
kwota długu wynosiła 9.182.422,42 zł – 38,41% zrealizowanych dochodów 
budŜetowych. Na dzień 31 grudnia 2009 rok wystąpił deficyt z wykonania budŜetu na 
kwotę 3.027.102,63 zł. 

III. EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.  

1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWO ŚCI. ZABEZPIECZENIE DANYCH 
PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH . 

Zasady rachunkowości w kontrolowanej jednostce, zawarto w zakładowym planie kont 
dla budŜetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budŜetowej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 
2006 roku. Ww. załącznik został  zmieniony zarządzeniem nr 161/2008 Burmistrza 
Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 roku, pn. „zasady (polityka) rachunkowości 
Gminy Miasto Brzeziny”. 

Wymieniona dokumentacja:  
- opisywała w języku polskim przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, 
- określała rok obrotowy, którym był rok budŜetowy trwający od 1 stycznia do 31 

grudnia, podzielony na okresy sprawozdawcze - najkrótszym okresem 
sprawozdawczym określono miesiąc, 

- opisywała metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalenia wyniku 
finansowego, 

- zawierała wykaz i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
- zawierała wykaz i zasady funkcjonowania kont dla budŜetu Miasta Brzeziny, 
- zawierała wykaz i zasady funkcjonowania kont dla jednostki budŜetowej, 
- zawierała wykaz i zasady funkcjonowania kont dla ewidencji podatków i opłat, 
- opisywała system przetwarzania danych – w tym wykaz programów komputerowych 

finansowo – księgowych z opisem ich funkcjonowania, opis zasad ochrony i metod 
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu przetwarzania danych komputerowych. 
Opis przeznaczenia kaŜdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania 
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podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach przedłoŜonych przez 
dostawcę programu Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM. Programy zabezpieczone 
są identyfikatorami i hasłami dla kaŜdego pracownika korzystającego z programu. 
Ponadto dla zapewnienia prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się 
aplikacje antywirusowe oraz dokonuje się archiwizacji zapisów w księgach 
rachunkowych poprzez dzienne kopie (backup) oraz cykliczne, cotygodniowe 
sporządzanie kopii bezpieczeństwa na płytach CD - RW, które to z kolei składane są w 
miejscach zabezpieczonych przed włamaniem i kradzieŜą. Zasady ochrony danych w 
stosowanych systemach komputerowych, dowodów księgowych, sprawozdań, ksiąg 
rachunkowych ich przechowywania oraz udostępniania opisano w rozdziale VII § 22 
instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w 
Urzędzie Miasta Brzeziny.  

Analiza wyŜej wymienionej dokumentacji wykazała, Ŝe dokumentacja opisująca zasady 
rachunkowości, odpowiada wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości. Ustalenia zakładowego planu kont i przyjęte zasady 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, zapewniają ujęcie operacji w sposób rzetelny, 
bezbłędny, tak aby właściwie był przedstawiony stan majątkowy i stan finansowy 
jednostki, zapewnia skuteczną kontrolę wewnętrzną dokonywanych operacji i stanu 
składników majątku będących w posiadaniu jednostki i dyspozycji jednostki oraz 
umoŜliwiają sporządzenie wymaganych sprawozdań finansowych, deklaracji 
podatkowych i innych informacji wymaganych obowiązującymi przepisami.  

2. URZĄDZENIA KSIĘGOWE 

W siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny prowadzone są odrębne księgi rachunkowe dla: 
- ewidencji wykonania budŜetu gminy (organu), 
- ewidencji operacji gospodarczych zachodzących w jednostce (urzędzie miasta), 

jako jednostce budŜetowej. 

W Urzędzie Miasta Brzeziny księgi rachunkowe dla organu i jednostki prowadzone są 
metodą komputerową i obejmują zbiory zapisów księgowych tworząc: 

- dziennik zawierający chronologiczne ujęcie zdarzeń występujących w danym 
okresie, obroty liczone są w sposób ciągły, 

- księgę główną, spełniającą zasady podwójnego zapisu, rejestrującą systematycznie 
i chronologicznie zdarzenia gospodarcze, 

- księgi pomocnicze - konta analityczne uszczegóławiające konta księgi głównej,   
- zestawienia obrotów i sald do kont księgi głównej,   
- zestawienia obrotów i sald do kont ksiąg pomocniczych, sporządzane na koniec 

roku budŜetowego. 

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednostka wykorzystuje komputerowe 
programy finansowo - księgowe opracowane przez firmę Usługi Informatyczne INFO-
SYSTEM R. i T. Groszek s.c. Legionowo, a mianowicie: „BudŜet” i „ Podatki”. Ponadto w 
Urzędzie Miasta Brzeziny uŜytkowane są programy: „Płace Optivum” autorstwa firmy 
„Vulcan” z Wrocławia – słuŜący do sporządzania list płac i ewidencji wynagrodzeń; 
system „Firma++” opracowany przez firmę „CDN” z Krakowa – słuŜący do wystawiania 
m.in. faktur, system „Dodatki mieszkaniowe” autorstwa firmy „Tensoft” z Opola oraz 
program „Płatnik” firmy „Prokom Software S.A.”. Metodą rejestrową (ręcznie) 
prowadzone są księgi pomocnicze z tytułu: ZFŚS, księgi inwentarzowe środków trwałych 
oraz częściowo podatki (podatek od środków transportowych od osób fizycznych i 
prawnych). 

Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób zapewniający trwałość zapisów i wyraźnie 
oznaczone, co do roku obrotowego. Dokumenty stanowiące podstawę ich 
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zaewidencjonowania, przechowywane są w oddzielnie załoŜonych na dany miesiąc 
segregatorach. KaŜdy segregator posiada dokumenty księgowe ułoŜone wg raportów 
kasowych i wyciągów bankowych. Dokumenty księgowane są w komputerze od 
pierwszej pozycji narastająco. 
Prawidłowość dokonywania ewidencji księgowej w dzienniku, skontrolowano na 
podstawie analizy dwunastu ostatnich zapisów księgowych z miesiąca kwietnia 2009 
roku oraz pierwszych jedenastu z miesiąca maja 2009 roku, a mianowicie: 

kwiecień 2009 rok 

- polecenie księgowania nr 24 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 
613 (6 operacji księgowych) – naliczenie umowy zlecenia za miesiąc kwiecień 
2009 roku w kwocie 3.386,98 zł, 

- polecenie księgowania nr 26 z dnia 30 kwietnia 2009 roku –pozycja 
księgowa nr 614 (19 operacji księgowych) - księgowanie VAT za miesiąc 
kwiecień 2009 roku, 

- polecenie księgowania nr 26 z dnia 30 kwietnia 2009 roku –pozycja 
księgowa nr 615 (7 operacji księgowych) – naliczenie umów zlecenia za miesiąc 
kwiecień 2009 roku w łącznej kwocie 4.958,79 zł, 

- polecenie księgowania nr 27 z dnia 30 kwietnia 2009 roku –pozycja księgowa nr 
616 (5 operacji księgowych) – naliczenie umowy zlecenia za miesiąc kwiecień 
2009 roku w kwocie 1.028,56 zł, 

- polecenie księgowania nr 28 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 
617 (4 operacje księgowe) – sprostowanie mylnego zapisu księgowego w kwocie 
1.260,00 zł z następującym dekretem: storno Wn 400/Ma130, analitycznie 750 – 
75023 -4210, zapis prawidłowy Wn 400/Ma 130, analitycznie 926 – 92695 – 4210 
oraz równoległe zaksięgowanie zaangaŜowania środków Ma 998, 

- polecenie księgowania nr 29 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 
618 (1 operacja księgowa) – przyjęcie na stan pozostałych środków trwałych ławki 
Bingo w kwocie 2.034,96 zł (Wn 013/Ma 072), 

- polecenie księgowania nr 30 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 
619 (12 operacji księgowych) – sprostowanie mylnego księgowania (błędna 
klasyfikacja) na kwotę 8.347,74 zł, 

- polecenie księgowania nr 31 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 
620 (4 operacje księgowe) – księgowanie VAT naliczonego za miesiąc kwiecień 
2009 rok w kwocie 4.505,92 zł, 

- wyciąg bankowy nr 90 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 621 
(19 operacji księgowych) – wydatki na łączną kwotę 11.769,42 zł (Wn 902/ Ma 
133-2), w tym: wypłata poborów i umowy zlecenia kwota 3.293,55 zł (Wn 231/Ma 
130), podjęcie gotówki czekiem nr 0500652 w kwocie 8.753,86 zł (Wn 140/Ma 
130), prowizja bankowa kwota 30,77 zł (Wn 400/Ma 130), opłata komornicza 
kwota 27,50 zł (Wn 400/Ma 130), refundacja wynagrodzeń w kwocie – 336,26 zł 
(Wn 400/Ma 130), 

- wyciąg bankowy nr 90 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 622 
(28 operacji księgowych) - dochody zaewidencjonowane na kontach Wn 133/Ma 
901, w tym: opłata skarbowa kwota 680,00 zł, podatek od nieruchomości kwota 
1.517,86 zł, dotacja z UW dotycząca opieki społecznej kwota 58.899,00 zł, najem 
TBS kwota 11.365,21 zł, podatek od nieruchomości kwota 350,00 zł, media w 
kwocie 5.567,66 zł oraz naleŜne udziały w podatku w łącznej kwocie 10.292,81 zł 
(Wn 133/Ma 224), wpływ wadium kwota 400,00 zł (Wn 133-3/Ma 240-4), dochody 
pływalnia kwota 1.298,80 zł (Wn 133/Ma 222-1), 
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- raport kasowy nr 128 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 623 (21 
operacji księgowych) – dochody w kwocie 8.654,96 zł odprowadzone do banku -  
zaewidencjonowane Wn 133/Ma 901, w tym m.in. dochody z tytułu podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, dzierŜawy, najmu, wieczystego uŜytkowania 
gruntów, reklamy, opłaty targowej oraz dowodów osobistych (Wn 133/Ma 224-11), 

- raport kasowy nr 129 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – pozycja księgowa nr 624 (5 
operacji księgowych) – wydatki w kwocie 8.753,86 zł, w tym: roboty publiczne 
kwota 7.193,86 zł (Wn 231, Ma 101), lista płac prace społeczno uŜyteczne kwota 
1.560,00 zł (Wn 400, Ma 101), 

maj 2009 rok 

- wyciąg bankowy nr 91 z dnia 4 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 625 (11 
operacji księgowych) – przekazanie środków na wydatki Miejskiej Krytej Pływalni w 
Brzezinach na maj 2009 rok w kwocie 92.908,00 zł (Wn 223-1, Ma 133-2), zapłata za 
faktury: nr 18/2009 kwota 2.440,00 zł, nr 24/U/2009 kwota 2.403,40 zł, nr 443/09 
kwota 24,74 zł  zaewidencjonowano na kontach Wn 201, Ma 130, prowizja bankowa 
kwota 1,50 zł, 

- wyciąg bankowy nr 91 z dnia 4 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 626 (25 
operacji księgowych) – dochody w kwocie 4.308,63 zł (Wn 133, Ma 901), w tym: 
opłata skarbowa kwota 95,00 zł, podatek od nieruchomości kwota 1.761,00 zł, 
wieczyste uŜytkowanie 16,50 zł, za energię elektryczną na wysypisku kwota 746,53 
zł, podatek od środków transportowych kwota 1.650,00 zł, reklama kwota 36,60 zł, 
dowody osobiste kwota 3,00 zł oraz naleŜne udziały w podatku kwota 1.189,29 zł i 
zwrot funduszu alimentacyjnego, 

- faktura nr 276 zaksięgowana w dniu 4 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 627 (1 
operacja księgowa) – ewidencja faktury nr 18/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w 
kwocie 2.440 zł za wykonanie usługi prawnej, zaewidencjonowana na kontach Wn 
400 Ma 201/441, 

- faktura nr 277 zaksięgowana w  dniu 4 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 628 (1 
operacja księgowa) – ewidencja wpływu faktury nr 24/U/2009 z dnia 20 kwietnia 
2009 roku w kwocie 2.403,40 zł dotyczącej usług z zakresu bhp, zaewidencjonowana 
na kontach Wn 400 Ma 201/1122, z terminem płatności do 4 maja 2009 roku, 

- faktura nr 278 zaksięgowana w dniu 4 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 629 (1 
operacja księgowa) – ewidencja wpływu faktury nr 443/09 z dnia 28 kwietnia 2009 
roku w kwocie 24,74 zł dotyczącej wydatków bieŜących (Wn 400 Ma 201/34), 

- polecenie księgowania nr 27 z dnia 5 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 630 (3 
operacje księgowe) – przeksięgowanie kwoty 212,00 zł z sum do wyjaśnienia na 
podatek od nieruchomości, 

- wyciąg bankowy nr 92 z dnia 5 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 631 (93 
operacje księgowe) – wydatki w kwocie 433.303,01 zł, w tym m.in.: zapłata podatku 
dochodowego od umów zleceń i poborów za miesiąc kwiecień 2009 rok, zapłata 
składek ZUS od umów zleceń i poborów za miesiąc kwiecień 2009 rok, zapłata za 
faktury, wypłata diet radnym za miesiąc kwiecień 2009 roku w łącznej kwocie 
8.713,34 zł (zaewidencjonowano na kontach Wn 400 Ma 130 i równolegle na koncie 
998) oraz przekazanie środków na wydatki podległym jednostkom budŜetowym – 
łącznie w kwocie 120.000,00 zł (Wn 223, Ma 133), 

- wyciąg bankowy nr 92 z dnia 5 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 632 (27 
operacji księgowych) – dochody w tym: opłata skarbowa kwota 733,00 zł, dotacja z 
UW kwota 142.099,00 zł, dochody z najmu w kwocie 6.962,74 zł, podatek od 
nieruchomości kwota 764,80 zł, podatek rolny kwota 160,80 zł, powyŜsze operacje 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

25 

zaksięgowano na kontach Wn 133/Ma 901; dochód budŜetu miasta z tytułu 
odpłatności za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze na kwotę 1.908,40 zł (Wn 133/Ma 
222-7); zwrot dochodów jednostek budŜetowych w kwocie 3.320,90 zł (Wn 133/Ma 
222); wpłata wadium kwota 400,00 zł (Wn 133-3/Ma 240-4), 

- raport kasowy nr 132 z dnia 5 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 633 (18 
operacji księgowych) – dochody w kwocie 19.185,38 zł, w tym m.in.: z tytułu opłaty 
skarbowej kwota 887,00 zł, podatku rolnego kwota 340,00 zł, dzierŜawy kwota 
6.973,56 zł, najmu kwota 1.777,62 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 
65,20 zł, podatku od nieruchomości 4.162,80 zł, opłaty targowej w kwocie 998,00 zł, 

- raport kasowy nr 133 z dnia 5 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 634 (16 
operacji księgowych) – wydatki w kwocie 3.208,07 zł, w tym: zapłata za rachunek 
150/2009 za badania lekarskie kwota 50,00 zł, , rozliczenie delegacji  kwota 51,20 zł, 
zapłata za faktury na łączną kwotę 954,87 zł dotyczących wydatków bieŜących, 
wypłata diet radnym za miesiąc kwiecień 2009 roku kwota 1.140,00 zł 
(zaewidencjonowane na kontach Wn 400/Ma 101 i równolegle Ma 998) oraz wypłata z 
tytułu umowy zlecenia w kwocie 1.012,00 zł (Wn 231/Ma 101), 

- faktura nr 279 zaksięgowana w dniu 5 maja 2009 roku – pozycja księgowa nr 635 (1 
operacja księgowa) – ewidencja faktury nr 24/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w 
kwocie 354.853,13 zł dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 
1 w Brzezinach” (Wn 080-40/Ma 201-51), z terminem płatności do 7 maja 2009 roku, 
zapłacona w dniu 5 maja 2009 roku (wb nr 92), 

i stwierdzono, Ŝe: 
- kaŜdy zapis księgowy zawierał: datę dokonania operacji, rodzaj i numer dowodu 

księgowego, krótki opis operacji, kwotę i datę zapisu oraz oznaczenie konta, których 
operacje dotyczyły (dekretacja), 

- dokonane zapisy pozwoliły na identyfikację dowodu księgowego będącego podstawą 
zapisu, 

- dowody księgowe zostały sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i 
rachunkowym, 

- zapisy dokonania operacji ujmowane były w dzienniku chronologicznie, 
systematycznie i ujęte były we właściwym okresie sprawozdawczym. 

Ponadto stwierdzono: 
- w przypadku dwóch poleceń księgowania (w ewidencji księgowej – 

dokumenty księgowe nr 614 i 615) z dnia 30 kwietnia 2009 roku, nadano 
ten sam numer 26. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem pracownika 
merytorycznego powyŜsza nieprawidłowość była wynikiem  pomyłkowo 
naniesionej numeracji. Przy nadawaniu kolejnych numerów poleceniom 
księgowania pominięto numer 25. PowyŜsza sytuacja była następstwem 
przeoczenia. Ponadto powyŜsze polecenia księgowania, jedno dotyczące 
wydatków, drugie - dochodów, sporządzane były przez dwie róŜne osoby.  

Kserokopie: poleceń księgowania nr 26 z dnia 30 kwietnia 2009 oraz fragment ewidencji 
dziennika stanowią akta strona nr 3-8 . 

Szczegółowe ustalenia dokonane w trakcie analizy powyŜszych dokumentów oraz ich 
ewidencji w księgach rachunkowych zawarto teście stanowiącym załącznik nr 9 do 
protokołu kontroli. 

W celu sprawdzenia prawidłowości dokumentowania obrotu bezgotówkowego oraz 
ciągłości sald, kontroli poddano:  

- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca grudnia 2008 roku nr 277/2008 i stwierdzono, 
Ŝe na 31 grudnia 2008 roku saldo końcowe wyciągu wynosiło 1.800.391,98 zł i było 
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zgodne z saldem początkowym wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z 
miesiąca stycznia 2009 roku – nr wyciągu 1, 

- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca marca 2009 roku nr 67 i stwierdzono, Ŝe na 31 
marca 2009 roku saldo końcowe wyciągu wynosiło 878.876,00 zł i było zgodne z 
saldem początkowym wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z miesiąca 
kwietnia 2009 roku – nr wyciągu 68, 

- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca czerwca 2009 roku nr 134 i stwierdzono, Ŝe na 
30 czerwca 2009 roku saldo końcowe wyciągu wynosiło 408.485,64 zł i było zgodne 
z saldem początkowym wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z miesiąca 
lipca 2009 roku – nr wyciągu 135, 

- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca lipca 2009 roku nr 159 i stwierdzono, Ŝe na 31 
lipca 2009 roku saldo końcowe wyciągu wynosiło 296.961,81 zł i było zgodne z 
saldem początkowym wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z miesiąca 
sierpnia 2009 roku – nr wyciągu 160, 

- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca grudnia 2008 roku (fundusz socjalny) – nr 
wyciągu 035/2008 poz. księgowa 101 i stwierdzono, Ŝe na 31 grudnia 2008 roku 
saldo końcowe wyciągu wynosiło 6.755,53 zł i było zgodne z saldem początkowym 
wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z dnia 23 marca 2009 roku - nr 
wyciągu 001/2009 poz. księgowa 2, 

- ostatni wyciąg bankowy z miesiąca marca 2009 roku (fundusz socjalny) – nr 
wyciągu 003/2009 poz. księgowa 8 i stwierdzono, Ŝe na 31 marca 2009 roku saldo 
końcowe wyciągu wynosiło 2.519,18 zł i było zgodne z saldem początkowym 
wykazanym w pierwszym wyciągu bankowym z miesiąca kwietnia 2009 roku - nr 
wyciągu 004/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 roku, poz. księgowa 10. 

W związku z powyŜszym nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Zbadano prawidłowość ewidencjonowania operacji finansowych dotyczących: 

- wpływu w grudniu subwencji oświatowej na styczeń roku następnego. 

Wpływ części oświatowej subwencji na podstawie wyciągu bankowego nr 272 poz. 
księgowa 22818 z dnia 22 grudnia 2008 roku w kwocie 352.201,00 zł 
zaewidencjonowano na kontach Wn 133– „Rachunek budŜetu” i Ma 909 – „Rozliczenia 
międzyokresowe”. W dniu 31 stycznia 2009 roku na podstawie polecenia księgowania nr 
3/2009 przeksięgowano ww. subwencję na dochody budŜetu gminy Wn konta 909 i Ma 
konta 901 – „Dochody budŜetu” (poz. księgowa nr 1427).  

- wpływu na rachunek bankowy środków stanowiących zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy oraz zwrot tych środków. 

Operację dotyczącą wpływu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nr 112/2009 z 
dnia 1 lipca 2009 roku w kwocie 4.571,94 zł (wpłaconego przez Trans-Kam R. Kupis, 
Stryków) za wykonanie remontu dróg nieulepszonych tłuczniowych na osiedlu 
„Szydłowiec”, zaksięgowano na podstawie wyciągu bankowego nr 1 z dnia 18 czerwca 
2009 roku poz. księgowa nr 9184 na kontach: wpływ zabezpieczenia Wn 139-14/Ma 
240-15, zwrot środków zabezpieczenia z dnia 4 sierpnia 2009 roku - wyciąg bankowy nr 
5 poz. księgowa nr 12067, ujęto na kontach: Wn 240-15/Ma 139-14.  

- wpływu na rachunek bankowy środków  stanowiących wadium dotyczącego przetargu 
na udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wpływ wadium w dniu 5 czerwca 2009 roku w kwocie 12.000,00 zł dotyczącego 
przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Remont czterech elewacji dachu 
zabytkowej kamienicy połoŜonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach” (wpłaconego 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

27 

przez Pracownia Konserwacji Zabytków nad Łódką sp. z o.o. z Łodzi), ujęto w ewidencji 
księgowej na koncie Wn 133-3 i Ma 240-4 – „Pozostałe rozrachunki-wadium” (poz. 
księgowa nr 8462). Zwrot wadium z dnia 10 sierpnia 2009 roku – wyciąg bankowy nr 
165 - zaksięgowano Wn 240-4 i Ma 133-3 (poz. księgowa nr 12425). 

- przekazania środków dla jednostki budŜetowej oraz rozliczenie wykorzystanych 
środków.  

Środki finansowe przekazane do Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach, na podstawie 
wyciągu bankowego nr 234 z dnia 9 listopada 2009 roku poz. księgowa nr 17466 na 
kwotę 108.106,00 zł, zaewidencjonowano na kontach Wn 223, Ma 133 – rachunek 
bieŜący budŜetu (organ). W 2009 roku przekazano środki finansowe na wydatki 
Miejskiej Krytej Pływalni w łącznej kwocie 1.238.200,00 zł. W dniu 31 grudnia 2009 
roku nastąpił zwrot niewykorzystanych środków na rachunek bankowy w kwocie 98,00 zł 
(wyciąg bankowy nr 274, poz. księgowa nr 21577). PowyŜszą operację ujęto na kontach 
Wn 133, Ma 223. 

- naliczenia przez poŜyczkodawcę odsetek od poŜyczki oraz zapłata odsetek. 

Sposób zaewidencjonowania w księgach rachunkowych zapłaty odsetek od poŜyczek 
(umowy nr 262/2004, 154/2005, 002/2007, 085/2007, 186/2007 zawarte z WFOŚiGW 
w Łodzi), przeanalizowano na podstawie wyciągu bankowego nr 185/2009 poz. 
księgowa nr 13713 z dnia 7 września 2009 roku. Operację ujęto w księdze głównej 
urzędu: naliczenie odsetek: Wn 750-3, Ma 201, spłata odsetek: Wn 201, Ma 130 oraz 
na stronie Ma konta 998 – zaangaŜowanie wydatków. Zapłatę odsetek od poŜyczki 
zaewidencjonowano w księdze głównej budŜetu na kontach Wn 902 wydatki budŜetu, 
Ma 133 rachunek budŜetu. Z ustnych informacji udzielonych przez pracownika 
Wydziału Finansowego oraz zapisów księgowych na kontach organu, wynika Ŝe 
nie ewidencjonowano naliczenia odsetek od poŜyczek na kontach organu. 
Naliczenie przez poŜyczkodawcę odsetek od poŜyczki winno być ujęte w 
księdze głównej budŜetu na kontach Wn 909 rozliczenia międzyokresowe, Ma 
260 - zobowiązania finansowe; zapłata odsetek od poŜyczki - Wn 902 wydatki 
budŜetu, Ma 133 rachunek budŜetu i równolegle Wn 260 - zobowiązania 
finansowe Ma 909 rozliczenia międzyokresowe. Pominięcie zapisów 
księgowych w przedmiotowym zakresie było niezgodne z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budŜetu państwa, 
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 
sektora finansów (Dz. U. nr 142, poz. 1020).  

Kserokopia zestawienia naliczonych odsetek od poŜyczek oraz wydruk ewidencji z dnia 
7 września 2009 roku dotyczący zapłaconych odsetek od poŜyczek stanowią akta 
strona nr 9-11 

Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła Skarbnik Miasta, które stanowi załącznik nr 
10 do protokołu kontroli.  

Z ww. wyjaśnienia wynika, Ŝe naliczenia odsetek od poŜyczek nie księgowano w organie 
z uwagi na zmienność wysokości odsetek w poszczególnych miesiącach ich spłat.  

- zapłaty faktury za roboty związane z realizacją inwestycji.  

Faktura VAT nr 55/2009 z dnia 7 września 2009 roku na kwotę 51.554,41 zł dotycząca 
inwestycji pn. „Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach” (protokół odbioru wykonanych 
robót nr 15/09/09 wykonanych w okresie od dnia 6 sierpnia do 2 września 2009 roku) 
wystawiona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane INSBUD Krzesińscy sp.j. 
Skierniewice, została zaewidencjonowana na koncie Wn 080- „Inwestycje” i Ma 201- 
„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” pod poz. księgową 15391. Zapłata ww. faktury 
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została dokonana w dniu 30 września 2009 roku zgodnie z umową i zaewidencjonowana 
na koncie Wn 201 i Ma 130 (wyciąg bankowy nr 204/2009, poz. księgowa nr 15213). 

3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I BILANS JEDNOSTKI . ZGODNOŚĆ DANYCH 
WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH BUD śETOWYCH Z EWIDENCJĄ 
KSIĘGOWĄ 

Z wykonania budŜetu Miasto Brzeziny sporządzało sprawozdania określone w 
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 ze zm.). Wg powyŜszych 
jednostka sporządziła: 

- sprawozdania Rb-27S o dochodach budŜetowych (w okresach miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych) sporządzone dnia 16 lutego 2010 roku za 2009 rok, do 
którego sporządzono dwie korekty w dniu 24 lutego 2010 roku oraz w dniu 5 
marca 2010 roku, 

- sprawozdanie Rb-28S o wydatkach budŜetowych, w okresach miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych z dnia 19 stycznia  2010 roku za 2009 rok, wraz z trzema 
korektami – ostatnia korekta z dnia 8 kwietnia 2010 roku, 

- sprawozdanie NDS o nadwyŜce / deficycie (w okresach kwartalnych i rocznych) z 
dnia 16 lutego 2010 rok za 2009 rok,  

- sprawozdanie Rb-N o naleŜnościach (w okresach kwartalnych i rocznych) z dnia 16 
lutego 2010 roku za 2009 rok, 

- sprawozdanie Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności z dnia 
16 lutego 2010 roku za 2009 rok (sprawozdanie zerowe), 

- sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach wg tytułów dłuŜnych (w okresach 
kwartalnych i rocznych) z dnia 16 lutego 2010 roku za 2009 rok,  

- sprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań 
według tytułów dłuŜnych z dnia 16 lutego 2010 roku za rok 2009, 

- Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami (w okresach kwartalnych) z dnia 2 lutego 
2010 roku za rok 2009 dla rozdziałów: 750-75011, 852-85212, 852-85228, 

- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych z dnia 
16 lutego 2010 roku za rok 2009,  

- Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie 
posiadających osobowości prawnej (w okresach półrocznych i rocznych) z dnia 16 
lutego 2010 roku za rok 2009, 

- Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami (w okresach kwartalnych) z dnia 15 lutego 2010 roku za 
rok 2009 wraz z korektami z dnia: 22 luty 2010 roku oraz 1 kwietnia 2010 roku z 
rozdziałów: 01095, 75011, 75101, 75413, 75414, 85212, 85213, 85214, 85228,  

- Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych 
jednostek samorządu terytorialnego z dnia 16 lutego 2010 roku za rok 2009 wraz 
z korektami z dnia: 23 kwietnia 2010 roku oraz 27 kwietnia 2010 roku.  

Bilans z wykonania budŜetu za 2009 rok Miasta Brzeziny, został sporządzony w dniu 23 
kwietnia 2010 roku, natomiast bilans jednostki wraz z rachunkiem zysków i strat 
jednostki oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzono w dniu 30 marca 
2010 roku. Wymienioną dokumentację finansową podpisali Burmistrz Miasta Ewa Chojka 
i Skarbnik GraŜyna Mela. Stwierdzono, Ŝe sprawozdania roczne za rok 2009 sporządzono 
w terminach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 
roku o sprawozdawczości budŜetowej oraz bilanse organu i jednostki sporządzono w 
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terminach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych. 

Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budŜetowych z ewidencją 
księgową 

Sprawozdanie Rb-27S – z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki 
samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2009 rok  

Plan po zmianach wynosił 23.824.126,73 zł, dochody wykonane na 31 grudnia 2009 
roku wynosiły 23.907.612,80 zł, co stanowiło 100,35% planu. Kwota wykonanych 
dochodów wykazana w sprawozdaniu wynikała z sumy ewidencji księgowej konta 901. 
Saldo końcowe naleŜności pozostałych do zapłaty wynosiło ogółem 3.354.053,46 zł, w 
tym zaległości w wys. 2.227.565,99 zł wynikające z naleŜności tytułem: czynszów 
dzierŜawnych i mieszkaniowych na kwotę 549.951,61 zł, uŜytkowania wieczystego w 
kwocie 58.620,75 zł, podatku od nieruchomości w wys. 1.087.557,88 zł, podatku 
rolnego na kwotę 7.307,44 zł, podatku leśnego – 198,00 zł, podatku od środków 
transportowych – 51.108,60 zł, naleŜności z Urzędu Skarbowego – 78.097,72 zł, 
funduszu alimentacyjnego w wys. 394.285,59 zł oraz pozostałe w wys. 438,40 zł.  

Sprawozdanie Rb-28S – z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki 
samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2009 rok 

Plan po zmianach wynosił 28.113.393,54 zł, wydatki wykonane to kwota 26.934.715,43 
zł stanowiąca 95,81% planu. Kwota wykonania zgodna z ewidencją księgową wynikającą 
z konta 902. Zobowiązania wg powyŜszego sprawozdania na 31 grudnia 2009 roku 
wynosiły 998.008,55 zł i nie były to zobowiązania wymagalne. 

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyŜce/deficycie - sporządzano w zakresie planu i 
wykonania. Dane dotyczące planu dla wymienionego okresu wykazano na podstawie 
planu budŜetu jednostki, natomiast dane dotyczące wykonania wykazane zostały na 
podstawie kont księgowych, tj. dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS 
za 2009 rok w pozycji A (23.907.612,80 zł) odpowiadały kwocie konta księgowego 901. 
Wydatki wykazane w poz. B w sprawozdaniu NDS (26.934.715,43 zł) za 2009 rok 
odpowiadały kwocie konta księgowego 902. Ponadto dane wykazane w sprawozdaniu 
Rb-NDS w zakresie dochodów (w poz. A.), były zgodne z danymi wykazanymi w 
sprawozdaniu Rb-27S (kol. 7 – dochody wykonane), natomiast dane wykazane w poz. B 
sprawozdania Rb-NDS, wykazywały zgodność z danymi ze sprawozdania Rb-28S z 
kolumny 6 - wydatki wykonane. 

Sprawozdanie Rb-ST - stan środków na rachunku bieŜącym jednostki samorządu 
terytorialnego, wykazany w rocznym sprawozdaniu Rb-ST (pkt I. sprawozdania) na 31 
grudnia 2009 roku wynosił 1.653.160,91 zł (w tym 375.208,00 zł - środki pochodzące z 
subwencji przekazane w grudniu na styczeń roku następnego, środki na rachunku 
wydatków niewygasających w wysokości 523,10 zł - kapitalizacja odsetek bankowych, 
środki niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.850,41 zł) i był zgodny z rachunkiem 
bankowym obsługi organu, rachunkiem sum depozytowych oraz rachunkiem wydatków 
niewygasających z dnia 31 grudnia 2009 roku. 

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - w wyniku 
porównania sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 
rok z ewidencją księgową stwierdzono, Ŝe jednostka posiadała zadłuŜenie w kwocie 
9.182.422,42 zł, które stanowiły kredyty i poŜyczki długoterminowe (powyŜsze opisano 
w rozdziale niniejszego protokołu dotyczącym kredytów i poŜyczek). Z części B 
przedmiotowego sprawozdania wynikało, Ŝe jednostka udzielała poręczeń i gwarancji na 
kwotę 450.000,00 zł.  Z informacji udzielonych przez Skarbnika wynika, Ŝe jednostka 
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nie zawierała umów o terminach płatności powyŜej sześciu miesięcy, bądź umów o 
odroczonych terminach płatności przypadający w latach następnych jak równieŜ nie 
zaciągała zobowiązań na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z innych źródeł.  

Analiza sprawozdań Rb-Z wykazała, Ŝe jednostki organizacyjne sporządzały 
sprawozdania jednostkowe.  

Sprawozdanie Rb-PDP na 31 grudnia 2009 rok z wykonania dochodów podatkowych 

Dokonano analizy sprawozdań Rb – PDP i Rb – 27S i stwierdzono, Ŝe w sprawozdaniach 
sporządzonych za 2008 i 2009 rok wykazano skutki finansowe udzielonych ulg w 
podatkach od nieruchomości i od środków transportowych, wynikających z wydanych 
decyzji organu podatkowego w sprawie ulg i umorzeń. PowyŜsze było zgodne z zasadami 
określonymi w § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 instrukcji sporządzania sprawozdań budŜetowych w 
zakresie budŜetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 34 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku.  

Uchwałą nr XIV/81/07 z dnia 25 października 2007 roku Rada Gminy Brzeziny zwolniła 
w 2008 roku z opodatkowania budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane do 
celów przeciwpoŜarowych, wynikających z zadań statutowych gminy. Zwolnienie nie 
obejmowało budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.      
W sprawozdaniach: Rb – PDP i Rb – 27S za 2008 rok wykazano skutki udzielonych ww. 
zwolnień. Zwolnienia wykazane były w kwocie 1.960,00 zł – podatek od nieruchomości 
od osób prawnych. 

Zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 
2006 roku kwoty dotyczące skutków udzielonych przez jednostkę ulg, umorzeń (w 
podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych) i zwolnień dotyczących 
podatku od nieruchomości wykazanych w sprawozdaniach Rb – PDP i Rb – 27S są 
zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami wykazanymi w dokumentach 
źródłowych (uchwał Rady Miasta, decyzji Burmistrza i ewidencji księgowej). W toku 
kontroli stwierdzono, Ŝe w sprawozdaniach Rb – 27S i Rb – PDP za 2008 i 2009 
rok jednostka wykazała udzielone zwolnienia w kwotach: 1400,00 zł – 2008 rok 
i 1.808,00 zł – 2009 rok dotyczące podatku od środków transportowych. 
Analiza dokumentów źródłowych wykazała, iŜ zwolnienia dotyczyły przyczepy, 
która łącznie z pojazdem silnikowym posiadała dopuszczalną masę całkowitą 
poniŜej 12 ton i związana była z działalnością rolniczą. Z uwagi na to, Ŝe na 
podstawie art. 8 pkt 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 
stycznia 1991 roku (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 121, poz. 844 ze zm.) 
oraz art. 12 ust. 4 cytowanej ustawy ww. pojazd był ustawowo zwolniony z 
podatku, wymienione powyŜej kwoty zwolnień nie powinny być wykazane w 
cytowanych wcześniej sprawozdaniach, gdyŜ naruszały przepisy § 3 ust. 1 pkt 
10 instrukcji sporządzania sprawozdań budŜetowych w zakresie budŜetów 
jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 34 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku.  

Kserokopie sprawozdań: Rb – PDP i Rb – 27S za 2008 i 2009 rok i uchwały nr XIV/82/07 
Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2007 roku stanowią akta kontroli strona 
nr 12- 43. 

Kwoty obniŜenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób 
prawnych, inspektorzy kontroli wyliczyli na podstawie wybranej próby 
kontrolnej obejmującej 2 rodzaje składników (budynki pod działalność 
gospodarczą i grunty pod działalność gospodarczą) podatku w 2008 roku i 3 
rodzaje składników (budynki mieszkalne, budowle związane z działalnością i 
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych) podatku w 2009 
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roku. JednakŜe prowadzona ewidencja w tym zakresie nie pozwalała na 
porównanie wyliczonych kwot ww. skutków z kwotami wyliczonymi przez 
jednostkę kontrolowaną. Kwoty obniŜenia górnych stawek podatkowych w zakresie 
podatku od środków transportowych na podstawie wybranej do kontroli próby, 
odpowiadały kwotom skutków wykazanych w dokumentach źródłowych jednostki i tak: 
 
W zakresie podatku od nieruchomości:  

Za 2008 rok wykazano skutki finansowe (ulgi, umorzenia) w wysokości – 13.501,00 zł, 
za 2008 rok wykazano skutki finansowe (obniŜenie górnych stawek podatkowych) w 
wysokości – 976.044,00 zł, 

za 2009 – wykazano skutki finansowe (ulgi, umorzenia) w wysokości – 45.658,00 zł, 

za 2009 – wykazano skutki finansowe (obniŜenie górnych stawek podatkowych) w 
wysokości – 1.016.415,00 zł. 

W celu sprawdzenia wyliczonych przez jednostkę kontrolowaną skutków obniŜenia 
górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości inspektorzy kontroli objęli 
próbą następujące rodzaje składników podatku od nieruchomości od osób prawnych: B – 
budynki pod działalność gospodarczą, E – grunty pod działalność gospodarczą na dzień 
31 grudnia 2008 roku i A – budynki mieszkalne, D – budowle związane z działalnością i 
S – budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2009 
roku. 

Inspektorzy wyliczyli kwoty skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku 
od nieruchomości od osób prawnych za 2008 i 2009 rok w grupach rodzajowych 
objętych kontrolą. Wyliczenie przedstawiono poniŜej: 

Budynki pod działalność gospodarczą – powierzchnia 37.342,55 m² 

2008 rok 

Stawka  ustawowa 19,01 zł – 37.342,55 m² x 19,01 = 709.881,87 zł – kwota podatku 
wg stawek ustawowych, 

Stawka lokalna 14,50 zł – 37.342,55 m² x 14,50 = 541.466,97 zł – kwota podatku wg 
stawki lokalnej, 

RóŜnica 168.414,90 zł. 

Grunty pod działalność gospodarczą – powierzchnia 241.240,54 m² 

2008 rok 

Stawka  ustawowa 0,71 zł – 241.240,54 m² x 0,71 zł = 171.280,78 zł – kwota podatku 
wg stawek ustawowych, 

Stawka lokalna 0,54 zł – 241.240,54 m² x 0,54 = 130.269,89 zł – kwota podatku wg 
stawki lokalnej, 

RóŜnica 41.010,89 zł. 

Budynki mieszkalne 

2009 rok 

Stawka  ustawowa 0,62 zł – 101.363,72 m² x 0,62 = 62.845,50 zł – kwota podatku wg 
stawek ustawowych, 

Stawka lokalna 0,50 zł – 101.363,72 m² x 0,50 = 50.681,86 zł – kwota podatku wg 
stawki lokalnej, 

RóŜnica 12.163,64 zł. 
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Budowle związane z działalnością 

2009 rok 

Stawka ustawowa 2% – 15.455.268,03 zł x 2% = 309.105,36 zł – kwota podatku wg 
stawek ustawowych, 

Stawka lokalna 2% – 15.455.268,03 zł x 2% = 309.105,36 zł – kwota podatku wg 
stawki lokalnej, 

RóŜnica 0,00 zł 

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

2009 rok 

Stawka  ustawowa 4,01 zł – 12.228,06 m² x 4,01 = 49.034,52 zł – kwota podatku wg 
stawek ustawowych, 

Stawka lokalna 1,20 zł – 12.228,06 m² x 1,20 = 14.673,67 zł – kwota podatku wg 
stawki lokalnej, 

RóŜnica 34.360,85 zł. 

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe jednostka nie posiada dokumentów 
przedstawiających szczegółowe (wg poszczególnych rodzajów składników 
podatku) wyliczenie kwoty obniŜenia górnych stawek podatkowych, zarówno w 
przypadku osób prawnych jak i fizycznych, pomimo posiadania programu 
komputerowego przeznaczonego do sporządzania analizy stawek podatkowych 
przedstawiającej ww. skutki. Jednostka posiada jedynie wydruki sporządzone 
na dzień 14 styczeń 2008 roku (w nagłówku na dzień 31 grudnia 2008 rok) i na 
dzień 20 lutego 2009 roku, które zawierają ogólną kwotę skutków obniŜenia 
górnych stawek podatkowych wg deklaracji złoŜonych na początku roku, z 
jednoczesnym podziałem ww. kwoty na kwartały. Wyliczone kwoty w równej 
wysokości wprowadzane są do sprawozdań kwartalnych. W związku z powyŜej 
opisaną sytuacją, wyliczenie skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych 
nie uwzględnia zmian w ciągu roku, a tym samym dane ujęte w sprawozdaniach 
nie przedstawiają rzeczywistych kwot skutków obniŜenia górnych stawek 
podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Nie 
odzwierciedlenie rzeczywistych danych w sprawozdaniach Rb – 27S i Rb – PDP 
sporządzonych na dzień 31 grudnia 2008 i 2009 roku, narusza przepisy 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 ze zm.). 
Skarbnik Miasta wyjaśniła, Ŝe w obecnej chwili nie jest moŜliwe wydrukowanie 
analizy stawek podatkowych za poprzednie lata tj. 2008 i 2009 rok poniewaŜ 
program komputerowy po zamknięciu roku podatkowego nie daje moŜliwości 
wydruku ww. analizy. Z uwagi na to, Ŝe do kontroli przyjęto próbę kilku 
składników majątkowych ze względu na duŜą ilość podatników, kontrolujący 
nie mogli dokonać weryfikacji kwoty wyliczonych na dzień 31 grudnia 2008 i 
2009 roku przez siebie skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w 
podatku od nieruchomości od osób prawnych z kwotą wyliczoną przez 
jednostkę kontrolowaną.  

Wyjaśnienie Skarbnika Miasta w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu kontroli. 

Kserokopie: analiz stawek podatkowych na dzień 14 stycznia 2008 roku i na dzień 20 
lutego 2009 roku stanowią akta kontroli strona nr 44-45.         
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W zakresie podatku rolnego: 

za 2008 rok wykazano skutki finansowe (umorzenia) w wysokości – 24,00 zł, 
za 2008 rok – nie obniŜano górnych stawek podatkowych, 
za 2009 rok – wykazano skutki finansowe (ulgi, umorzenia) w wysokości – 353,00 zł, 
za 2009 rok – nie obniŜano górnych stawek podatkowych. 

W zakresie podatku od środków transportowych:  

za 2008 rok – wykazano skutki finansowe (zwolnienia) w wysokości – 1.400,00 zł,  
za 2008 rok – wykazano skutki finansowe (obniŜenie górnych stawek podatkowych)      
w wysokości – 118.796,73 zł, 
za 2009 – wykazano skutki finansowe (zwolnienia, umorzenia, rozłoŜenia na raty) w 
wysokości – 2.831,10 zł.   
za 2009 – wykazano skutki finansowe (obniŜenie górnych stawek podatkowych)           
w wysokości – 152.446,54 zł. 

W celu sprawdzenia wyliczonych przez jednostkę kontrolowaną skutków obniŜenia 
górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych inspektorzy 
kontroli objęli próbą osoby fizyczne (samochody cięŜarowe) za 2008 rok i osoby prawne 
za 2009 rok.  

Inspektorzy wyliczyli kwotę skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku 
od środków transportowych od osób fizycznych (samochody cięŜarowe) za 2008 rok oraz 
od osób prawnych za 2009 rok i stwierdzili, Ŝe wyniosła ona 36.032,47 zł – osoby 
fizyczne (samochody cięŜarowe) 22.752,29 zł – osoby prawne za 2009 rok i była zgodna 
z kwotami wyliczonymi przez jednostkę.  

Wyliczenie skutków finansowych dotyczących obniŜenia górnych stawek w podatkach od 
środków transportowych w wybranych próbach przez inspektorów RIO stanowią 
załącznik nr 12 do protokołu kontroli. 

Ewidencja księgowa dotycząca skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych w 
podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w wybranych do 
kontroli próbach stanowi akta kontroli strona nr 46-52.  

Dane dotyczące sprawozdawczości budŜetowej, skutków obniŜenia górnych stawek 
podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości i środków 
transportowych w zestawiono w testach stanowiących załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu kontroli. 

Bilans organu (z wykonania budŜetu) na dzień 31 grudnia 2009 roku 

Prawidłowość wykazywania danych w bilansie z wykonania budŜetu samorządu 
terytorialnego, sprawdzono na podstawie bilansu sporządzonego dnia 23 kwietnia 2010 
roku, wg stan na dzień 31 grudnia 2009 roku. Bilans zamknął się sumą aktywów i 
pasywów w wysokości 1.814.338,85 zł. Stan aktywów i pasywów wykazany w bilansie 
na początek roku 2009 był zgodny ze stanem na 31 grudnia 2008 roku. 

Aktywa wg bilansu 

W poz. I. wykazano środki pienięŜne w wysokości 1.653.160,91 zł, które stanowiły saldo 
kont 133 i 139 strony Wn, na które składały się środki pienięŜne budŜetu (poz. I.1.1.) w 
wys. 1.152.047,52 zł wynikające z sald końcowych wyciągów bankowych na 31 grudnia 
2009 roku: rachunek bieŜący budŜetu wyciąg nr 274/2009 saldo końcowe – 
1.151.524,13 zł, rachunek funduszy specjalnych – budowa i przebudowa ulic wyciąg nr 
7/2009 saldo końcowe  - 0,29 zł, rachunek  bankowy - wydatki niewygasające odsetki 
od środków na rachunku  bankowym wyciąg nr 8/2009 saldo końcowe 523,10 zł oraz 
pozostałe środki pienięŜne (poz. I.1.3) w wysokości 501.113,39 zł, na które składały się 
środki na rachunkach sum depozytowych i wynikały z sald końcowych wyciągów 
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bankowych: nr 4/2009 saldo końcowe - 2.276,15 zł (konto 139/1), nr 4/2009 saldo 
końcowe -  17.247,69 zł (konto 139/2), nr 4/2009 saldo końcowe -  9.301,95 zł (konto 
139/3), nr 6/2009 saldo końcowe -  227.481,15 zł (konto 139/4), nr 5/2009 saldo 
końcowe -  1.379,58 zł (konto 139/14), nr 4/2009 saldo końcowe -  3.599,05 zł (konto 
139/9), nr 4/2009 saldo końcowe -  3.322,68 zł (konto 139/13), nr 4/2009 saldo 
końcowe -  2.975,07 zł (konto 139/15), nr 6/2009 saldo końcowe – 227.473,19 zł 
(konto 139/12), nr 4/2009 saldo końcowe – 2.444,88 zł (konto 139/16), nr 4/2009 
saldo końcowe -  3.612,00 zł (konto 139/17) oraz danym zawartym w sprawozdaniu Rb-
ST. W poz. II. wykazano kwotę 161.177,94 zł wynikała ona z salda konta 224 – 
rozrachunki budŜetu na które składały się: udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych 157.431,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 62,44 zł, 
karta podatkowa - 2.071,90 zł, podatek od spadków i darowizn – 11,00 zł, podatek od 
czynności cywilno – prawnych – 1.601,60 zł.  

Z ewidencji księgowej oraz z danych wykazanych w bilansie organu wynika Ŝe 
kontrolowana jednostka na dzień 31 grudnia 2009 roku nie posiadała środków 
pienięŜnych funduszy pomocowych.   

Pasywa wg bilansu 

W pozycji I.1. wykazano wartość 9.182.422,42 zł, która była zgodna z saldem konta 260 
zaciągniętych i niespłaconych poŜyczek wraz z odsetkami z WFOŚiGW na łączną kwotę 
2.103.290,42 zł oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na  łączną kwotę 
7.079.132,00 zł. W poz. I.2 wykazano kwotę 21.797,21 zł wynikająca z salda konta 224 
strony Ma, na którą składały się: opłaty za wydane dowody osobiste 199,50 zł, 
niewykorzystana dotacja w wysokości 3.850,41 zł, zaliczki funduszu alimentacyjnego w 
kwocie 359,77 zł, sumy do wyjaśnienia 2.483,01 zł, podatek VAT za miesiąc grudzień w 
wys. 14.904,52 zł. W poz.I.3 wykazano kwotę 504.201,95 zł wynikającą z salda konta 
240, na którą składały się środki z tytułu wpłaconych wadiów i zabezpieczeń naleŜytego 
wykonania umowy na roboty budowlane. Wartość aktywów netto w budŜecie wynosiła  
(-) 8.269.290,73 zł z czego: niedobór wykonania budŜetu  wykazany w poz. II.1.2 
wynosił 3.027.102,63 zł, był zgodny z wartością wykazaną na koncie 961, który 
powiększono o skumulowany niedobór na zasobach budŜetu z lat poprzednich wykazany 
w poz. II.6 w wysokości (-) 5.242.188,10 zł (saldo konta 960 strony Wn). W poz. III 
wykazano saldo konta 909 strony Ma w kwocie 375.208,00 zł, wynikające z subwencji 
oświatowej przekazanej w grudniu 2009 roku na styczeń 2010 roku. 

Dane wykazane w bilansie, odpowiadały danym wynikającym z ewidencji księgowej. 

Według załącznika nr 6 uchwały budŜetowej nr LI/34/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 
roku, ustalona kwota wolnych środków to 913.131,00 zł, która odpowiadała danym 
wynikającym z bilansu i ewidencji księgowej.  

Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2009 roku 

Według „Bilansu jednostki budŜetowej”, sporządzonego dla Urzędu Miasta Brzeziny jako 
jednostki na dzień 31 grudnia 2009 roku, stan aktywów i pasywów wynosił 
31.490.011,94 zł. Stan aktywów i pasywów wykazany w bilansie na początek roku 2009 
był zgodny ze stanem na 31 grudnia 2008 roku. 

Kontrolą objęto wszystkie pozycje bilansu za 2009 rok, a mianowicie: 

Aktywa  

Poz. A Aktywa trwałe, I. Wartości niematerialne i prawne - wykazane w bilansie 
stanowiły kwotę 12.679,80 zł, na którą składały zakupione licencje i programy 
komputerowych o łącznej wartości 95.410,75 zł pomniejszone o umorzenie wynikające z 
konta 071 w wysokości 82.730,95 zł,  to która wynikała z ewidencji konta 020 wartości 
niematerialne i prawne. Saldo konta 020 na koniec 2009 roku wynosiło 5.055.957,15 zł 
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z czego kwotę 4.960.546,40 zł stanowiły nabyte prawa uŜytkowania wieczystego 
gruntów, które wykazano w pozycji bilansu A.II.1.1- Grunty.  

Poz. A. Aktywa trwałe, II.1 Środki trwałe - wykazana w bilansie wartość wynosiła 
20.033.975,70 zł (wartość wg ewidencji księgowej konta 011 wynosiła 21.131.455,56 zł 
minus umorzenia środków trwałych wynikające z konta 071 na wartość 6.058.026,26 zł 
oraz wartość praw uŜytkowania wieczystego gruntów zaewidencjonowanego na 
koncie 020 w kwocie 4.960.546,40 zł). Kontrolujące stwierdziły, Ŝe zgodnie art. 3 
ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości tekst jednolity z 2009 (Dz. U. nr 152 poz. 1223) 
wartość praw uŜytkowania wieczystego gruntów powinna być klasyfikowana jako środki 
trwałe, a tym samym ewidencja ich winna być prowadzona na koncie 011.   

Wartości początkowe przyjęte do wyliczenia wartości bilansowej środków trwałych były 
zgodne z ich stanem na dzień 31 grudnia 2009 roku wynikającym z ksiąg 
inwentarzowych i wynosiły: 

- grunty o wartości 4.150.934,70 zł oraz prawo uŜytkowania wieczystego gruntów w 
wysokości 4.960.546,70 zł – wartość bilansowa  9.111.481,10 zł, 

- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej grupy 1 i 2 – o wartości 
16.342.350,86 zł minus umorzenie 5.541.739,28 zł - wartość bilansowa 
10.800.611,58 zł,  

- urządzenia techniczne i maszyny grupy: 3, 4, 5, 6 – wartość wg ewidencji 
księgowej – 581.219,50 zł, minus umorzenie 474.168,20 zł, wartość po umorzeniu 
107.051,30 zł,  

- inne środki trwałe – grupa 8 wartość środków wynosiła 56.950,50 zł minus 
umorzenie 42.118,78 zł – wartość bilansowa wynosiła 14.831,72 zł. 

W wyniku analizy dokumentacji źródłowej dotyczącej ewidencji środków 
trwałych oraz dokonywanych odpisów umorzeniowych w tym tabel 
amortyzacyjnych, kontrolujące stwierdziły Ŝe w ewidencji konta 011 w grupach 
4, 6 i 8 ujmowano wyposaŜenie o wartości niŜszej niŜ 3.500,00 zł, dla których 
dokonywano odpisy umorzeniowe. PowyŜsze księgowania były sprzeczne z 
zapisami części II § 3 pkt 10 instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem 
trwałym oraz części II § 9 pkt 1 polityki rachunkowości obowiązujących w 
kontrolowanej jednostce, zgodnie z którymi pozostałe środki trwałe, o wartości 
nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego, 
umarza się w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia 
do uŜytkowania ewidencjonując na koncie 013 - pozostałe środki trwałe, 
natomiast umorzenie w 100% ich wartości księgowane jest na koncie 072. 
Błędne księgowania na kontach 011 oraz 071 spowodowały zawyŜenie 
wykazanej w bilansie wartości środków trwałych oraz ich umorzenia o kwoty: 
w grupie 4 – 179.043,82 zł, w grupie 6 – 8.809,13 zł, w grupie 8 – 11.279,50 zł.  

Poz. II.2. Inwestycje rozpoczęte – wykazane w bilansie na kwotę 8.301.704,49 zł, były 
zgodne z wartością wynikającą z konta księgowego 080. 

Poz. B.I.1.1. Materiały – w bilansie wykazano wartość 72.170,35 zł, która wynikała z 
salda konta 310. 

Poz. B.II.1.4 Pozostałe naleŜności – wartość wykazana w bilansie to 3.005.215,67 zł i 
wynikała z sumy sald: konta 221 - dochody budŜetowe (strona Wn) w wysokości 
2.918.179,77 zł, konta 224 – rozliczenie dotacji w wysokości 2.104,80 zł oraz konta 
226 – długoterminowe naleŜności budŜetowe w kwocie 84.931,10 zł. Analiza 
zapisów księgowych konta 226 wykazała, Ŝe wykazane saldo przedmiotowego konta 
stanowiło zabezpieczenia hipoteczne zobowiązań podatkowych, które winny być 
wykazane w poz. A. III - NaleŜności długoterminowe.  
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Poz. B.III.1.2 Środki pienięŜne na rachunkach bankowych – wg bilansu stanowiły 
wartość 64.265,93 zł i wynikały one z ewidencji księgowej konta Wn 135: Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych (konto 135) wyciąg bankowy nr 23/2009 z dnia 31 
grudnia 2009 roku kwota 1.805,48 zł, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (konto 135) wyciąg bankowy nr 53 z dnia 31 grudnia 2009 roku 
kwota 62.460,45 zł.  

Pasywa 

Poz. A. Fundusz jednostki na koniec okresu – wg bilansu 31.021.989,32 zł, wynikał z 
wartości wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki: fundusz jednostki na 
początek roku obrotowego 6.770.797,26 zł. Zwiększenia funduszu w ciągu roku 
budŜetowego w łącznej kwocie 35.478.296,34 zł z czego: zysk bilansowy za rok ubiegły 
19.222.720,03 zł, zrealizowane wydatki budŜetowe 11.567.619,61 zł, inne 
zmniejszenia 4.687.956,70 zł. Z ewidencji księgowej wynika, Ŝe na wykazaną 
wartość zwiększeń składały się: środki trwałe pochodzące z inwestycji bądź nieodpłatnie 
otrzymane w łącznej kwocie 4.136.001,68 zł, które wykazano w poz. II.9 natomiast  
powinny być wykazane w poz. II.5 Zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz wydatki 
niewygasające z przeznaczeniem na budowę i przebudowę ulic osiedla „Szydłowiec” w 
Brzezinach z roku 2008 które zrealizowano w 2009 roku w wys. 551.995,02 zł. Decyzję 
o wydatkach niewygasających na ww. zadanie podjęto uchwałą nr XXIX/145/08 Rady 
Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku. Zmniejszenia funduszu wynosiły 
28.011.471,01 zł, na którą to wartość składały się: zrealizowane dochody w wys. 
22.843.236,66 zł, dotacje i środki na inwestycje w wys. 2.614.861,63 zł, pokrycie 
amortyzacji w wys. 2.318.593,92 zł, inne zmniejszenia w wys. 234.778,80 zł, które w 
całości stanowiły grunty sprzedane bądź przekazane bezpłatnie z tytułu przekształcenia 
praw uŜytkowania wieczystego w prawo własności. Fundusz jednostki na koniec okresu 
sprawozdawczego wynosił 14.237.622,59 zł (saldo konta 800 strona Ma, poz. A.I 
bilansu) plus zysk netto 16.784.366,73 zł (saldo konta 860 strona Ma, poz. A. II 
bilansu).  

Poz. A.II.1.1 Zysk netto – wykazana kwota w bilansie 16.784.366,73 zł była zgodna z 
ewidencją księgową tj. saldem konta 860. 

Poz. B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  wykazana 
kwota w bilansie 62.460,45 zł była zgodna z ewidencją księgową konta 853.  

Poz. D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – wg bilansu wynosiły 236.581,36 zł i 
wynikały z ewidencji księgowej konta Ma 201. Do bilansu załączono wykaz informujący o 
tytułach zobowiązań, dacie ich powstania, kontrahencie oraz kwocie zobowiązania. 

Poz. D.I.1.2 Zobowiązania według budŜetów - wartość bilansowa 12.276,26 zł wynikała 
z konta Ma 225 i był to naliczony podatek za miesiąc grudzień 2009 rok od: 
wynagrodzeń w wys.1.829,00 zł, umów zleceń w wys. 210,00 zł oraz podatek VAT w 
wys. 10.237,26 zł,  

Poz. D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - wartość bilansowa 
23.131,17 zł wynikała z salda konta Ma 229 i stanowiły je naliczone składki na 
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 
2009 rok w wysokość 20.883,78 zł, składek społecznych i zdrowotnych umów zleceń w 
łacnej wysokości 639,39 zł oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych za grudzień w wys.1.608,00 zł,  

Poz. D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – kwota 131.767,85 zł wynikała z 
ewidencji konta Ma 231 z czego stanowiło: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2009 rok w wys. 120.969,83 zł, ryczałt samochodowy za miesiąc grudzień 2009 roku 
w wys. 601,74 zł, umowy zlecenia za miesiąc grudzień w łącznej kwocie 2.470,78 zł oraz  
naliczona nagroda jubileuszowa w wys.7.725,50 zł, 
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Poz. D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania– kwota 0,05 zł wynikała z ewidencji konta Ma 234 i 
dotyczyła błędnej wpłaty zaliczkobiorcy, 

Poz. D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wartość bilansowa 1.805,48 zł 
wynikała z ewidencji konta Ma 851.  

Bilanse jednostkowe sporządzono do dnia 31 marca 2010 roku, z których w dniu 29 
kwietnia 2010 roku sporządzono bilans zbiorczy. W trakcie niniejszej kontroli dokonano 
korekty bilansu jednostkowego oraz zestawienia zmian funduszu Urzędu Miasta Brzeziny 
wykazując poprawnie wartość naleŜności długoterminowych oraz odpowiednio 
klasyfikując zwiększenia funduszu jednostki. W dniu 29 czerwca 2010 przekazano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach korektę 
bilansu zbiorczego.  

Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej oraz prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych jednostki, sprawdzono 
przy wykorzystaniu programu ACL. W wyniku niniejszego badania stwierdzono co 
następuje: 

a) Zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok obrachunkowy 2008, którego jednostka 
zobowiązana była dokonać do 15 maja 2009 roku, jednostka dokonała dopiero po dniu 7 
maja 2010 roku, na co wskazują zapisy operacji ujęte w tabeli nr 1 ACL stanowiącej 
załącznik do protokołu - zapisy dotyczące 2008 roku weryfikowano w dniach 21 kwietnia 
i 7 maja 2010 roku. Z wyjaśnień Skarbnika Miasta, popartych dokumentacją źródłową 
wynika, Ŝe zmiany dokonywane przez jednostkę w roku 2010 dotyczące roku 2008 
dotyczyły tylko zmian w treści opisu operacji i nie miały wpływu na dane zawarte w 
sporządzonych za 2008 rok sprawozdaniach budŜetowych i finansowych;  

b) Stwierdzono niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S za 2008 rok 
(kwartał I, II i III) z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w zakresie konta 756 
rozdział 75618 § 0410. Wg sprawozdań wykonanie dochodów za ww. okresy 
sprawozdawcze było wyŜsze od danych wynikających z ewidencji księgowej o kwotę 
484,50 zł. Niezgodność danych identyfikuje tabela nr 2 ACL stanowiąca załącznik do 
niniejszego protokołu. Wg wyjaśnień Skarbnika Miasta, niezgodność powstała w 
czwartym kwartale roku 2008, po dokonaniu korekty dochodów z tytułu wpłat za 
dowody osobiste, w dniu 31 grudnia 2008 roku pod datą 31 stycznia 2008 roku. Korekta 
dochodów budŜetowych w czwartym kwartale 2008 roku, pod datą 31 stycznia 2008 
roku skutkowała powyŜszą niezgodnością sprawozdań za I, II i III kwartał z danymi 
księgowymi za wymienione okresy. 

Niezgodność danych wynikających ze sprawozdania Rb-27 S za IV kwartał 2009 roku w 
dziale 801 rozdz. 80103 § 0970 na kwotę 35,00 zł. Wg ewidencji księgowej na 
wskazanej wyŜej podziałce klasyfikacyjnej nie odnotowano zaplanowanej kwoty 
dochodów ani teŜ wpływów z tego tytułu, natomiast wg sprawozdania w dziale 801 
rozdz. 80103 § 0970 wykazano plan w wysokości 35,00 zł i dochody wykonanie 41,14 
zł. PowyŜszą nieprawidłowość identyfikuje tabela nr 3 ACL. Wg wyjaśnień Skarbnika 
kwota 35,00 zł na planie oraz 41,14 zł jako dochody wykonane i otrzymane powinna być 
wykazana w sprawozdaniu w dziale 801 rozdziale 80103 § 0920 – jako pozostałe 
odsetki. W dniu 29 czerwca 2010 roku dokonano korekty przedmiotowego sprawozdania, 
ujmując kwotę uzyskaną z tytułu odsetek w odpowiedniej podziałce klasyfikacyjnej, tj. 
801 80103 § 0920. 

Niezgodność danych wynikających z ewidencji księgowej w dziale 756 rozdziale 75615 § 
0910 oraz dziale 756 rozdziale 75616 § 0910 z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-
27S za III kwartał 2008 rok, a mianowicie wg ewidencji księgowej plan dochodów w 
rozdziale 75615 § 0910 na 30 września 2008 roku wynosił 3.830,00 zł natomiast plan 
wg sprawozdania wynosił 3.330,00 zł – róŜnica wynosiła 500,00 zł. Wg ewidencji w 
rozdziale 75616 § 0910 na 30 września 2008 roku plan wynosił 14.000,00 zł, natomiast 
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plan wg sprawozdania wynosił 14.500,00 zł  - odnotowana róŜnica wynosiła 500,00 zł. 
Wg wyjaśnienia Skarbnika Miasta powyŜsza nieprawidłowość była konsekwencją  
przeksięgowania planu dochodów juŜ po sporządzeniu sprawozdania za III kwartał, ale 
pod datą 30 września 2008 roku.      
PowyŜszą nieprawidłowość obrazuje tabela nr 4 ACL.               

W trakcie niniejszych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe jednostka nie przekazała w 
formie elektronicznej korekty sprawozdania Rb-27S za II kwartał 2009 roku do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. 
PowyŜszą nieprawidłowość wykazała weryfikacja danych wynikających z bazy danych 
programu Bestia oraz bazy danych programu BudŜet. Obowiązek przekazywania danych 
do właściwych regionalnych izb obrachunkowych przez jednostkę samorządową zarówno 
w formie papierowej jak i elektronicznej wynika z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. Korektę 
przedmiotowego sprawozdania w wersji elektronicznej przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi Zespól Zamiejscowy w  Skierniewicach w dniu 21 czerwca 2010 
roku, w trakcie trwania niniejszej kontroli. Wyjaśnienie Skarbnika w powyŜszej sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.    

c) Zidentyfikowano operacje księgowe ewidencjonowane w dni wolne od pracy, tj. 
niedziela, a mianowicie: w 2008 roku w dniu 20 kwietnia dokonano zapisów na kontach 
jednostki Wn 130/1 Ma 750 w kwocie 9.080,00 zł – tytułem przeksięgowania wadium na 
zakup działki i jednocześnie tę samą kwotę z tego samego tytułu ewidencjonowano  na 
kontach organu Wn 133 Ma 901 oraz Wn 240/4 Ma 133/3. W 2009 roku na kontach 
jednostki Wn 130 Ma 750 pod datą 31 maja 2009 roku dokonano ewidencji 
sprostowania księgowania z dnia 4 marca 2009 roku dotyczącego przyjęcia naleŜnych 
odsetek bankowych od lokat w wysokości 4.560,00 zł. Analiza dokumentacji źródłowej 
wykazała, Ŝe operację powyŜszą pod datą 4 marca 2009 roku ujęto tylko na kontach 
organu, pomijając konta jednostki. Takie samo księgowanie odnotowano w dziale 810 
rozdziale 80148 § 0830 na kontach 130, 750 na kwotę 360,50 zł, tytułem sprostowania 
księgowania operacji z dnia 13 stycznia 2009 roku związanej z wpłatami za wyŜywienie 
uczniów w szkole.  PowyŜsze wskazuje, Ŝe jednostka kontrolowana nie dokonywała 
uzgodnień między kontami organu i jednostki na koniec danego okresu 
sprawozdawczego. PowyŜsze nieprawidłowości obrazuje tabela nr 5 ACL stanowiąca wraz 
z wyjaśnieniem załącznik do niniejszego protokołu.        

d) W 2008 i 2009 roku w tabeli nr 6 ACL zidentyfikowano zapisy księgowe ze znakiem 
minus po dwóch stronach tego samego konta (konta 222). Jak wyjaśniła Skarbnik 
Miasta powyŜsze operacje związane były z faktem przekazania przez jednostki 
budŜetowe swoich dochodów bezpośrednio na konto Urzędu Miasta z pominięciem 
ewidencji księgowej w swojej jednostce. W związku z tym Urząd zewidencjonował wpływ 
środków jako dochód danej jednostki budŜetowej (szkoła, przedszkole, pływalnia, 
MOPS). W trakcie weryfikacji sprawozdań jednostkowych Rb-27S stwierdzono, Ŝe nie 
ujmują one przedmiotowych wpływów dlatego teŜ przeksięgowano je jako dochody 
Urzędu Miasta, co spowodowało zawyŜenie obrotów po obu stronach konta 222. W 
związku z powyŜszym zapis ujemny po obu stronach konta 222 był zapisem czysto 
technicznym, uzgadniającym obroty konta 222 ze sprawozdaniami budŜetowymi 
poszczególnych jednostek. 

e) Jak wynika z tabeli nr 7 ACL jednostka nie prowadziła na koncie 901 i 902 ewidencji 
wg  podziałek klasyfikacji budŜetowej, co uniemoŜliwiało ustalenie stanu poszczególnych 
dochodów i wydatków w jednostkach. PowyŜsze pozostaje w sprzeczności z 
unormowaniami wynikającymi z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów  z 
dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla 
budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 
jednostek sektora finansów publicznych.  
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Zestawienie wymienionych wyŜej tabel ACL wraz z wyjaśnieniami Skarbnika Gminy 
stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu kontroli. 

IV. ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 

1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI . TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA 
ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2008 - 2009) 

Zakładowy plan kont wprowadzony w Ŝycie zarządzeniem nr 100 Burmistrza Miasta 
Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku  ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 
stycznia 2008 roku, 2 czerwca 2008 roku i 31 grudnia 2008 roku, uwzględniały konto 
201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami ze wskazaniem, Ŝe słuŜy ono do ewidencji 
wszelkich rozrachunków z tytułu dostaw, robót i usług. Ewidencja analityczna do konta 
201 poprzez wprowadzenie rozszerzenia – (kolejny numer), zapewnia ustalenie 
naleŜności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.  
Zapisy planu kont dotyczące analityki prowadzonej do konta 201, nie odnosiły 
się do ewidencji zobowiązań wymagalnych - nie opisano ewentualnego 
rozszerzenia konta dla przedmiotowych zobowiązań. 
Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości – określając zasady rachunkowości w jednostce naleŜy zapewnić w niej 
moŜliwość wyodrębnienia wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej jednostki, przy zachowaniu zasady ostroŜności. Ponadto na podstawie § 12 
ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie 
szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych, zakładowy plan kont powinien zawierać moŜliwość sporządzenia 
sprawozdań finansowych, sprawozdań budŜetowych lub innych sprawozdań określonych 
w odrębnych przepisach. 

Wg bilansu oraz zapisów ewidencji księgowej stan konta 201 na 31 grudnia 2009 roku 
po stronie Wn – (oznaczający stan naleŜności z tytułu dostaw i usług) wynosił „0” zł, 
natomiast strona Ma konta (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) wynosiła 236.581,36 
zł. Na zobowiązania z tytułu dostaw i usług konto 201-1 składały się dowody księgowe 
wykazane tabeli stanowiącej załącznik nr 16 do protokołu kontroli. 

Analiza ww. dokumentacji wykazała, Ŝe na przedmiotowym koncie 
zaewidencjonowano zobowiązania z tytułu: naliczonych diet radnym za odbytą 
sesję Rady Miasta Brzeziny w dniu 29 grudnia 2009 roku w wys. 9.980,00 zł 
oraz naliczonego ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w dniu 29 
listopada 2009 roku członków Ochotniczej StaŜy PoŜarnej w Brzezinach na 
kwotę 965,23 zł. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe powyŜsze operacje zgodnie z zapisami 
obowiązującego planu kont oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 
roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu 
państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 
sektora finansów publicznych, powinny być ewidencjonowane na koncie 240 – pozostałe 
rozrachunki. 

Sprawdzenia terminowości regulowania zobowiązań, prawidłowości zapisów operacji 
finansowych na koncie 201, oraz czy podstawą ich ujęcia w ewidencji były dokumenty 
spełniające wymogi dowodu określone w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości, kontrolujące dokonały w oparciu o dziesięć ostatnich faktur 
zarejestrowanych w miesiącach: maja, września, listopada 2009 roku oraz marca 2010 
roku. Próbę powiększono o faktury związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 
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„Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach” oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzezinach”. Ogółem skontrolowano 119 dokumentów, które zestawiono z tabeli 
stanowiącej załącznik nr 17 do protokołu kontroli, oraz w tabelach dotyczących 
rozliczenia wymienionych inwestycji. 

W wyniku analizy wykazanych ww. załącznikach dokumentów stwierdzono, Ŝe: 

- ewidencji księgowej podlegały faktury, będące podstawą zapisów księgowych, 
spełniały wymogi dotyczące dokumentu źródłowego określone przez art.21 i 22 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz w rozdziałach IV 
instrukcji obiegu dokumentów księgowych,  

- na przedmiotowym koncie ewidencjonowano koszty i zapłatę naliczonych 
odsetek od poŜyczki (Wn 750, Ma 201 – naliczenie, Wn 201, Ma 130 zapłata), 
których to nie przewidywał zakładowy plan kont, 

- dokumenty stanowiące podstawę zapisów księgowych poddano kontroli pod 
względem prawidłowości merytorycznej, formalno-rachunkowej czego 
potwierdzeniem są stosowne adnotacje na pieczątkach dokumentujących 
przeprowadzenie powyŜszych czynności, 

- kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących danej operacji, zgodność wydatku 
z planem finansowym oraz ich celowość potwierdził na wymienionych dokumentach 
Skarbnik, 

- wydatek na dokumentach zatwierdzał kierownik jednostki,  
- dowody ujmowano na koncie 201, księgowano je w korespondencji z kontem 400 

(koszty zakupu) 750 (odsetki od kredytów) lub 080 (zakupy inwestycyjne) i w chwili 
zapłaty z kontem 130. Księgowania przedstawiały się następująco: (Wn 400, 750 lub 
080, Ma 201, oraz Wn 201, Ma 130), 

- z badanej próby w przypadku trzech faktur nie zachowano terminu ich zapłaty, 
powyŜsze opisano w rozdziale realizacji wybranych inwestycji, 

- na dokumenty nanoszono pozycję i nr księgowy co umoŜliwiało ich sprawdzenie i 
powiązanie z zapisami w księgach rachunkowych. 

Test kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych i finansowych 
na koncie 201 – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w zakresie ewidencji zobowiązań 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu kontroli. 

2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE  

Konto 225 (jednostka) 

Na koncie 225, zgodnie z zakładowym planem kont, ustalonym dla jednostki, 
ewidencjonowano wszystkie rozliczenia z budŜetami z tytułu: dotacji, podatków, 
nadwyŜek środków obrotowych, wpłat zysku do budŜetu, nadpłat w rozliczeniach z 
budŜetami. Ewidencja szczegółowa zapewnia moŜliwość ustalenia stanu naleŜności i 
zobowiązań według kaŜdego z tytułów rozrachunków z budŜetem odrębnie. W tym celu 
moŜna prowadzić konta pomocnicze do konta 225 w następujący sposób: 225-1 nazwa 
zobowiązania lub naleŜności. Analityka do przedmiotowego konta w 2009 roku była 
prowadzona w podziale na: 

- 225-1 – podatek dochodowy od umów zleceń, 
- 225-2 - podatek dochodowy od wynagrodzeń,  
- 225–3 - podatek VAT – naliczony, 
- 225–4 - podatek VAT – naleŜny, 
- 225-5 – rozrachunki VAT z Urzędem Skarbowym, 
- 225-6 – wpływy z opłat za wydane dowody 
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- 225-10 – wydatki niewygasające, 
- 225-11 – środki z Ministerstwa Kultury, 
- 225-12 – zwrot dotacji MOPS za rok poprzedni. 

Obroty konta 225 na 31 grudnia 2009 roku wynosiły po stronie Wn 689.865,62 zł i po 
stronie Ma 702.141,88 zł. Saldo konta po stronie Ma wynosiło 12.276,26 zł, na które 
składały się zobowiązania z tytułu: podatku w wys. 1.829,00 zł od naliczonej w miesiącu 
grudniu nagrody jubileuszowej, której wypłaty dokonano w styczniu 2010 roku 
(zobowiązanie podatkowe uregulowano w dniu 5 lutego 2010 roku wyciąg bankowy nr 
27/2010), podatku w wys. 210,00 zł od zawartych umów zleceń za wykonane usługi w 
miesiącu grudniu, których wypłaty dokonano w miesiącu styczniu (zobowiązanie 
podatkowe uregulowano w dniu 5 lutego 2010 roku wyciąg bankowy nr 27/2010), 
podatku VAT w wys. 9.200,00 zł z tytułu sprzedaŜy towarów i usług (zapłacono w dniu 
12 stycznia 2010 roku wyciąg bankowy nr 8/2010) oraz mylnie zaewidencjonowanej 
nadpłaty podatku VAT w wys. 1.037,26 zł pobieranego od wpłat za uŜytkowanie 
wieczyste. Przeksięgowania ww. naleŜności  dokonano w dniu 27 kwietnia 2010 roku 
polecenie księgowania nr 39.    

Terminowości zapłaty zobowiązań, zgodności zadeklarowanych kwot podatku 
dochodowego od osób fizycznych z przekazywanymi przelewami w roku 2009, 
przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 19 do protokołu kontroli. 

W wyniku analizy wymienionych w załączniku dokumentów oraz dokumentacji z 
miesięcy lutego i marca 2010 roku stwierdzono, co następuje: 

- przekazywane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikały z tytułu 
umów o pracę, umów o dzieło oraz wybranych świadczeń socjalnych,  

- zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
przekazywano do Urzędu Skarbowego w terminie zgodnym z art.38 ust.1 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity z 2000 roku Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.) tj. do 20-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zaliczki zostały pobrane. 

Konto 229 słuŜy do ewidencji rozrachunków innych niŜ z budŜetami rozrachunków 
publicznoprawnych, a szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
Ewidencję analityczną naleŜy prowadzić wg tytułów i podmiotów, z którymi są 
dokonywane rozliczenia. Analityka do konta 229 prowadzona jest komputerowo w 
podziałach na: 

- 229-1 rozrachunki publicznoprawne ZUS, 
- 229-2 rozrachunki ZUS fundusz pracy, 
- 229-3 rozrachunki ZUS składki społeczne, 
- 229-4 rozrachunki ZUS składki zdrowotne,  
- 229-5 rozrachunki składki PFRON, 
- 229-11 Środki Ministerstwa Kultury.  

Saldo kont: 229 wykazane na 31 grudnia 2009 roku po stronie Ma wynosiło 23.131,17 
zł. Na wymienioną kwotę zobowiązań składały się: naliczone składki na ubezpieczenie 
społeczne w wys. 18.375,33 zł i Fundusz Pracy w wys. 2.508,45 zł od dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, składki społeczne i zdrowotne od umów zleceń w 
łącznej wysokości 639,39 zł oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych za grudzień w wys. 1.608,00 zł.  
Analizy terminowości zapłaty zobowiązań oraz zgodności zadeklarowanych składek na 
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za rok 2009 oraz z 
miesięcy lutego i marca 2010 rok dokonano w oparciu o dane wynikające z list płac oraz 
zapisy ewidencji księgowej.  
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Zestawienie składek zadeklarowanych podlegających wpłacie na rzecz ZUS oraz 
Funduszu Pracy wraz z ich wpłatami za 2009 rok przedstawia tabela, która stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu kontroli. 

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji składki na ubezpieczenie społeczne, 
zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy przekazywane były na rachunek Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych art.47 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 
października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z 2007 roku 
Dz. U. nr 11, poz. 74 ze zm.). W wyniku analizy list płac za miesiące: listopad 2009 roku 
oraz luty, marzec 2010 roku kontrolujące stwierdziły, Ŝe w deklaracjach za ww. miesiące 
ujęto wszystkie zobowiązania z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, 
zdrowotne i Fundusz Pracy. Zapisy na kontach dotyczące naliczonych i zapłaconych 
składek ZUS, były zgodne z unormowaniami opisanymi w zakładowym planie kont.  

Kontrolowana jednostka na podstawie art.21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jednolity z 18 stycznia 2008 roku Dz. U. nr 14, poz. 92), w okresie od stycznia 2008 
roku do czerwca 2009 roku, była zobowiązana dokonywać miesięcznych wpłat na 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wynosił 6% w 2008 roku i latach następnych, natomiast liczba 
pracowników odpowiadająca róŜnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a rzeczywistym 
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Brzeziny, kształtował się na 
poziomie od 0,5536 do 2,1050. Terminowość oraz wysokość zadeklarowanych składek 
na PFRON przekazywanych w 2009 roku przedstawia tabela, która stanowi załącznik nr 
21 do protokołu kontroli. 

Zapisy w urządzeniach księgowych, wskazują Ŝe sporządzone deklaracje ewidencjonuje 
się na kontach: Wn 400, Ma 229/4, natomiast przekazanie składek na rachunek 
bankowy PFRON ujmuje się na kontach: Wn 229/4, Ma 130 z klasyfikacja budŜetową 
750–75023 § 4140.  

Analiza zapisów księgowych, wykazała Ŝe w okresie od stycznia do listopada 2009 roku 
koszt naliczonych składek na PFRON nie był ewidencjonowany w urządzeniach 
księgowych w miesiącu, za który je naliczano, np.: składki w kwocie 718,00 zł naliczone 
za miesiąc grudzień 2008 rok, zaewidencjonowano 6 stycznia 2009 roku pod poz. 3/10 
(Wn 400, Ma 229/5), a winny być one zaksięgowane w miesiącu grudniu 2008 roku. Tak 
przyjęty sposób ewidencji spowodował, Ŝe powyŜszych zobowiązań z miesiąca grudnia 
2008 roku nie wykazano w sprawozdaniu Rb-28 S oraz bilansie jednostki za 2008 rok. W 
miesiącu grudniu 2009 roku koszt naliczonych składek został zaewidencjonowany w 
urządzeniach księgowych, a tym samym poprawnie wykazano zobowiązania z tego 
tytułu w sprawozdaniach finansowych i budŜetowych za rok 2009. Płatności z tytułu 
naliczonych składek za rok 2009, kontrolowana jednostka przekazywała terminowo i w 
prawidłowych wysokościach. 

3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI  

Kontrolę ewidencji operacji gospodarczych na kontach 231, 234 i 240 przeprowadzono w 
oparciu o pisemną informację Skarbnika Miasta w konfrontacji z zapisami na 
wymienionych trzech kontach dokonanych w miesiącach: listopadzie 2009 roku oraz 
lutego i marca 2010 roku. Informacja Skarbnika stanowi załącznik nr 22 do protokołu 
kontroli. 
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Zgodnie z powyŜszą informacją na: 

koncie 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ewidencjonuje się rozrachunki z 
pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pienięŜnych i 
świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a 
w szczególności naleŜności za pracę wykonaną na podstawie stosunku pracy, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, potrąceń 
wynagrodzeń. Po stronie Wn ujmuje się: wypłaty pienięŜne lub przelewy wynagrodzeń, 
wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, potrącenia z wynagrodzeń obciąŜające 
pracownika, natomiast po stronie Ma konta 231 ujmuje się: zobowiązania jednostki z 
tytułu wynagrodzeń. 

Saldo konta na 31 grudnia 2009 roku wnosiło po stronie Ma – 131.767,85 zł i kwotę tę 
stanowiło naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok w wys. 120.969,83 
zł, ryczałt samochodowy za miesiąc grudzień 2009 roku w wys. 601,74 zł, umowy 
zlecenia za miesiąc grudzień w łącznej kwocie 2.470,78 zł oraz naliczona nagroda 
jubileuszowa w wys. 7.725,50 zł.  

Analiza zapisów księgowych wykazała, Ŝe na przedmiotowym koncie ewidencjonowano 
operacje nie przewidziane w obowiązującym zakładowym planie kont: 

- wypłatę ryczałtów samochodowych, 
- wypłatę dofinansowania wypoczynku letniego pracowników 

finansowanych ze środków Funduszu Socjalnego.  
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych powyŜsza operacja winna być księgowana na koncie 234 – 
pozostałe rozrachunki z pracownikami, na którym ewidencjonuje się naleŜności, 
roszczenia i zobowiązania wobec pracowników z innych tytułów niŜ wynagrodzenia.   

W celu sprawdzenia zgodności naliczonych dla pracowników wynagrodzeń 
netto z wysokością przekazanych kwot na indywidualne konta bankowe, 
przeanalizowano wynagrodzenia dla 25 pracowników z listy płac za ww. 
miesiące 2009 roku. Kontrolowane listy wypłaty wynagrodzeń pracowniczych 
podpisane były przez osobę sporządzającą, sprawdzone merytorycznie przez 
Sekretarza Miasta, sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym przez 
inspektora referatu finansowego oraz  Skarbnika. Zatwierdzenia do wypłaty 
naliczonych wynagrodzeń dokonywała Burmistrz Miasta. Wypłaty wynagrodzeń 
dokonywano za pośrednictwem banku lub kasy. Taka weryfikacja dokumentów 
wynikała z obowiązującej w jednostce instrukcji obiegu dokumentów 
księgowych. Nieprawidłowości w powyŜszym zakresie nie stwierdzono.  

koncie 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami dokonuje się ewidencji 
naleŜności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niŜ 
wynagrodzenia, tj. wypłaconych pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki 
obciąŜające jednostkę, naleŜności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę 
świadczeń odpłatnych, naleŜności z tytułu poŜyczek z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, naleŜności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, 
zapłacone zobowiązania wobec pracowników, wpływy naleŜności od pracowników. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według poszczególnych pracowników i tytułów 
rozrachunków w danej jednostce. 

Saldo konta 234 na 31 grudnia 2009 roku po stronie Wn wynosiło 0,05 zł, dotyczyło 
błędnej wpłaty zaliczkobiorcy. Analiza zapisów na koncie w przyjętych do kontroli 
miesiącach wykazała, Ŝe były one zgodne z obowiązującymi zasadami ewidencji na 
powyŜszym koncie.  
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koncie 240 – pozostałe rozrachunki (jednostka) słuŜy do ewidencji krajowych i 
zagranicznych naleŜności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencja na kontach 
201 – 234  oraz błędy w wyciągach bankowych. Przedmiotowe konto moŜe być uŜywane 
równieŜ do ewidencji poŜyczek i róŜnego rodzaju rozliczeń, a takŜe krótko i 
długoterminowych naleŜności funduszy celowych. Do konta prowadzi się ewidencję 
szczegółową z podziałem na rodzaje rozrachunków, a mianowicie: 

- 240-18 pozostałe rozrachunki – składki PZU, 
- 240-19 pozostałe rozrachunki – składki KZP. 

Dokonuje się tu rozliczeń z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń oraz potrąceń od płac. 
Saldo konta 240 na 31 grudnia 2009 roku wynosiło 0,00 zł.  

koncie 240 - pozostałe rozrachunki (organ) słuŜy do ewidencji innych rozrachunków 
związanych z realizacją budŜetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na 
kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260. Na przedmiotowym koncie ujmowane są 
rozliczenia związane z wadiami, zabezpieczeniami naleŜytych umów oraz z wpłatami 
kaucji. Ewidencję szczegółową prowadzi się według poszczególnych tytułów oraz według 
kontrahentów i prowadzi się je poprzez wprowadzenie kont pomocniczych w następujący 
sposób: 240-1, 240-2 itp.   
Po stronie Wn ujmuje się: naleŜności z tytułu innych rozrachunków związanych z 
realizacją budŜetu, natomiast po stronie Ma ujmuje się zobowiązania ww. tytułu.  

Saldo konta na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 504.201,95 zł, było to 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umów z firmami wykonującymi prace budowlane i 
remontowe na terenie Miasta Brzeziny, a mianowicie: firma BUD-DROG w wys. 2.276,15 
zł (rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta), Stanisław Polus Koluszki w wys. 
227.481,15 zł (rozbudowa osiedla Szydłowiec), firma „Eddie” Marcin Jarzębski 
Katarzynów w wys. 17.247,69 zł (rekultywacja działki nr 216), firma „Zbigmar”  sp. z 
o.o. Pabianice w wys. 9.301,95 zł (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 w Brzezinach), firma „Instalatorstwo Sanitarne” Sławomir Poński Brzeziny w wys. 
3.599,05 zł (budowa kanalizacji deszczowej przy budynku SP nr 1 w Brzezinach), firma 
„Instalatorstwo Sanitarne” Sławomir Poński Brzeziny w wys. 227.473,19 zł (budowa i 
rozbudowa osiedla „Szydłowiec”), firma „Trans – Kam” Robert Kupis Stryków w wys. 
3.322,68 zł (remont dróg na osiedlu „Szydłowiec”), firma „Trans – Kam” Robert Kupis 
Stryków w wys. 1.379,58 zł (remont dróg na terenie Miasta Brzeziny”), firma 
„Instalatorstwo Sanitarne” Sławomir Poński Brzeziny w wys. 2.975,07 zł (budowa 
kanalizacji sanitarnej), firma „ILM Service” sp. z o.o. Łódź w wys. 2.444,88 zł (remont 
dachu budynku muzeum w Brzezinach), firma „DOM-LUX” Adaptacja Wnętrz Koluszki w 
wys. 3.612,00 zł (adaptacja części pomieszczeń w SP nr 1 w Brzezinach), kaucji 
mieszkaniowej w wys. 1.661,40 zł oraz wadiów w wys. 1.427,16 zł. Analiza zapisów 
księgowych za ww. miesiące wykazała, Ŝe operacje gospodarcze ewidencjonowane na 
koncie 240 (w organie jak i w jednostce), są zgodne z obowiązującymi zasadami.  
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V. GOSPODARKA KASOWA 

1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘśNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO 
ZARACHOWANIA . KONTROLA KASY . INSTRUKCJA KASOWA  

Zabezpieczenie wartości pienięŜnych i druków ścisłego zarachowania opisano w 
protokole z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 12 maja 2010 roku stanowiącym 
załącznik nr 1 do protokołu kontroli. 

Zasady dokumentowania operacji kasowych zawarte zostały w instrukcji w sprawie 
gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Brzeziny, stanowiącej załącznik nr 4 do 
zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku, która 
obowiązuje do chwili obecnej, tj. do czasu przeprowadzenia niniejszej kontroli. 

W kontrolowanej jednostce obowiązuje równieŜ instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli 
druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Brzeziny, stanowiąca załącznik nr 5 do 
ww. zarządzenia. 

2. DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH  

Sprawdzono dowody kasowe zaewidencjonowane w niŜej wymienionych raportach 
kasowych przychodów i rozchodów: 

- raport kasowy nr 38/09 z dnia 5 lutego 2009 roku- wydatki, 
- raport kasowy nr 41/09 z dnia 6 lutego 2009 roku- wydatki, 
- raport kasowy nr 47/09 z dnia 10 lutego 2009 roku- wydatki, 
- raport kasowy nr 51/09 z dnia 13 lutego 2009 roku- wydatki, 
- raport kasowy nr 102/09 z dnia 1 kwietnia 2009 roku- dochody, 
- raport kasowy nr 104/09 z dnia 1 kwietnia 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 105/09 za okres od 2 do 3 kwietnia 2009 roku- dochody 
- raport kasowy nr 108/09 z dnia 6 kwietnia 2009 roku – dochody, 
- raport kasowy nr 110/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku – dochody, 
- raport kasowy nr 111/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 115/09 z dnia 10 kwietnia 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 170/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 174/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 181/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku – dochody, 
- raport kasowy nr 184/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku –fundusz socjalny, 
- raport kasowy nr 196/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku – dochody, 
- raport kasowy nr 252/09 z dnia 3 września 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 261/09 z dnia 11 września 2009 roku – dochody, 
- raport kasowy nr 262/09 z dnia 14 września 2009 roku – dochody, 
- raport kasowy nr 268/09 z dnia 17 września 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 296/09 z dnia 13 października 2009 roku – fundusz socjalny, 
- raport kasowy nr 338/09 z dnia 1 grudnia 2009 roku – dochody, 
- raport kasowy nr 342/09 za okres 3 do 4 grudnia 2009 roku – dochody,  
- raport kasowy nr 370/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku – wydatki, 
- raport kasowy nr 375/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku – wydatki, 

W związku z powyŜszym stwierdzono: 

- raporty kasowe dochodów i wydatków sporządzane były metodą ręczną, 
- zapisy w raportach kasowych dokonywane były chronologicznie na podstawie 

dowodów kasowych, 
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- sprawdzenia raportów kasowych dokonywała Skarbnik Miasta lub osoba 
upowaŜniona, 

- raporty kasowe posiadały podpis osoby sporządzającej (kasjera),  
- gotówka uzyskana z wpłat do kasy, odprowadzana była na koniec dnia do banku 

lub nadwyŜkę gotówki znajdującą się w kasie na koniec dnia, zabezpieczano i 
odprowadzano w dniu następnym na rachunek bankowy jednostki, 

- na wypłaty dokonywane z kasy, kaŜdorazowo pobierana była gotówka na 
podstawie czeku, 

- dowody księgowe zawierały podpisy osób pobierających gotówkę z kasy i datę 
wypłaty oraz datę i podpis kasjera wypłacającego gotówkę, 

- kaŜdy dowód rozchodowy, zawierał podpisy osób dokonujących kontroli 
merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zatwierdzających do wypłaty, 

- dowody zawierały równieŜ adnotacje o środkach finansowych zabezpieczonych w 
budŜecie, dotyczących danego wydatku z wyszczególnieniem klasyfikacji 
budŜetowej, 

- zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale VIII  instrukcji w sprawie gospodarki 
kasowej, na rozchodowych dowodach kasowych nanoszona była numeracja 
raportów kasowych oraz pozycja dowodu w danym raporcie. 

Udzielanie i rozliczanie zaliczek 
W okresie kontrolowanym zasady udzielania i rozliczania zaliczek, określone zostały w 
rozdziale IV instrukcji biegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – 
księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 
100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku.  
Z powyŜszej instrukcji wynika, Ŝe pracownikom Urzędu Miasta Brzeziny udziela się 
zaliczek stałych i jednorazowych na dokonanie określonych wydatków: zakupu 
materiałów, sprzętu i usług, zwrotu kosztów związanych z podróŜami słuŜbowymi. 
Podstawą wypłacenia zaliczki jest wniosek o zaliczkę wypełniony przez pracownika i 
zaakceptowany przez Burmistrza, Skarbnika Miasta lub ich pełnomocników. Zgodnie z 
zasadami określonymi w instrukcji zaliczki jednorazowe podlegają rozliczeniu w ciągu 14 
dni od daty pobrania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin moŜe zostać 
przedłuŜony. Rozliczenia z pobranej zaliczki jednorazowej na koszty podróŜy słuŜbowych  
naleŜy dokonywać w ciągu 7 dni od powrotu z podróŜy słuŜbowej. Natomiast rozliczenia 
z pobranej zaliczki stałej naleŜy dokonać do 20 grudnia danego roku. W przypadku, gdy 
zaliczka podjęta przez pracownika nie zostanie rozliczona w ustalonym terminie, do 
czasu jej rozliczenia nie mogą być wypłacane dalsze zaliczki. 

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe w 2009 roku wypłacono 2 zaliczki stałe i 8 zaliczek 
jednorazowych. Do kontroli przyjęto 100% udzielonych zaliczek. Po przeprowadzonej 
analizie dokumentów źródłowych dotyczących udzielonych w 2009 roku zaliczek 
stwierdzono, Ŝe: 

- zaliczki jednorazowe i stałe, wypłacane były na podstawie wniosków 
skontrolowanych merytorycznie, pod względem formalnym i rachunkowym przez 
upowaŜnione osoby oraz zaakceptowanych przez Skarbnika Miasta i 
zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta bądź jego zastępców,  

- zaliczki stałe były rozliczane w terminie określonym w instrukcji, zaliczki 
jednorazowe były rozliczane w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od dnia pobrania 
zaliczki,  

- rozliczenia zaliczek z załączonymi rachunkami sprawdzane były pod względem 
merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym przez upowaŜnione osoby oraz 
akceptowane przez Skarbnika Miasta lub jego zastępcę i zatwierdzane przez 
Kierownika jednostki lub jego zastępców, 

- nie stwierdzono udzielania zaliczek osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę 
lub umowę zlecenie, 
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- w kontrolowanej jednostce, udzielone pracownikom zaliczki ewidencjonowano na 
kontach: 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, 101 - „Kasa”, 130 -
„Rachunek bieŜący jednostek budŜetowych”, 400 - „Koszty wg rodzajów”. 

Zestawienie udzielonych zaliczek jednorazowych i stałych w roku 2009 roku stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu kontroli. 

VI. WYKONYWANIE BUDśETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. INFORMACJE OGÓLNE – 2009 ROK. 

Dochody i przychody bud Ŝetu  

2009 rok 

Wyszczególnienie 
Plan  

po zmianach 
(zł) 

Wykonanie  
(zł) 

DOCHODY OGÓŁEM 23.824.126,73 23.907.612,80 
Dochody bie Ŝące 22.549.274,53 23.317.789,95 
Dochody majątkowe  1.274.852,20 589.822,85 
Dotacje  4.496.322,25 4.488.436,94 
z tego: 0,00 0,00 
- z budŜetu Wojewody 4.449.322,25 4.441.436,94 
- z funduszy celowych np. WFOŚ  
i GW (wymienić z jakich i ile) 
- z Powiatu na zadania realizowane 
na podstawie porozumień 
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 
 

7.000,00 
 

40.000,00 

 
 

7.000,00 
 

40.000,00 
Dotacje rozwojowe 1.212.524,48 526.214,52 
Środki zagraniczne 0,00 0,00 
PRZYCHODY 5.896.166,81 5.534.601,32 
z tego: 0,00 0,00 
Kredyty i poŜyczki 4.361.565,81 4.000.000,00 
NadwyŜka z lat poprzednich 1.534.601,00 1.534.601,32 
Inne (np. prywatyzacja) 0,00 0,00 

Plan dochodów i przychodów Miasta Brzeziny określony został uchwałą nr XXIX/139/08 
Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
na rok 2009. Zgodnie z ww. uchwałą dochody budŜetowe Miasta na 2009 rok określono 
na kwotę 22.461.331,19 zł. Planowane dochody budŜetowe na 2009 rok uległy zmianie 
w trakcie roku budŜetowego na podstawie 13 uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz 40 
zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny i ostatecznie planowana kwota dochodów 
wyniosła 23.824.126,73 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 
23.907.612,80, tj. 100,35% planu (po zmianach). Pierwotny plan dochodów bieŜących 
wynosił 22.172.337,22 zł i dochodów majątkowych 288.993,97 zł, po zmianach w ciągu 
roku wynosił: dla dochodów bieŜących 22.549.274,53 zł i majątkowych 1.274.852,20 zł. 
Wykonanie dochodów bieŜących wyniosło 23.317.789,95 zł i majątkowych 589.822,85zł. 

Planowane przychody budŜetu na 2009 rok określono na kwotę 4.982.166,81 zł, po 
zmianach w ciągu roku plan przychodów wynosił 5.896.166,81 zł, a wykonanie wyniosło 
5.534.601,32 zł, tj. 93,87% planu. 
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Wydatki i rozchody bud Ŝetu. 

Wyszczególnienie 
Plan  

po zmianach  
(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

WYDATKI OGÓŁEM 28.113.393,54 26.934.715,43 

z tego: 0,00 0,00 

Wydatki majątkowe 5.087.283,44 4.524.732,48 

Wydatki bieŜące 23.026.110,10 22.409.982,95 

ROZCHODY  1.606.900,00 1.594.367,00 

w tym: spłata kredytów i poŜyczek 1.606.900,00 1.594.367,00 

 

Uchwałą nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta na rok 2009 określono wydatki Miasta w wysokości 
25.800.598,00 zł. W trakcie roku budŜetowego plan wydatków uległ zmianie i na dzień 
31 grudnia 2009 roku wyniósł 28.113.393,54 zł, a wykonanie wydatków na dzień 31 
grudnia 2009 roku wyniosło 26.934.715,43 zł, co stanowiło 95,81% planu. 

Rozchody według uchwały budŜetowej zaplanowano w kwocie 1.642.900 zł, po zmianach 
w ciągu roku plan wynosił 1.606.900,00 zł, wykonano w kwocie 1.594.367,00 zł, co 
stanowiło 99,22% planowanej kwoty.  

2 PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKRE ŚLONYCH  
W ART.138 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  

Kontrolujący sprawdzili przestrzeganie za 2008 i 2009 roku zasad gospodarki finansowej 
określonych w art. 138 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonując analizy 
wydatków poniesionych na dzień: 10 kwietnia 2008 roku, 20 sierpnia 2008 roku, 17 
maja 2009 roku, 17 listopada 2009 roku, 1 czerwca 2008 roku, 12 września 2008 roku, 
15 lipca 2009 roku i 10 grudnia 2009 roku wg niŜej wymienionej klasyfikacji 
budŜetowej:  

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 – urzędy gmin: 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia, 
§ 4260 – zakup energii, 
§ 4300 – zakup pozostałych usług. 

Wykonanie na dzień 10 kwietnia 2008 roku 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

750 75023 4010 1.400.000,00 284.216,49 20,30 

750 75023 4210 80.000,00 19.533,42 24,42 

750 75023 4260 77.500,00 26.157,06 33,75 

750 75023 4300 60.000,00 57.486,45 95,81 
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Wykonanie na dzień 20 sierpnia 2008 roku  

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

750 75023 § 4010 1.400.000,00 725.849,98 51,85 

750 75023 § 4210 69.000,00 61.799,29 89,05 

750 75023 § 4260 113.966,00 73.959,66 64,90 

750 75023 § 4300 147.000,00 130.980,57 89,10 

Wykonanie na dzień 17 maja 2009 roku  

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

750 75023 § 4010 1.520.000,00 448.326,93 29,50 

750 75023 § 4210 100.000,00 16.121,09 16,12 

750 75023 § 4260 110.000,00 86.449,89 64,90 

750 75023 § 4300 180.000,00 66.589,60 89,10 

Wykonanie na dzień 17 listopada 2009 roku  

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

750 75023 § 4010 1.520.000,00 1.133.257,34 74,56 

750 75023 § 4210 94.200,00 85.703,96 90,98 

750 75023 § 4260 158.900,00 129.645,10 81,59 

750 75023 § 4300 150.400,00 147.036,46 97,76 

 

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne: 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia  
§ 4270 – zakup usług remontowych, 
§ 4300 – zakup usług pozostałych. 

Wykonanie planu na 1 czerwca 2008 roku  

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

600 60016 § 4210  43.000,00 0 0 

600 60016 § 4270  295.000,00 88.211,25 29,90 

600 60016 § 4300 447.256,00 330.107,60 73,81 

Wykonanie planu na dzień 12 września 2008 roku  

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

600 60016 § 4210  3.000,00 696,94 23,23 

600 60016 § 4270  335.000,00 167.208,73 49,91 

600 60016 § 4300 447.256,00 338.990,90 75,79 
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Wykonanie planu na dzień 15 lipca 2009 roku  

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

600 60016 § 4210  7.000,00 96,03 1,37 

600 60016 § 4270  465.000,00 142.904,10 30,73 

600 60016 § 4300 390.190,68 357.035,47 91,50 

Wykonanie planu na dzień 10 grudnia 2009 roku  

Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 
planu 

600 60016 § 4210  7.000,00 4.628,28 66,12 

600 60016 § 4270  505.000,00 409.875,69 81,16 

600 60016 § 4300 489.442,69 400.927,04 81,93 

Na podstawie wydruków z księgi rachunkowej dotyczących realizacji wydatków 
budŜetowych jak równieŜ na podstawie uchwał i zarządzeń Burmistrza Miasta 
stwierdzono, Ŝe wydatki w wybranym do kontroli okresie w wymienionych powyŜej 
działach, rozdziałach i paragrafach zostały wykonane w granicach kwot określonych w 
budŜecie Miasta Brzeziny. 

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - 2008 - 2009. 

1) Rachunkowo ść w zakresie podatków i opłat. Plan kont 

Organizacja wymiaru podatków i ich księgowania, prowadzona jest na podstawie 
uregulowań wewnętrznych zawartych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 161/2008 
Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany zakładowego 
planu kont dla budŜetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budŜetowej. 
Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych 
jednostek samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 3 do ww. zasad (polityki) 
rachunkowości. Poprzednio obowiązującym w tym zakresie był załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku .  
Wg obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont, do ewidencji podatków i opłat 
lokalnych słuŜą konta: 
- 101 – do ewidencji wpływów i zwrotów z tytułu podatków, dokonywanych za 

pośrednictwem kasy, po stronie Wn księguje się wpływ gotówki z tytułu podatków, w 
korespondencji ze stroną Ma konta 221 – naleŜności z tytułu dochodów 
budŜetowych, 

- 130 – na koncie ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane 
za pośrednictwem banku, w korespondencji z kontem 221, 

- 221 – naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych. Na stronie Wn konta 221 
ujmowane są ustalone na dany rok budŜetowy naleŜności z tytułu dochodów 
budŜetowych i zwroty nadpłat. Po stronie Ma ujmuje się wpłaty naleŜności z tytułu 
dochodów budŜetowych oraz odpisy naleŜności. Do ww. konta ewidencja 
szczegółowa prowadzona jest według dłuŜników i podziałek klasyfikacji budŜetowej, 

- 226 – do ewidencji naleŜności podatkowych zahipotekowanych lub zabezpieczonych 
zastawem skarbowym. Konto funkcjonuje w korespondencji z kontem 221- 
NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych lub 130 – Rachunek bieŜący urzędu. Po 
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stronie Wn księguje się naleŜności w wysokości zabezpieczonej hipoteką, po stronie 
Ma zmniejszenie naleŜności w wyniku dokonanej wpłaty; 

- 750 – przychody i koszty finansowe. Ewidencja szczegółowa konta zapewnia 
wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budŜetowych wg klasyfikacji 
budŜetowej. Na stronie Wn ujmuje się odpisy przychodów oraz odsetki za zwłokę w 
zapłacie zobowiązań a na stronie Ma ujmuje się przychody z tytułu dochodów 
budŜetowych oraz kwoty naleŜne z tytułu operacji finansowych, dochody finansowe z 
tytułu podatkowych dochodów budŜetowych. Na koncie ujmowane są księgowania w 
korespondencji z kontem 221. 

Prawidłowość dokonanych zapisów księgowych oraz zapisów na kontach podatników 
przeanalizowano w oparciu o materiały źródłowe (deklaracje podatkowe, decyzje 
umorzeniowe, dowody wpłaty).  

2) Organizacja wymiaru i poboru podatków i opłat (i nkaso) 

W Urzędzie Gminy Miasto Brzeziny ewidencję podatków i opłat prowadzą trzy osoby. 
Naliczenia przypisu, wymiar podatku, ewidencję i windykację podatku od środków 
transportowych od osób fizycznych oraz prawnych dokonuje się ręcznie. Naliczenia 
przypisu, wymiar, księgowość oraz windykację podatków od nieruchomości i rolnego 
prowadzone są komputerowo z wykorzystaniem programu firmy „INFO-SYSTEM” T.I. 
Groszek. Ewidencja analityczna (konto 221), prowadzona jest w formie odrębnych kont, 
oddzielnie dla kaŜdego podatnika. Na poszczególnych kontach ewidencjonowane są 
przypisy, odpisy, zaległości, odsetki i nadpłaty. Na koniec kaŜdego roku budŜetowego 
ustalane są stany kont zobowiązań pienięŜnych poszczególnych podatników. 
Opracowywaniem decyzji dotyczących ulg ustawowych w podatku od środków 
transportowych, rolnym  i od nieruchomości zajmują się pracownicy zatrudnieni w 
Referacie Podatków. W zakresie naliczanych odsetek i innych naleŜności (koszty 
wysyłania upomnień) w 2008 i 2009 roku występuje korespondencja konta Wn 221 i Ma 
750. Nakazy płatnicze łącznego zobowiązania pienięŜnego i decyzje w sprawie wymiaru 
podatków od osób fizycznych w latach 2008 – 2009 zostały doręczone podatnikom za 
pośrednictwem poczty.  
Zgodnie z informacjami Skarbnika Miasta – GraŜyny Meli, pobór podatków następuje 
poprzez wpłaty do kasy Urzędu Miasta, za pośrednictwem banku lub poczty. 

Realizację dochodów Gminy Miasto Brzeziny z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 
2008-2009 przedstawiono w poniŜej zamieszczonych tabelach. 

 

Tabela  
Plan i realizacja dochodów własnych w 2008 roku 

Lp.  Wyszczególnienie 
Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Procent 
Wykonania 

planu 

Udział 
procentowy  

w wykonaniu 
bud Ŝetu 

1 2 3 4 5 6 
DOCHODY BUDśETOWE - 
ogółem 

24.498.631,96 25.424.859,06 103,78 00,0 

1. Podatek od nieruchomości 2.847.000,00 2.957.606,75 103,89 11,64 
2. Podatek rolny 113.200,00 115.713,13 102,22 0,46 
3. Podatek leśny 1.850,00 5.058,30 273,43 0,02 
4. Podatek od środków 

transportowych 
64.600,00 164.815,10 255,14 0,64 

5. Opłata targowa 79.200,00 84.571,00 106,79 0,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłoŜonych przez Urząd Gminy Miasto Brzeziny. 
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Tabela  
Plan i realizacja dochodów własnych w 2009 roku 

Lp.  Wyszczególnienie 
Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Procent 
Wykonania 

planu 

Udział 
procentowy  

w wykonaniu 
bud Ŝetu 

1 2 3 4 5 6 
DOCHODY BUDśETOWE - 
ogółem 

23.824.126,73 23.907.612,80 100,35 00,0 

1. Podatek od nieruchomości 3.160.000,00 3.239.584,32 102,52 13,55 
2. Podatek rolny 108.000,00 111.115,09 102,89 0,47 
3. Podatek leśny 1.800,00 1.888,00 104,89 0,01 
4. Podatek od środków 

transportowych 
174.635,00 182.837,40 104,70 0,77 

5. Opłata targowa 95.000,00 96.695,00 101,79 0,41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłoŜonych przez Urząd Gminy Miasto Brzeziny. 

 

3) Podatek od nieruchomo ści 

W 2008 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą nr 
XIV/80/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok, opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2007 roku, nr 375, pod poz. 3330. Uchwałą nr 
XIV/81/07 z dnia 25 października 2007 roku Rada Gminy zwolniła z opodatkowania 
budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane do celów przeciwpoŜarowych, 
wynikających z zadań statutowych gminy. Zwolnienie nie obejmowało budynków lub ich 
części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2007 roku, nr 375, 
pod poz. 3331 i przekazana do RIO w dniu 30 października 2007 roku. Rada Miasta 
Brzeziny określiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2009 roku uchwałą 
nr XXVII/118/08 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z 2008 roku, nr 373, pod poz. 3361. Uchwała w sprawie stawek 
podatkowych na 2008 rok, została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
dniu 30 października 2007 roku, a na 2009 rok w dniu 28 października 2008 roku. 
Uchwała nr XXXVIII/83/05 Rady Gminy Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2005 roku w 
sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2005 roku, nr 367, pod poz. 3582. 
Uchwała ta obowiązywała do 2008 roku. W dniu 23 października 2008 roku Rada Gminy 
Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr XXVII/119/08 w sprawie określenia wzorów 
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości. Uchwałę przekazano do RIO w dniu 28 października 2008 
roku. Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z 2008 roku, nr 373 pod poz. 3362.    
W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe w Mieście Brzeziny była 
wprowadzona opłata prolongacyjna z tytułu rozłoŜenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych. Opłata została wprowadzona uchwałą 
nr XIV/78/03 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty prolongacyjnej. Zgodnie z cytowaną ww. uchwałą stawka opłaty 
prolongacyjnej, została ustalona w wysokości 10% stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Stwierdzono, Ŝe uchwały 
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w sprawie ustalenia stawek podatkowych, zwolnień, wzorów formularzy, nie były 
przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
Do Urzędu Miasta Brzeziny ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach wpływają informacje 
dotyczące kaŜdorazowych zmian dokonywanych w ewidencji gruntów i budynków. 
Ostatnie zmiany dokonane w ewidencji gruntów wpłynęły: w dniu 8 czerwca 2010 roku 
w odniesieniu do 4 osób, w dniu 9 czerwca 2010 roku w odniesieniu do 1 osoby i 10 
czerwca 2010 roku w stosunku do 2 osób. W Urzędzie Miasta Brzeziny ww. zmiany 
wprowadzono w dniach: 14 czerwca 2010 roku, 17 czerwca 2010 roku, 21 czerwca 2010 
roku, 24 czerwca 2010 roku i 30 czerwca 2010 roku. 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 

W 2008 podatkiem od nieruchomości objęto 73 osoby prawne. Przypis dla tej grupy 
podatników wynosił w 2008 roku 1.335.308,00 zł i stanowił 5,45% planowanych 
dochodów ogółem i 10,78 % planowanych dochodów własnych. W 2009 roku podatkiem 
od nieruchomości objęto 71 osób prawnych, dla których przypis wynosił 1.719.093,00 zł 
i stanowił 7,2% planowanych dochodów budŜetowych i 14,7% planowanych dochodów 
własnych. Wykonane dochody z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły: w 2008 roku 
1.265.658,05 zł i stanowiły 94,8% przypisu, w 2009 roku 1.432.582,80 zł i stanowiły 
83,3% przypisu.  

Pod względem prawidłowości zadeklarowanego podatku, terminowości wpłat, 
powszechności opodatkowania, kontrolą objęto 16 podatników podatku od 
nieruchomości osoby prawne. Podstawę wyboru próby stanowiła kwota przypisu, 
wybrano podatników z najwyŜszą kwotą. Zestawienie wybranych do kontroli podatników 
z numerem ich konta oraz nazwą podmiotu stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu.  

W dalszej części niniejszego protokołu podatnicy identyfikowani będą wg numeru konta 
podatnika podanego w wykazie załączonym do protokołu.  

Informacje zawarte w przedłoŜonych deklaracjach oraz indywidualnych kartach 
kontowych dla wybranych podatników zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 25  
do niniejszego protokołu. 

Analiza deklaracji wykazała, co następuje: 

- (…)1 
- Miasto dysponuje dostępem do danych ewidencji gruntów i budynków i dane wykazane 
w deklaracjach podatkowych co do powierzchni gruntów były zgodne z danymi z niej 
wynikającymi; 
- z przedłoŜonej dokumentacji oraz ustnych wyjaśnień merytorycznego pracownika ds. 
podatków wynika, Ŝe organ podatkowy nie korzystał w okresie objętym kontrolą z 
uprawnień wynikających z art. 281 i następnych ustawy Ordynacja podatkowa i nie 
przeprowadzał kontroli u osób prawnych w zakresie zgodności zadeklarowanego przez 
podatników podatku; 
-  złoŜone przez podmioty prawne deklaracje podatkowe na 2008 i 2009 rok, poza jedną  
korektą deklaracji,  zawierają adnotacje pracownika organu podatkowego - podpis osoby 
przyjmującej i analizującej deklarację, które potwierdzały podejmowanie przez organ 

                                                      
1 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 oraz § 2 pkt 3 i 4 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO 
w Łodzi Piotr Walczak. 
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podatkowy czynności sprawdzających, których wymóg wynika z art.272 ustawy 
Ordynacja podatkowa. Stwierdzone przez kontrolujących braki informacji w zakresie 
zmian w podstawie opodatkowania (…)2, błędne zaokrąglenie kwoty wynikającej z 
deklaracji (…)3, wskazują, Ŝe mimo adnotacji o przeprowadzonej analizie deklaracji, 
takich czynności zaniechano bądź były one niekompletne;  
-   kontrola terminowości wpłat podatku wykazała, Ŝe ze skontrolowanej próby 16  
podatników, 8 w 2008 roku i 5 w 2009 opłacało podatek nieterminowo, bądź zaniechało 
jego wpłaty.  
Na 31 grudnia 2008 roku oraz na 31 grudnia 2009 roku odnotowano zaległości w 
przedmiotowym podatku w kwotach:  

- na dzień 31 grudnia 2008 roku – 757.960,11 zł, 
- na dzień 31 grudnia 2009 roku – 870.702,11 zł. 

Największe zaległości w opłatach podatku od nieruchomości osoby prawne odnotowano 
na kontach niŜej wymienionych podatników:  

(…)4        
Działania windykacyjne podejmowane przez jednostkę w celu wyegzekwowania powyŜej 
przedstawionych zaległości, omówiono w pkt 7 niniejszego rozdziału protokołu. 

Kontrolę zagadnień związanych z podatkiem od nieruchomości od osób prawnych 
przeprowadzono w oparciu o testy, które stanowią załącznik nr 27 do protokołu 
kontroli. 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

W 2008 roku podatkiem od nieruchomości objęto 1822 podatników w tym prowadzących 
działalność gospodarczą 418, a w 2009 roku 2040 podatników w tym prowadzących 
działalność gospodarczą 427. 
Wymiar podatku na 2008 rok wyniósł 1.837.796,00 zł w tym wymiar dla podatników 
prowadzących działalność gospodarczą 1.149.755,00 zł, a na 2009 rok 2.040.642,00 zł 
w tym wymiar dla podatników prowadzących działalność gospodarczą 1.263.988,00 zł.  
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 
wyniósł w 2008 roku 1.645.000,00 zł, a wykonanie 1.691.948,70 zł co stanowi 6,65% 
dochodów budŜetowych i 12,63% dochodów własnych. 
Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 
wyniósł w 2009 roku 1.750.000,00 zł, a wykonanie 1.807.001,52 zł co stanowi 7,56% 
dochodów budŜetowych i 14,45% dochodów własnych. 
W celu sprawdzenia terminowości wydania decyzji podatkowych próbą objęto 10 
podatników prowadzących działalność gospodarczą. Wymiar podatku w badanej próbie 

                                                      
2 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
3 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
4 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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wynosił: 2008 rok – 70.825,00 zł i 2009 rok – 76.922,00 zł. 
W 2008 i w 2009 roku w badanej próbie wszystkie decyzje zostały doręczone 
terminowo. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe w 2007 roku 1 podatnik (…)5  

Wyjaśnienie w sprawie wydania z opóźnieniem decyzji zmieniającej podatek stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu kontroli.       

Korektę informacji w 2008 roku złoŜyła 1 osoba ze zmianą wysokości podatku o kwotę 
2,00zł. Korekta została złoŜona w dniu 19 grudnia 2008 roku. Decyzja zmieniająca 
została wydana w tym samym dniu i wysłana do podatnika 22 grudnia 2008 roku. 
Wpłatę skorygowanego podatku dokonano w dniu 12 marca 2009 roku. 

We wszystkich złoŜonych decyzjach oraz korektach badanej próby kwota podatku 
została prawidłowo określona.  

Stawki podatku zastosowane do sporządzenia wymiarów w latach 2008 – 2009 były 
zgodne z uchwałami Rady Miasta Brzeziny i spełniały wymogi określone w art. 5 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r., 
Dz. U. nr 121, poz. 844 ze zm.).  
Kontroli podatku dokonano w oparciu o: 
- rejestry wymiarowe, 
- uchwały Rady Miasta Brzeziny z 2008 i 2009 roku ustalające stawki podatku, 
- kwitariusze łącznego zobowiązania pienięŜnego. 

Terminowość wydania decyzji podatkowych z naliczonym podatkiem, zgodność 
zastosowanych stawek ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Brzeziny oraz 
złoŜone korekty informacji w wybranej próbie podatników w latach 2008 – 2009 
przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 29 do protokołu kontroli. 

Kontrolą prawidłowości naliczania, poboru i ewidencji podatku za lata 2008 – 2009 
objęto 10 losowo wybranych podatników prowadzących działalność gospodarczą. 

Wymiar podatku oraz terminowość wpłat naleŜności podatkowych dla podatników 
wybranej próby przedstawia załącznik nr 30 do protokołu kontroli. 

W wyniku kontroli dokumentów źródłowych stwierdzono: 

Podatnicy o niŜej wymienionych numerach ewidencyjnych wpłacili podatek nieterminowo 
i tak: 
(…)6. 

Kontrole podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

Kontrolujący stwierdzili, Ŝe w okresie kontrolowanym jednostka przeprowadziła 11 
kontroli wymiaru ww. podatku, w tym 1 kontrolę u osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą. Kontrole zostały przeprowadzone na podstawie imiennych upowaŜnień do 
przeprowadzenia kontroli wydanych przez Burmistrza Miasta Brzeziny. W 2008 roku 
przeprowadzono 5 kontroli wymiaru podatku, a w 2009 roku 6 kontroli. Z protokołów 
sporządzonych na okoliczność przeprowadzonych kontroli wynika, Ŝe:  

                                                      
5 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
6 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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w 2008 roku wydano 7 niŜej wymienionych decyzji zwiększających wysokość podatku: 
- 1 decyzja zwiększająca podatek za 2005 rok o kwotę 1.624,80 zł, 
- 1 decyzja zwiększająca podatek za 2006 rok o  kwotę 1.625,00 zł, 
- 2 decyzje zwiększające podatek za 2007 rok o kwotę 1879,00 zł (254,00 zł – 1 

decyzja i 1.625,00 zł – 2 decyzja), 
- 3 decyzje zwiększające podatek za 2008 rok o kwotę 2.402,00 zł(270,00 zł – 1 

decyzja, 221,00 zł – 2 decyzja i 1.911,00 zł – 3 decyzja), 

w 2009 roku wydano 18 niŜej wymienionych decyzji zwiększających wysokość 
podatku: 
- 1 decyzja ustalająca wysokość podatku za 2004 rok w kwocie 193,00 zł, 
- 2 decyzje zwiększająca podatek za 2004 rok o kwotę 257,00 zł (196,50 zł – 1 

decyzja i 60,50 zł – 1 decyzja), 
- 1 decyzja ustalająca wysokość podatku za 2005 rok w kwocie 193,00 zł, 
- 2 decyzje zwiększająca podatek za 2005 rok o kwotę 257,00 zł (196,50 zł – 1 

decyzja i 60,50 zł – 1 decyzja), 
- 1 decyzja ustalająca wysokość podatku za 2006 rok w kwocie 193,00 zł, 
- 2 decyzje zwiększająca podatek za 2006 rok o kwotę 257,00 zł (196,00 zł – 1 

decyzja i 61,00 zł – 1 decyzja), 
- 1 decyzja ustalająca wysokość podatku za 2007 rok w kwocie 193,00 zł, 
- 2 decyzje zwiększająca podatek za 2007 rok o kwotę 257,00 zł (196,00 zł – 1 

decyzja i 61,00 zł – 1 decyzja), 
- 1 decyzja ustalająca wysokość podatku za 2008 rok w kwocie 220,00 zł,  
- 2 decyzje zwiększająca podatek za 2008 rok o kwotę 262,00 zł (193,00 zł – 1 

decyzja i 69,00 zł – 1 decyzja), 
- 1 decyzja ustalająca wysokość podatku za 2009 rok w kwocie 250,00 zł,  
- 2 decyzje zwiększająca podatek za 2009 rok o kwotę 236,00 zł (161,00 zł – 1 

decyzja i 75,00 zł – 1 decyzja). 
Zestawienie przeprowadzonych przez jednostkę kontroli podatkowych z 
wyszczególnieniem podatników, terminów przeprowadzonych kontroli, przypisu podatku 
przed kontrolą i przypis na podstawie wydanych decyzji po kontroli stanowi załącznik 
nr 31 do protokołu kontroli.  

Przykładowe księgowanie podatku od nieruchomości wpłaconego do kasy 

Podatek od nieruchomości – III rata w kwocie 71,00 zł wpłacony w dniu 5 sierpnia 2008 
roku przez podatnika o nr ewidencyjnym (…)7, został zaksięgowany: 

W organie 

Wn 133 i Ma 901, 

W jednostce 

Wn 130 - 1 i Ma 101 – 1 
Wn 101 – 1 i Ma 221 – 7 wpływ 
Wn 221 - 7 i Ma 750 – przypis  

Przykładowe księgowanie podatku od nieruchomości wpłaconego przelewem 

Podatek od nieruchomości – III rata w kwocie 108,00 zł wpłacony w dniu 7 października 
2009 roku przez podatnika o nr ewidencyjnym (…)8, został zaksięgowany: 

                                                      
7 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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W organie 

Wn 133 i Ma 901, 

W jednostce  

Wn 130 – 1 i Ma 221 – 7 – wpłata 
Wn 221 – 7 i Ma 750 – przypis  

 
Udzielone ulgi w zapłacie podatku w zakresie podatku od nieruchomości (np. 
umorzenie zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności) 

2008 rok  

Rodzaj decyzji 
Ilość  

wydanych decyzji 

Kwota obj ęta  
decyzjami 

(zł) 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek  
6 

2 

4.597,001 

693,002 

RozłoŜenie zapłaty podatku na raty    

Odroczenie terminu płatności podatku   

RozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej 4 12.134,00 

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej   
1 
osoby fizyczne 

2 osoby prawne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 rok  

Rodzaj decyzji 
Ilość  

wydanych decyzji 

Kwota obj ęta  
decyzjami 

(zł) 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek  
6 

4 

33.786,001 

7.241,002 

RozłoŜenie zapłaty podatku na raty    

Odroczenie terminu płatności podatku   

RozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej 5 25.478,00 

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej   
1 
osoby fizyczne 

2 osoby prawne 

                                                                                                                                                                    
8 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Podatek od nieruchomości od osób prawnych – umorzenia  
Dane zawarte w powyŜszych tabelach są zgodne ze sprawozdaniami Rb - PDP i Rb - 27S 
sporządzonymi na 31 grudnia 2008 roku  oraz 2009 roku. Umorzenie zaległości w 
podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2008 wynosiło: zaległość główna -  
660,00 zł i odsetki od zaległości wynosiły 33,00 zł, natomiast w roku 2009 wynosiły 
odpowiednio  6.839,00 zł i 582,00 zł. 

Celem sprawdzenia prawidłowości postępowania organu podatkowego przy udzielaniu 
ulg w zapłacie podatku od nieruchomości podatnikom - osobom prawnym, analizie 
poddano udokumentowanie wszystkich wydanych  w okresie objętym kontrolą decyzji. 
Wyniki analizy zestawiono w tabelach stanowiących załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu. 

Z przeanalizowanej dokumentacji w powyŜszym zakresie wynika, Ŝe: 

- wszystkie sprawy z wniosków podatników, dotyczących umorzeń zaległości, 
odsetek, zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa, zostały załatwione w 
drodze decyzji, 

- organem wydającym decyzje była Burmistrz Miasta Brzeziny, 
- decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne ich wydania, zgodnie z art.210 

ustawy Ordynacja podatkowa, 
- instytucję umorzenia zastosowano wyłącznie do podatków, co do których upłynął 

termin płatności, 
- przed wydaniem decyzji organ podatkowy przeprowadził postępowanie podatkowe, 

dokonał analizy zebranych materiałów dowodowych (dokumenty przedkładane 
przez podatnika tj. informacje o stanie konta bankowego na wskazany przez organ 
podatkowy dzień, sprawozdania finansowe, wykaz zobowiązań, kserokopie 
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8, oświadczenia o nie 
otrzymywaniu pomocy publicznej),  

- w roku 2009 wydano dwa postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania 
oraz jedną decyzje negatywną,  

- w postępowaniach podatkowych zakończonych wydaniem decyzji w sprawie ulg w 
zapłacie przedmiotowego podatku, nie brali udziału pracownicy urzędu podlegający 
wyłączeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art.130 ustawy Ordynacja 
podatkowa, co potwierdziła Burmistrz Miasta Brzeziny w oświadczeniu 
stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – umorzenia i rozłoŜenia na raty 
Sprawdzono wszystkie decyzje wydane przez Burmistrz Miasta Brzeziny dotyczące 
umorzenia zaległości podatkowych i odsetek w podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych: 
2008 rok 
- decyzja nr Fn. 3113 – 1 – 6/07/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku – osoba fizyczna 

(umorzenie (50%) zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za lata 
2003 – 2007 w kwocie 221,00 zł + 53,00 zł odsetki i rozłoŜenie na raty 271,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 9/07/08 z dnia 13 lutego 2008 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie w 50% zaległości podatkowych podatku od nieruchomości za lata 2006 – 
2007 w kwocie 4.145,00 zł i rozłoŜono spłatę pozostałej części zaległego podatku na 
raty w kwocie 4.145,00 zł),  

- decyzja nr Fn. 3113 – 1 – 7/07/08 z dnia 14 lutego 2008 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pienięŜnym IV raty 
podatku za 2007 roku w kwocie 43,00 zł), 
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- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 10/07/08 z dnia 18 lutego 2008 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie odsetek od zaległości podatkowych podatku od nieruchomości za lata 
2006 – 2007 w kwocie 53,00 zł i rozłoŜono zaległość podatkową na raty w kwocie 
636,00 zł),  

- decyzja nr Fn. 3110 – 2 – 1/08 z dnia 7 lipca 2008 roku – osoba fizyczna (umorzenie 
odsetek od  zaległości podatkowej podatku od nieruchomości za lata 2006 – 2008 (II 
rata) w kwocie 596,00 zł i rozłoŜenie na raty spłaty zaległego podatku od 
nieruchomości w kwocie 7.082,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 3/08 z dnia 15 października 2008 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości dotyczące III raty za 
2008 rok w kwocie 188,00 zł),  

2009 rok 
- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 4/08/09 z dnia 6 lutego 2009 roku – osoba fizyczna 

(umorzenie odsetek od  zaległości podatkowej podatku od nieruchomości za 2008 
rok w kwocie 300,00 zł i rozłoŜenie na raty spłaty zaległego podatku od 
nieruchomości w kwocie 5.752,00 zł) zastosowano pomoc de minmis umorzenie 
300,00  zł – 65,74 euro i rozłoŜenie na raty kwoty 5.752,00 zł tj. 217,44 zł w 
przeliczeniu na EDN – 47,65 euro), 

- decyzja nr Fn. 3113 – 1 – 6/08/09 z dnia 12 stycznia 2009 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie  zaległości podatkowej za 2008 rok podatku rolnego w kwocie 48,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 7/08/09 z dnia 27 lutego 2009 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie zaległości podatkowych dotyczących IV raty podatku od nieruchomości 
za 2008 rok w kwocie 15.783,00 zł  i umorzenie odsetek w kwocie 202,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 2/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie zaległości podatkowych dotyczących I raty podatku od nieruchomości za 
2009 rok w kwocie 110,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3113 – 2 – 1/009 z dnia 11 maja 2009 roku – osoba fizyczna 
(rozłoŜenie zapłaty zaległości podatkowych dotyczących I raty łącznego zobowiązania 
pienięŜnego w wysokości 421,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 6/R/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku – osoba fizyczna 
(rozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej II raty podatku za 2009 rok do w 
kwocie 17.708,00 zł i 228,00 zł odsetki), 

- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 6/U/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie zaległości podatkowych dotyczących I raty podatku od nieruchomości za 
2009 rok w kwocie 17.708,00 zł i odsetki w kwocie 541,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3113 – 2 – 2/09 z dnia 20 października 2009 roku – osoba fizyczna 
(rozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej za okres od III raty 2008 roku do 
III raty 2009 roku dotyczącej podatku od nieruchomości w kwocie 401,00 zł, 29,00 zł 
odsetki), 

- decyzja nr Fn. 3110 – 1 – 9/09 z dnia 27 października 2009 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie zaległości podatkowych dotyczących III raty podatku od nieruchomości 
za 2009 rok w kwocie 137,00 zł),  

- decyzja nr Fn. 3113 – 2 – 3/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku – osoba fizyczna 
(rozłoŜenie zapłaty zaległości podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania 
pienięŜnego za 2009 rok w wysokości 1.196,00,00 zł). 

W wyniku powyŜszego stwierdzono: 
- wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości 

(odsetek), zostały załatwione w drodze decyzji zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja 
podatkowa, 

- organ podatkowy przed wydaniem decyzji przeprowadził postępowanie wyjaśniające 
wymagane przepisami art. 122 i 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- wszystkie decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne wymagane art. 210 § 4 ustawy 
Ordynacja podatkowa, 

- umorzenia stosowano tylko do zaległości podatkowych, 
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- w 13 przypadkach, organ podatkowy przed jej wydaniem wyznaczył stronie 7 – 
dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego, zgodnie z 
art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- w 5 przypadkach ulgi zostały udzielone na podstawie art. 1 i 5 ustawy z 30 kwietnia 
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst 
jednolity z 2007 r., Dz. U. nr 59, poz. 404 ze zm.), pkt 8 oraz art. 2 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UEL nr 379, poz. 5).   

- decyzje wydawane były przez Burmistrza Miasta Brzeziny. 

Kontrolę zagadnień związanych z udzielaniem ulg w zapłacie podatku od nieruchomości 
przeprowadzono w oparciu o testy, które stanowią załącznik nr 34 do niniejszego 
protokołu kontroli. 

4) Podatek rolny 

W 2008 roku podstawę do naliczania podatku rolnego stanowiła średnia cena skupu Ŝyta 
za 1 q za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 – 58,29 zł (Komunikat Prezesa GUS z 
dnia 17 października 2007 roku – M.P. nr 77, poz. 831). 
Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy dla: gruntów gospodarstw rolnych wyniosła 
145,73  zł (58,29 zł x 2,5q = 145,73 zł), a dla pozostałych gruntów wynosiła 291,45 zł 
(58,29 zł x 5q = 291,45 zł).  
W 2009 roku podstawę do naliczania podatku rolnego stanowiła średnia cena skupu Ŝyta 
za 1 q za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 – 55,80 zł (Komunikat Prezesa GUS z 
dnia 17 października 2008 roku – M.P. nr 81, poz. 717). 
Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy dla: gruntów gospodarstw rolnych wyniosła 
139,50  zł (55,80 zł x 2,5q = 139,50 zł), a dla pozostałych gruntów wynosiła 279,00 zł 
(55,80 zł x 5q = 279,00 zł).  

Podatek rolny od osób fizycznych 

W 2008 roku wymiar podatku kształtował się w wysokości 44.389,00 zł, a w 2009 roku 
42.701,00 zł. Z ewidencji podatkowej wynika, Ŝe w 2008 roku opodatkowano 546 
podatników, a w 2009 roku 597 osób. 

W 2008 roku plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 
wyniósł 110.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 112.475,13 zł, co stanowi 0,44 % 
dochodów budŜetowych i 0,84 % dochodów własnych. 

W 2009 roku plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 
wyniósł 105.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 108.878,09 zł, co stanowi 0,45 % 
dochodów budŜetowych i 0,87 % dochodów własnych. 

Podatek rolny od osób prawnych 

Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych wyniósł w 
2008 roku 3.200,00 zł, a wykonanie 3.238,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów 
budŜetowych i 0,02% dochodów własnych. 

Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych wyniósł w 
2009 roku 3.000,00 zł, a wykonanie 2.237,00 zł, co stanowi 0,009% dochodów 
budŜetowych i 0,02% dochodów własnych. 
Obowiązek świadczenia podatku rolnego w 2008 roku miało 10 jednostek – wymiar 
podatku wynosił 3.238,00 zł, w 2009 roku miało 14 jednostek – wymiar podatku wynosił 
3.585,00 zł. 

Przykładowe księgowanie podatku rolnego wpłaconego przelewem 
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Podatek rolny (osoba fizyczna) – III rata w kwocie 71,00 zł wpłacony w dniu 13 
października 2009 roku przez podatnika o nr ewidencyjnym (…)9 został zaksięgowany: 

W organie 

Wn 133 i Ma 901, 

W jednostce  

Wn 130 – 1 i Ma 221 – 8 – wpłata 
Wn 221/8 i Ma 750 – przypis  

Przykładowe księgowanie podatku rolnego wpłaconego do kasy 

Podatek rolny (osoba fizyczna) – III i IV rata w łącznej kwocie 89,00 zł wpłacony w dniu 
13 sierpnia 2008 roku przez podatnika o nr ewidencyjnym (…)10 został zaksięgowany: 

W organie 

Wn 133 i Ma 901, 

W jednostce 

Wn 101 – 1 i Ma 221 – 8  
Wn 130 – 1 i Ma 101 – 1 - wpływ  
Wn 221 – 8 i Ma 750 – przypis  

Udzielone ulgi i zwolnienia w zakresie podatku rolnego  
(w szczególności ulga inwestycyjna i z tytułu nabycia gruntów) 

2008 rok  

Rodzaj decyzji 
Ilość decyzji  

(szt.) 

Kwota  
ulgi lub zwolnienia  

(zł) 

Ulga inwestycyjna   

Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów   

Ulga Ŝołnierska   

Umorzenie zaległości, odsetek 1 24,00 

RozłoŜenie na raty zapłaty podatku (zaległości)   

Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości)   

2009 rok  

Rodzaj decyzji 
Ilość decyzji 

(szt.) 
Kwota  

ulgi lub zwolnienia 

                                                      
9 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
10 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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(zł) 

Ulga inwestycyjna   

Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów 2 84,00 

Ulga Ŝołnierska   

Umorzenie zaległości, odsetek 1 7,00 

RozłoŜenie na raty zapłaty podatku (zaległości) 2 390,00 

Odroczenie terminu zapłaty podatku (zaległości)   

 
Dokonano sprawdzenia dwóch wydanych w 2009 roku decyzji zwalniających podatników 
(osoby fizyczne) z płacenia podatku od zakupionych gruntów na okres 5 lat: 
- decyzja nr FP. 3111 – 1 – 24/09 z dnia 1 lipca 2009 roku – ulga na kwotę 10,00 zł – 

za 2009 rok, 
- decyzja nr FP. 3111 – 1 – 3/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku – ulga na kwotę 74,00 

zł – za 2009 rok.   
W wyniku powyŜszego stwierdzono, Ŝe w aktach spraw znajdowały się: 
- podania o zastosowanie zwolnienia z podatku, zawierające oświadczenia 

ubiegających się o zwolnienie z podatku oraz o stopniu pokrewieństwa ze 
sprzedającym grunty tj., Ŝe osoba sprzedająca jest osobą obcą dla kupującej (art. 12 
ust. 5 ustawy o podatku rolnym), 

- kserokopia aktu notarialnego dotyczącego zakupionych gruntów (dotyczy decyzji nr 
FP. 3111 – 1 – 3/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku) i Postanowienia Sądu 
Rejonowego w Brzezinach z dnia 6 lutego 2009 roku – Sygn. Akt I Co 85/08 (dotyczy 
decyzja nr FP. 3111 – 1 – 24/09 z dnia 1 lipca 2009 roku), 

- decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny (FP. 3111 – 1 – 3/2009 z dnia 10 lutego 2009 
roku) oraz decyzja wydana z upowaŜnienia Burmistrza Miasta Brzeziny (FP. 3111 – 1 
– 24/09 z dnia 1 lipca 2009 roku) w sprawie zwolnienia nabytych w drodze kupna 
gruntów z podatku rolnego na okres 5 lat – wydane zgodnie z art. 13d ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku, Dz. U. 
nr 94, poz. 431 ze zm., tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 136, poz. 969 ze zm), 

- w toku kontroli stwierdzono, Ŝe w przypadku decyzji nr FP. 3111 – 1 – 
3/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku, nieprawidłowo określono okres 
stosowania udzielonego zwolnienia. Zgodnie z decyzją okres ten wynosił: od 
1 lutego 2009 roku do 31 maja 2014 roku – 100%, od dnia 1 czerwca 2014 
roku do 31 maja 2015 roku – 75% i od 31 czerwca 2015 roku do 31 maja 
2016 roku – 50%. Z uwagi na zawarcie aktu notarialnego Repertorium A nr 
2437/2008 w dniu 14 maja 2008 roku okres ten powinien wynosić: od dnia 
1 lutego 2009 roku do 31 maja 2013 roku – 100% następnie od 1 czerwca 
2013 roku do 31 maja 2014 roku 75% i od 31 czerwca 2014 roku do 31 
maja 2015 roku – 50%. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku rolnym z 
dnia 15 listopada 20 listopada 1984 roku (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 
136, poz. 969) okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę nabycia 
gruntów. JednakŜe ulga jest stosowana od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złoŜono wniosek – art. 13d ust. 3 ww. 
ustawy. W trakcie kontroli w dniu 12 maja 2010 roku Burmistrz Miasta Brzeziny 
wydała postanowienie dotyczące sprostowania okresu stosowania zwolnienia od 
zakupionych gruntów określonego wcześniej w decyzji nr FP. 3111 – 1 – 3/2009 z 
dnia 10 lutego 2009 roku. 

Kserokopie:  decyzji nr FP. 3111 – 1 – 3/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku, aktu 
notarialnego Repertorium A nr 2437/2008  z dnia 14 maja 2008 roku, wniosku z dnia 
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14 stycznia 2009 roku oraz postanowienia FP 3111 – 1 – 16/2010 z dnia 12 maja 
2010 roku stanowią akta kontroli strona nr 84 - 92.     

W okresie kontrolowanym nie wydawano decyzji dotyczących ulg inwestycyjnych i 
Ŝołnierskich.   

Sprawdzono następujące decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych oraz 
innych ulg: 
- decyzja nr Fn. 3113 – 1 – 6/07/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku – osoba fizyczna 

(umorzenie (50%) zaległości podatkowej z tytułu podatku rolnego za lata 2003 – 
2007 w kwocie 24,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3113 – 1 – 6/08/09 z dnia 12 stycznia 2009 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie  zaległości podatkowej za 2008 rok podatku rolnego w kwocie 7,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3113 – 2 – 2/09 z dnia 20 października 2009 roku – osoba fizyczna 
(rozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej za okres od III raty 2008 roku do 
III raty 2009 roku dotyczącej podatku rolnego w kwocie 390,00 zł).  

W wyniku powyŜszego stwierdzono Ŝe: 
- wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości 

(odsetek) oraz udzielenia innych ulg, zostały załatwione w drodze decyzji zgodnie z 
art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- organ podatkowy przed wydaniem decyzji przeprowadził postępowanie wyjaśniające 
wymagane przepisami art. 122 i 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- wszystkie decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne wymagane art. 210 § 4 ustawy 
Ordynacja podatkowa, 

- umorzenia stosowano tylko do zaległości podatkowych, 
- w przypadku umorzenia zaległości podatkowej w 50%, organ podatkowy przed jej 

wydaniem wyznaczył stronie 7 – dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie 
materiału dowodowego, zgodnie z art. 216, art. 123 § 1, art. 200 § 1 ustawy 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, nr 8 , poz. 60 ze zm), 

- decyzje wydawała Burmistrz Miasta Brzeziny. 
 

5) Podatek od środków transportowych 

W 2008 i 2009 roku obowiązywała uchwała nr XIV/82/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2008 rok. W dniu 30 października 2007 roku ww. uchwałę 
przekazano do RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 375, poz. 3332 z 
dnia 14 grudnia 2007 roku. 

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe Miasto otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w 
Brzezinach (Wydział Komunikacji) informacje podatkowe dotyczące zaistniałych zmian w 
stanie pojazdów. Ostatnie ww. informacje w 2008 roku, 2009 i 2010 roku otrzymano:  
- w dniu 2 grudnia 2008 roku za okres od 1 listopada 2008 roku do 30 listopada 2008 

roku (zmiany dotyczą 5 pojazdów), 
- w dniu 7 stycznia 2009 roku za okres od 1 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 

roku (zmiany dotyczą 11 pojazdów), 
- w dniu 3 grudnia 2009 roku za okres od 1 listopada 2009 roku do 30 listopada 2009 

roku (zmiany dotyczą 4 pojazdów), 
- w dniu 5 stycznia 2010 roku za okres od 1 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 

roku (zmiany dotyczą 8 pojazdów), 
- w dniu 7 kwietnia 2010 roku za okres od 1 marca 2010 roku do 31 marca 2010 roku 

(zmiany dotyczą 3 pojazdów, 
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- w dniu 6 maja 2010 roku za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 kwietnia 2010 
roku (zmiany dotyczą 8 pojazdów).   

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 

Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 – ogółem podatek od środków transportowych od 
osób fizycznych wyniósł w 2008 roku 146.500,00 zł, a wykonanie 148.305,10 zł, co 
stanowi 0,58% dochodów budŜetowych i 1,11% dochodów własnych. 

Plan w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 – ogółem podatek od środków transportowych od 
osób fizycznych wyniósł w 2009 roku 153.235,00 zł, a wykonanie 159.335,40 zł, co 
stanowi 0,66% dochodów budŜetowych i 1,27% dochodów własnych. 

Z ewidencji podatkowej wynika, Ŝe podatkiem objęto w 2008 roku 47 podatników (137 
pojazdów), w 2009 roku 53 podatników (160 pojazdów). Wymiar podatku na 2008 rok 
wynosił 149.117,00 zł, a na 2009 rok 175.457,80 zł.  

Kontrolą objęto poprawność zastosowania stawek podatku, terminowość oraz 
powszechność opodatkowania dla losowo wybranych 10 podatników w latach 2008 – 
2009. Wymiar podatku w wybranej próbie wynosił: 
- 2008 rok – 13.500,00 zł 
- 2009 rok I półrocze – 16.975,00 zł. 

Terminowość składania deklaracji podatkowych, zgodność zastosowanych stawek ze 
stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Brzeziny oraz terminowość wpłat rat podatku 
sprawdzonych na przykładzie wybranej próby podatników w latach 2008 – 2009  
przedstawiono w tabelach stanowiących załącznik nr 35 do protokołu kontroli.  

W 2008 roku nieterminowo złoŜyło deklaracje pięciu podatników po uprzednio wysłanych 
wezwaniach do złoŜenia deklaracji. W 2009 roku nieterminowo złoŜyło deklarację 
siedmiu podatników. Organ podatkowy w stosunku do wszystkich podatników 
nieterminowo składających deklaracje wszczął postępowanie mające na celu ich 
złoŜenie, wysyłając wezwania a w przypadku dwóch podatników, którzy mimo wezwań 
deklaracji nie złoŜyli wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania.   
Kontrolujący stwierdzili, Ŝe stawki zastosowane przez podatników w latach 2008 – 2009 
były zgodne ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Brzeziny.  
W 2008 roku w badanej próbie 8 podatników (…)11 nieterminowo wpłaciło I ratę podatku 
na łączną kwotę 5.475,00 zł. Opóźnienia wynosiły od 3 dni do 4 miesięcy. Od 
nieterminowej wpłaty dotyczącej 5 podatników pobrano odsetki w łącznej 75,00 zł, a od 
3 podatników nie pobrano odsetek na podstawie art. 54 § 1, pkt 5 ustawy Ordynacja 
podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

Nieterminowo wpłaciło II ratę podatku w 2008 roku na łączną kwotę 3.050,00 zł 
czterech podatników (…)12. Opóźnienia wynosiły od 10 dni do 2 miesięcy. Od 3 
podatników pobrano odsetki za zwłokę w płatnościach w łącznej kwocie 27,00 zł, a od 1 

                                                      
11 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
12 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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podatnika nie pobrano odsetek na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja 
podatkowa.  

W 2009 roku nieterminowej wpłaty I raty podatku na łączną kwotę 3.725,00 zł dokonało 
7 podatników (…)13. Opóźnienia wynosiły od 2 dni do 11 miesięcy. Od nieterminowej 
wpłaty dokonanej przez 5 podatników pobrano odsetki w łącznej kwocie 128,50 zł, a od 
pozostałych nieterminowych wpłat uiszczonych przez 2 podatników nie pobrano odsetek 
na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Jeden podatnik (…)14 nie 
wpłacił I raty podatku. 

Nieterminowego uiszczenia II raty podatku na łączną kwotę 3.350,00 zł dokonało 5 
podatników (…)15. Opóźnienia wynosiły od 2 miesięcy do 4 miesięcy. Od nieterminowej 
wpłaty dokonanej przez 4 podatników pobrano odsetki w łącznej kwocie 72,20 zł, a od 
nieterminowej wpłaty uiszczonej przez 1 podatnika nie pobrano odsetek na podstawie 
art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.  

Przykładowe księgowanie podatku od środków transportowych wpłaconego 
przelewem 

Podatek od środków transportowych – II rata w łącznej kwocie 1.588,00 zł wpłacony w 
dniu 13 października 2009 roku przez podatnika za pojazdy o nr rejestracyjnych: (…) 16 
został zaksięgowany: 

W organie 

Wn 133 i Ma 901 

W jednostce  

Wn 130 – 1 i Ma 221 – 10 – wpłata 
Wn 221 – 10 i Ma 750 – przypis  

Przykładowe księgowanie podatku od środków transportowych wpłaconego do 
kasy 

Podatek od środków transportowych – I rata w kwocie 450,00 zł wpłacony w dniu 21 
lutego 2008 roku przez podatnika za pojazd o nr rejestracyjnym (…)17 został 
zaksięgowany: 

W organie 
                                                      
13 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
14 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
15 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
16 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
17 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Wn 133 i Ma 901 

W jednostce  

Wn 130 – 1 i Ma 101 – 1  
Wn 101 – 1 i Ma 221 – 10 - wpływ  
Wn 221 – 10 i Ma 750 – przypis.  

Podatek od środków transportowych – osoby prawne 

Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób 
prawnych wyniósł w 2008 roku 16.600,00 zł, a wykonanie 16.510,00 zł, co stanowi 
0,06% dochodów budŜetowych i 0,12% dochodów własnych. 

Plan w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób 
prawnych wyniósł w 2009 roku 21.400,00 zł, a wykonanie 23.502,00 zł co stanowi 
0,10% dochodów budŜetowych i 0,19% dochodów własnych. 

Na terenie Miasta Brzeziny w 2008 roku funkcjonowało 7 podmiotów przy liczbie 
pojazdów 16, a w 2009 roku funkcjonowało 10 osób prawnych przy liczbie pojazdów 26. 
Wymiar wymienionego powyŜej podatku w 2008 roku wynosił 14.793,00 zł, w 2009 roku 
24.277,00 zł. 

Kontrolą objęto poprawność zastosowania stawek podatku, terminowość oraz 
powszechność opodatkowania dla losowo wybranych pojazdów w latach 2008 – 2009. 
Pobrana do kontroli próba wynosi w 2008 roku i w 2009 roku 100% podatników.  
Wymiar podatku w wybranej próbie wynosił: 
- 2008 rok – 14.793,00 zł, 
- 2009 rok – 24.277,00 zł 
W 2008 roku w badanej próbie 2 podatników złoŜyło deklarację podatkowe po terminie. 
W 2009 roku 7 podatników złoŜyło deklaracje w terminie. W przypadku 2 podatników 
wysłano wezwania do złoŜenia deklaracji.   

Terminowość składania deklaracji podatkowych od środków transportowych – osoby 
prawne na określonym formularzu z naliczonym podatkiem, zgodność zastosowanych 
stawek ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Brzeziny w wybranej próbie 
podatników w latach 2008 – 2009 oraz terminowość wpłat rat podatku przedstawiono w 
tabelach stanowiących załącznik nr 36 do protokołu kontroli.  

Kontrolujący stwierdzili, Ŝe stawki zastosowane przez podatników w latach 2008 – 2009 
były zgodne ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Brzeziny. 

W 2008 roku dwie osoby prawne (…)18 I ratę podatku na łączną kwotę 1.050,00 zł 
uiściły nieterminowo. Opóźnienie wynosiło od 13 dni do miesiąca. Od nieterminowej 
wpłaty I raty podatku nie pobrano odsetek na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy 
Ordynacja podatkowa. Druga rata podatku w kwocie 350,00 zł, została uiszczona z 
opóźnieniem przez 1 podatnika. Opóźnienie wynosiło pięć dni. Od nieterminowej wpłaty 
nie pobrano odsetek na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa. W 
2009 roku dwóch podatników (…)19 dokonało nieterminowej wpłaty I raty podatku na 
                                                      
18 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
19 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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łączną kwotę 3.950,00 zł. Od nieterminowej wpłaty pobrano odsetki w kwocie 73,18 zł. 
W przypadku podatnika posiadającego pojazd o nr ewidencyjnym (…)20 rata podatku w 
kwocie 300,00 zł została umorzona. Od nieterminowej wpłaty I raty podatku na łączną 
kwotę 2.200,00 zł dokonanej przez 2 podatników (…)21 nie pobrano odsetek na 
podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Druga rata podatku (4 
pojazdy) została dokonana przez 2 podatników (…)22 nieterminowo. Od nieterminowej 
wpłaty nie pobrano odsetek na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja 
podatkowa. Nieterminowej wpłaty II raty podatku na kwotę 2.150,00 zł dokonał 1 
podatnik (…)23. Od nieterminowej wpłaty pobrano odsetki w kwocie 54,00 zł. W I 
półroczu 2009 roku dwóch podatników wpłaciło podatek nieterminowo.  

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe deklaracja na podatek od środków 
transportowych (…)24 zarejestrowany w grudniu 2006 roku) dotycząca 2007 roku, nie 
została złoŜona w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie obowiązku podatkowego tj. w 2007 roku. Deklaracja została złoŜona z 
rocznym opóźnieniem a mianowicie w dniu 15 lutego 2008 roku. W dniu 15 lutego 2008 
roku naliczono podatnikowi naleŜny podatek od ww. pojazdu w wysokości 1.600,00 zł z 
odsetkami za zwłokę w kwocie 139,00 zł. Z wyjaśnienia inspektora Wydziału 
Finansowego wynika, Ŝe podatnik sam zgłosił po terminie pojazd do opodatkowania, a 
organ podatkowy nie mógł wcześniej wystawić wezwania do złoŜenia deklaracji 
podatkowej, poniewaŜ nie uzyskał informacji o nabyciu przez podatnika ww. pojazdu w 
wykazach przesyłanych comiesięcznie za okres od grudnia 2006 roku do stycznia 2008 
roku przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach.     
Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wybranej próby w 2008 
roku wyniosły 14.793 zł, a w 2009 roku 23.385,00 zł. 

Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia w wprowadzeniu korekty podatku stanowi załącznik 
nr 37 do protokołu kontroli.  

 

Przykładowe księgowanie podatku od środków transportowych wpłaconego 
przelewem 

                                                      
20 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
21 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
22 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
23 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
24 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Podatek od środków transportowych – I i II rata w łącznej kwocie 9.676,00 zł wpłacony 
w dniu 16 lutego 2009 roku przez podatnika za pojazdy o nr rejestracyjnych (…)25 został 
zaksięgowany: 

W organie 

Wn 133 i Ma 901 

W jednostce  

Wn 130 – 1 i Ma 221 – 6 – wpłata 
Wn 221 – 6 i Ma 750 – przypis  

Przykładowe księgowanie podatku od środków transportowych wpłaconego do 
kasy 

Podatek od środków transportowych – I i II rata w kwocie łącznej kwocie 1.260,00 zł 
wpłacony w dniu 11 lutego 2008 roku przez podatnika za pojazd o nr rejestracyjnym 
(…)26 został zaksięgowany: 

W organie 

Wn 133 i Ma 901 

W jednostce  

Wn 130 – 1 i Ma 101 – 1 
Wn 101 – 1 i Ma 221 – 6 - wpływ 
Wn 221 – 6 i Ma 750 – przypis.  

 

Udzielone ulgi w zakresie podatku od środków transportowych (np. umorzenie 
zaległości, rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności) 

2008 rok  

Rodzaj decyzji 
Ilość  

wydanych decyzji 
(szt.) 

Kwota  
obj ęta decyzjami 

(zł) 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek  - - 

RozłoŜenie zapłaty podatku na raty  - - 

Odroczenie terminu płatności podatku - - 

RozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej - - 

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej - - 

2009 rok  

                                                      
25 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
26 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Rodzaj decyzji 
Ilość  

wydanych decyzji 
(szt.) 

Kwota  
obj ęta decyzjami 

(zł) 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek  2* 973,10  

RozłoŜenie zapłaty podatku na raty    

Odroczenie terminu płatności podatku   

RozłoŜenie na raty zapłaty zaległości podatkowej 1* 400,00 

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej   

Ulgi wymienione w tabelach dotyczą osób fizycznych i prawnych. 
*1 decyzja na kwotę 673,10 zł – osoba fizyczna i 1 decyzja na kwotę 300,00 zł – osoba prawna. 
* 1 decyzja na kwotę 400,00 zł – osoba fizyczna. 

W 2008 roku o umorzenie zaległości oraz inne ulgi osoby prawne nie ubiegały się. 
Sprawdzono następujące decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych oraz 
innych ulg: 
- decyzja nr Fn. 3114 – 3 – 4/09 z dnia 12 maja 2009 roku – osoba fizyczna 

(umorzenie zaległości podatkowej dotyczącej I raty podatku za 2009 rok w kwocie 
300,00 zł + odsetki w kwocie 457,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3114 – 3 – 5/09 z dnia 18 września 2009 roku – osoba fizyczna 
(umorzenie zaległości podatkowej za lata 2003 - 2004 w kwocie 673,10 zł + odsetki 
w kwocie 457,00 zł), 

- decyzja nr Fn. 3114 – 4 – 1/09 z dnia 7 maja 2009 roku – osoba fizyczna (rozłoŜenie 
na raty: zaległość podatkową dotyczącą I raty podatku za 2009 rok w kwocie 400,00 
zł na 8 rat po 50,00 zł kaŜda płatnych w terminie do 30 dnia kaŜdego miesiąca 
począwszy od miesiąca czerwca 2009 roku).  

W wyniku powyŜszego stwierdzono: 
- wszystkie sprawy z wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości 

(odsetek) oraz rozłoŜenia na raty zaległości podatkowej, zostały załatwione w drodze 
decyzji zgodnie z art. 207 ustawy Ordynacja Podatkowa, 

- organ podatkowy przed wydaniem decyzji przeprowadził postępowanie wyjaśniające 
wymagane przepisami art. 122 i 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- wszystkie decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne wymagane art. 210 § 4 ustawy 
Ordynacja podatkowa, 

- umorzenia stosowano tylko do zaległości podatkowych i odsetek, 
- w przypadku umorzenia zaległości podatkowej – decyzja nr Fn. 3114 – 3 – 5/09 z 

dnia 18 września 2009 roku i rozłoŜenia na raty zaległości podatkowej - nr Fn. 3114 
– 4 – 1/09 z dnia 7 maja 2009 roku, organ podatkowy przed jej wydaniem 
wyznaczył stronie 7 – dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie materiału 
dowodowego, zgodnie z art. 216, art. 123 § 1 i art. 200 § 1 ustawy Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, nr 8,poz. 60 ze zm.),   

- w jednym przypadku ulga została udzielona na podstawie art. 37 ust. 5 i 7 ustawy z 
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. nr 59, poz. 404 ze zm.); pkt 8 oraz art. 2 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UEL z 2006 roku, nr 
379, poz. 5). Wartość udzielonej pomocy publicznej 4,82 euro w tym: wynikająca z 
umorzenia odsetek 0,69 euro, wynikająca z rozłoŜenia zobowiązania na raty 4,13 
euro. 
Tabela NBP nr: z dnia 7 maja 2009 roku – 1 euro = 4,3362 PLN.    

- decyzje wydawał Burmistrz Miasta Brzeziny. 

Testy dotyczące podatku od środków transportowych stanowią załącznik nr 38 do 
protokołu kontroli. 
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6) Opłata targowa 

W okresie kontrolowanym Rada Miasta Brzeziny ustaliła wysokość stawek opłaty 
targowej następującymi uchwałami:  
- nr XXXI/12/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia wysokości dziennych 

stawek opłaty targowej, 
- nr XXXIII/32/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie stawek opłat targowych. 

Kserokopie ww. uchwał stanowią akta kontroli strona nr  - 93-95 . 

Dzienne stawki opłaty targowej określone przez Radę Miasta Brzeziny w ww. uchwałach 
nie przekraczały stawek określonych w art. 19 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 
Zgodnie z ww. uchwałami, poboru opłaty targowej w formie inkasa na targowisku 
miejskim o pow. 6.900m[ zlokalizowanym przy ul. Lasockich w Brzezinach dokonywał 
Arkadiusz Banaszek, któremu oddano w dzierŜawę na okres 2 lat w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomość – targowisko miejskie na podstawie umowy nr 
67/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku, obowiązującej w okresie od 1 marca 2008 roku do 
28 lutego 2010 roku. 

Kserokopia umowy nr 67/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku stanowi akta kontroli 
strona nr 96-99. 

Od dnia 1 marca 2010 roku obowiązywała umowa nr 7/2010 zawarta w dniu 2 lutego 
2010 roku z Cezarym Woźniakiem „PW „Cezarex” wyłonionym w przetargu ustnym 
nieograniczonym na  oddanie w dzierŜawę na okres 2 lat targowiska miejskiego 
zlokalizowanego przy ul. Lasockich w Brzezinach.  
Obecnie obowiązuje umowa dzierŜawy nr 93/2010 targowiska miejskiego zawarta w 
dniu 14 maja 2010 roku ponownie z Arkadiuszem Banaszkiem. Umowa została zawarta 
na okres od 15 maja 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.  

Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące poboru opłaty targowej przez inkasentów i 
terminowość rozliczenia się z jej pobrania. Próba przyjęta do kontroli obejmuje luty, 
kwiecień, czerwiec, październik i grudzień 2009 roku.    
Z dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń pobranej opłaty targowej wynika, Ŝe: 
- dowodem wniesienia opłaty targowej był bilet – druk ścisłego zarachowania wydany i 

zaewidencjonowany w Urzędzie Miasta Brzeziny, 
- pobór opłaty targowej odbywał się na podstawie bloczków opłat o nominałach: 1 zł, 

2,00 zł, 3,00 zł 5,00 zł, zł i 10,00 zł pobranych przez inkasenta z kasy Urzędu Miasta 
Brzeziny, 

- bloczki, na podstawie których inkasent dokonywał poboru opłat zaewidencjonowane 
były w księdze druków ścisłego zarachowania. Pobranie bloczków kwitował inkasent, 

- inkasent rozliczał się z pobranych bloczków i wpłacał do kasy Urzędu Miasta kwotę 
zebranej opłaty targowej w terminie określonym w zawartej umowie, oprócz 10 
stwierdzonych przez inspektorów kontroli przypadków. W czasie postępowania 
kontrolnego stwierdzono, Ŝe w 10 przypadkach inkasent rozliczył się z 
pobranych opłat z 1 dniowym opóźnieniem. Opóźnienia w rozliczeniu 
nastąpiły w dniach: 12, 19, 26 lutego 2009 roku, 15, 28 kwietnia 2009 roku, 
25 czerwca 2009 roku, 5, 15 października 2009 roku i 2 listopada 2010 roku.  

Szczegółowy wykaz rozliczenia się z pobranych opłat targowych po terminie zawiera 
załącznik nr 39 do protokołu kontroli. 

Kserokopie: raportów kasowych, wydruków ewidencji księgowej, rozliczeń 
sporządzonych przez inkasenta i rozliczeń sporządzonych przez referenta Wydziału 
Gospodarki Mieniem Mariusza Sikorskiego stanowią akta kontroli strona nr 100-
128 .  



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

71 

- rozliczenia były zgodne z wpłatami, oprócz jednego przypadku gdzie 
kontrolujący stwierdzili, Ŝe w dniach od 28 kwietnia do 29 kwietnia 2009 
roku inkasent rozliczył się z pobranej opłaty targowej (…)27. Dalsze 
rozliczenia nie zawierały korekt w związku z opisanym powyŜej faktem.  

Kserokopie: rozliczeń inkasenta z dni od 28 kwietnia do 30 kwietnia 2009 roku i od 2 
maja do 4 maja 2009 roku stanowią akta kontroli strona nr 129-131 . 

Zestawienie pobranych i rozliczonych przez inkasenta bloczków opłaty targowej o 
nominałach 3,00 zł i 5,00 zł objętych próbą kontroli stanowi załącznik nr 40 do 
protokołu kontroli.    

- grzbiety bloczków były zwracane przy rozliczeniu. Kontrolujący na podstawie 
zwróconych grzbietów wykorzystanych bloczków stwierdzili, Ŝe na 
odcinkach blankietów, pozostałych jako podstawa do rozliczenia inkasenta, 
nie były nanoszone daty wydania blankietu handlującemu na targowisku. 

Przykładowa kserokopia bloczku serii A zawierającego bilety o nominale 3 zł od nr 
46401do nr 46440 stanowi akta kontroli strona nr 132-133. 

Dochody z opłaty targowej księgowano wg klasyfikacji budŜetowej w dziale 756 rozdz. 
75616 i § 0430.  
Dochód z opłaty targowej wynosił: 
- 2008 rok – 84.571,00 zł (plan – 79.200,00 zł), 
- 2009 rok – 96.695,00 (plan – 95.000,00 zł), 
Za wydawanie bloczków dotyczących opłaty targowej odpowiadał pracownik Wydziału 
Finansowego Urzędu Miasta w Brzezinach. Za rozliczanie z poboru opłaty targowej 
odpowiadali: pracownik Wydziału Finansowego i pracownik Wydziału Gospodarki 
Mieniem. Naliczanie wynagrodzenia dla inkasenta poboru opłaty targowej dokonywał 
pracownik Wydziału Gospodarki Mieniem. 

Kontroli poddano prawidłowość wypłaty wynagrodzenia dla inkasenta w następujących 
okresach: 

(…)28 

Kontrolujący stwierdzili, Ŝe wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej, przekazane 
były terminowo w 2 przypadkach (zgodnie z umową nr 67/2008 z dnia 27 lutego 2008 
roku). W 3 przypadkach wynagrodzenie zostało przekazane nieterminowo tj. niezgodnie 
z terminem zawartym w ww. umowie. 

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe na targowisku miejskim w 
Brzezinach w okresie trwania umowy nr 67/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku zawartej z 
Arkadiuszem Banaszkiem, pracownicy Urzędu Miasta Brzeziny na podstawie imiennych 
upowaŜnień do przeprowadzenia kontroli podatkowej na targowisku miejskim, 
przeprowadzili 19 kontroli. Kontrole dotyczyły prawidłowości pobierania opłaty targowej 
przez inkasenta. Zostały one przeprowadzone w dniach: 3 kwietnia 2008 roku, 9 
kwietnia 2008 roku, 12 kwietnia 2008 roku, 29 kwietnia 2008 roku, 20 maja 2008 roku, 

                                                      
27 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
28 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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28 maja 2008 roku, 29 maja 2008 roku, 23 lipca 2008 roku, 29 sierpnia 2008 roku, 10 
września 2008 roku, 14 października 2008 roku, 22 października 2008 roku, 28 
listopada 2008 roku, 12 marca 2009 roku, 19 maja 2009 roku, 9 września 2009 roku, 1 
października 2009 roku, 13 listopada 2009 roku, 26 listopada 2009 roku. Kontrolujący 
dokonali analizy protokołów z przeprowadzonych kontroli na targowisku i stwierdzili: 

- z 15 protokołów wynika, Ŝe w wyniku kontroli prawidłowości pobierania opłaty 
targowej przez inkasenta nieprawidłowości nie stwierdzono, 

- w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 9 kwietnia i 29 sierpnia 2008 roku 
stwierdzono, Ŝe dzierŜawca był nieobecny a wszystkie stanowiska handlowe nie były 
obiletowane, 

- z protokołu z dnia 22 października 2008 roku wynika, Ŝe w czasie kontroli była jedna 
osoba handlująca, która okazała się dowodem wpłaty na kwotę 200,00 zł z adnotacją 
„do końca roku”. Na pokwitowaniu brak było daty wystawienia i kolejnego numeru 
pokwitowania. Handlująca poinformowała kontrolujących na targowisku, Ŝe opłaty 
dokonała 2 tygodnie wcześniej. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, 
pismem Fn.3122 – 3/2008 z dnia 28 października 2008 roku formalnie 
poinformowano inkasenta o stwierdzonych nieprawidłowościach i pouczono go do 
obowiązku pobierania opłaty targowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
obowiązującej uchwale w sprawie określonych wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej. Zaznaczono, Ŝe opłaty targowej nie moŜna pobierać w innej formie, gdyŜ 
obowiązek poniesienia opłaty powstaje w momencie stwierdzenia przez inkasenta 
faktu odbywania handlu, a opłata targowa jest zaleŜna od stwierdzenia tego faktu. 
Zaznaczono równieŜ o braku moŜliwości zryczałtowania opłaty targowej i w związku 
z tym zobowiązano inkasenta do pobierania opłaty targowej kaŜdego dnia, w 
miejscach, gdzie prowadzony jest handel w granicach administracyjnych Miasta. W 
trakcie postępowania kontrolnego ustalono, Ŝe jednostka kontrolowana nie 
wyjaśniła faktu pobrania przez inkasenta opłaty w kwocie 200,00 zł za okres 
do końca roku, wystawienia za pobraną opłatę pokwitowania bez numeru i 
daty oraz określenia czego dotyczyła opłata,     

- zgodnie z protokołem, kontrola na targowisku miejskim w dniu 9 września 2009 roku 
wykazała, Ŝe inkasent pobrał w 5 przypadkach zaniŜoną kwotę opłaty targowej. 
ZaniŜona kwota wynosiła 18,00 zł. W wyniku stwierdzenia ww. nieprawidłowości 
pismem Fn.3122 – 2/2009 z dnia 21 września 2009 roku formalnie poinformowano 
inkasenta o zaistniałym fakcie i zobowiązano go do uiszczenia zaniŜonej opłaty 
targowej w kwocie 18,00 zł w kasie Urzędu Miasta Brzeziny w terminie 7 dni od 
otrzymania pisma oraz do pobierania opłaty targowej wg prawidłowych stawek 
dziennych opłaty targowej zgodnie z uchwałą nr XXXIII/32/09 Rady Miasta z dnia 26 
marca 2009 roku,    

- z protokołów z dnia 1 października i 26 listopada 2009 roku wynika, Ŝe w czasie 
kontroli na targowisku zwierzęcym przy ul. Kilińskiego, stwierdzono brak biletów 
opłaty targowej u wszystkich handlujących w tym dniu. W związku z powyŜszym 
pismami: Fn.3122 – 3/2009 z dnia 6 października 2009 roku i Fn.3122 – 4/2009 z 
dnia 26 listopada 2009 roku formalnie poinformowano o zaistniałym fakcie i 
zobowiązano go do pobierania opłaty targowej w miejscach, gdzie prowadzony jest 
handel w granicach administracyjnych miasta. 

Kserokopie: protokołów wraz z upowaŜnieniami z dnia 9 kwietnia i 29 sierpnia 2008 
roku, protokołu z dnia 22 października 2008 roku z upowaŜnieniem i pismem z dnia 28 
października 2008 roku oraz protokołów z dni: 9 września, 1 października 2009 roku i 26 
listopada 2009 roku z upowaŜnieniami i pismami stanowią akta kontroli strona nr 134 
– 155. 

Wyjaśnienie w sprawie faktu pobrania przez inkasenta opłaty w kwocie 200,00 zł za 
okres do końca roku, wystawienia za pobraną opłatę pokwitowania bez numeru i daty 
oraz określenia czego dotyczyła opłata stanowi załącznik nr 76 do protokołu kontroli.  



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

73 

Z powyŜszego wyjaśnienia wynika, Ŝe pobrana opłata w kwocie 200,00 zł dotyczyła 
opłaty rezerwacyjnej.  

W związku ze skargą przekazaną do RIO w Łodzi przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 21 
maja 2010 roku, kwestionującą prawidłowość postępowania Burmistrza Miasta Brzeziny 
przy wyborze dzierŜawcy targowiska miejskiego przy ul Lasockich w Brzezinach, 
kontrolujące dokonały analizy dokumentacji związanej z powyŜszym zagadnieniem i 
ustalono co następuje: 
- W okresie od 1 marca 2008 roku do dnia 28 lutego 2010 roku dzierŜawcą targowiska 

miejskiego pozostawał Arkadiusz Banaszek na podstawie umowy 67/2008 z 27 
lutego 2008 roku, wybrany w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

- W związku z upływającym okresem obowiązywania ww. umowy dzierŜawy, w dniu 15 
grudnia 2009 roku Burmistrz Miasta Brzeziny podpisując wykaz nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Miasta przeznaczonych do oddania w dzierŜawę, 
obejmujący działki stanowiące targowisko miejskie, wszczęła postępowanie 
przetargowe na wyłonienie na kolejny okres dzierŜawcy targowiska. Wykaz nie 
zawierał informacji dotyczących oznaczenia nieruchomości wg księgi wieczystej, 
których wymóg zamieszczenia wynikał z art. 35 ust.2 pkt 1 ustawy  z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. 
U. nr 261, poz. 2603 ze zm.). 
Wywoławcza wysokość czynszu dzierŜawnego miesięcznie określona w wykazie to 
5.000,00 zł. Informację o wykazie publikowano przez okres 21 dni, tj. od 15 grudnia 
2009 roku do 19 stycznia 2010 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta od 16 grudnia 2009 roku. Informację zamieszczono 
takŜe w prasie lokalnej (BIS) ale dopiero 6 stycznia 2010 roku, z jednoczesną 
informacją o  przedłuŜeniu publikacji wykazu do 18 stycznia 2010 roku. Opóźnienie 
publikacji informacji w prasie wynikało z faktu, Ŝe wydawnictwo zakończyło druk 
gazety w połowie grudnia 2009 roku, a wznowienie druku w 2010 roku i pierwszy 
numer tygodnika -Brzeziński Informator Samorządowy, zawierający zamawiane 
ogłoszenie, ukazał się dopiero 6 stycznia 2010 roku.    

- Do przeprowadzenia przetargu, Burmistrz Miasta zarządzeniem nr 186/2009 z dnia 
23 grudnia 2009 roku powołała sześcioosobową komisję przetargową w skład, której 
wchodzili pracownicy Urzędu Miasta oraz Radny Miasta. 

- Ogłoszenie o przetargu opublikowano w prasie lokalnej (Brzeziński Informator 
Samorządowy) w dniu 6 stycznia 2010 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń w 
okresie od 21 grudnia 2009 roku – 20 stycznia 2010 roku, oraz na stronach 
internetowych Urzędu Miasta. Termin przetargu ustalono na 20 stycznia 2010 roku.  

- Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego w dniu 20 stycznia 2010 roku przetargu, 
komisja dopuściła do przetargu cztery zainteresowane dzierŜawą osoby, które 
wpłaciły do kasy Urzędu Miasta wadium w wymaganej kwocie 500,00 zł i w 
wymaganym terminie do 15 stycznia 2010 roku. Kwota ustalonego postąpienia 
wynosiła 50,00 zł. W wyniku licytacji poszczególni uczestnicy przetargu zaoferowali 
czynsz miesięczny w kwotach: 
- (…)29 – 6.800,00 zł, 
- (…)30 – 8.150,00 zł, 
- (…)31 – 8.200,00 zł, 

                                                      
29 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
30 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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- (…)32 - 5.050,00 zł. 
- W wyniku powyŜszego dzierŜawcą gruntu stanowiącego przedmiot przetargu został 

Cezary Woźniak „Cezarex”. Kserokopia protokołu z dnia 20 stycznia 2010 roku wraz 
z listami oferentów stanowi akta kontroli nr 156 -160 . W dniu 2 lutego 2010 roku 
pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny reprezentowaną przez Burmistrza Ewę Chojkę, a 
wydzierŜawiającym Cezarem Woźniakiem PW „Cezarex” zawarto umowę nr GM 
7/2010, którą Miasto oddało w dzierŜawę grunt o pow. 6.900m  połoŜony w 
Brzezinach przy ul Lasockich tzw. targowisko miejskie, na okres od 1 marca 2010 
roku do 29 lutego 2012 roku. DzierŜawca zobowiązany był do uiszczania czynszu 
dzierŜawnego w wysokości 8.200,00 zł miesięcznie netto plus podatek VAT w 
terminie do 5-go dnia kaŜdego miesiąca oraz do opłat z tytułu podatku od 
nieruchomości, kosztów zuŜycia wody i odprowadzania ścieków i kosztów zuŜycia 
energii elektrycznej w wysokości wyliczonej wg zasad określonych w umowie. 
Zgodnie z § 4 ust.6 umowy, strony ustaliły waloryzację czynszu dzierŜawnego od 1 
stycznia 2011 roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez 
Prezesa GUS. Zasady prowadzenia targowiska określał § 6 przedmiotowej umowy. 
PowyŜszą umową Miasto powierzyło dzierŜawcy z dniem 1 marca 2010 roku funkcję 
inkasenta opłaty targowej, pobieranej w wysokościach określonych uchwałą Rady 
Miasta. Zainkasowane kwoty dzierŜawca zobowiązany był rozliczać w kasie Urzędu 
Miasta w dniu ich pobrania. Umowa określała wynagrodzenia dla inkasenta w 
wysokości 20% zebranych w danym miesiącu opłat. Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe 
zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeŜeli rada 
zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, to rada teŜ określa 
inkasenta. W opisywanym przypadku inkasenta wskazywała umowa 
podpisana w dniu 2 lutego 2010 roku przez Burmistrza Miasta z dzierŜawcą, 
natomiast Rada Miasta określiła inkasenta ale dopiero w uchwale nr 
XLVIII/13/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku. Kserokopia umowy i uchwały 
stanowią akta kontroli strona nr 161-164. 

- W dniu 26 lutego 2010 roku dotychczasowy dzierŜawca w obecności pracownika 
Urzędu Miasta, przekazał przyjmującemu w dzierŜawę Cezarowi Woźniakowi 
targowisko miejskie przy ul. Lasockich w Brzezinach.   

- Z przedłoŜonej kontrolującym dokumentacji wynika, Ŝe dzierŜawca nie realizował 
postanowień umowy w zakresie utrzymania porządku na targowisku 
(potwierdzeniem czego była: notatka słuŜbowa z rozmowy z anonimowym rozmówcą 
telefonicznym z dnia 30 marca 2010 roku, pisma Miasta wzywające dzierŜawcę do 
przestrzegania postanowień zawartej umowy z 30 marca 2010 roku w tym zakresie), 
nie przestrzegał takŜe postanowień umowy z zakresie pobierania i rozliczania inkasa 
opłaty targowej (dowodem czego były informacje o braku wpłat z Wydziału 
Finansowego: z dnia 23 kwietnia 2010 roku i z 7 maja 2010 roku), oraz nie 
przestrzegał postanowień umowy dotyczących terminu i wysokości wpłat 
miesięcznego czynszu dzierŜawnego – zaległość na koncie dzierŜawcy na dzień 6 
maja 2010 rok wynosiła 15.900,00 zł netto plus podatek VAT – łącznie 19.508,00 zł 
(pismo Wydziału Finansowego z dnia 7 maja 2010 roku). Wobec powyŜszego  
Burmistrz Miasta Brzeziny w dniu 7 maja 2010 roku poinformowała dzierŜawcę, Ŝe z 

                                                                                                                                                                    
31 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
32 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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dniem 6 czerwca 2010 roku na podstawie § 11 pkt 3 umowy z dnia 2 lutego 2010 
roku rozwiązuje przedmiotową umowę i na dzień 7 czerwca 2010 roku wyznaczyła 
termin przekazania nieruchomości będącej przedmiotem umowy. Kserokopie: notatki 
słuŜbowej i pisma z dnia 30 marca 2020 roku, informacji o braku wpłat za inkaso z 
dnia 23 kwietnia 2010 roku, informacji o braku płatności czynszu dzierŜawnego akta 
i pisma rozwiązującego umowę z dniem 6 czerwca 2010 roku stanowią akta 
kontroli  strona nr 165 -171. 

- Ogłoszeniem z dnia 7 maja 2010 roku Burmistrz Miasta Brzeziny wszczęła 
postępowanie przetargowe mające na celu wybór dzierŜawcy targowiska miejskiego 
w Brzezinach i inkasenta poboru opłaty targowej. Termin przetargu ustalono na 31 
maja 2010 roku, określono wywoławczą kwotę miesięczną czynszu – w wysokości 
5.000,00 zł. Ogłoszenie opublikowano w miejscach wskazanych przepisami ustawy o 
gospodarce nieruchomościami. Kserokopia ogłoszenia z dnia 7 maja 2010 roku wraz 
z wykazem nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierŜawę stanowi akta 
kontroli strona nr 172-173.   

- Pismem z dnia 10 maja 2010 roku Burmistrza Miasta wezwała dotychczasowego 
dzierŜawcę do uporządkowania terenu targowiska miejskiego, pouczając 
jednocześnie, Ŝe nie wywiązanie się z powyŜszego obowiązku skutkować będzie 
wynajęciem na koszt dzierŜawcy, firmy zastępczej. Kserokopia pisma z 10 maja 
2010 roku stanowi akta kontroli  strona nr 174.  

- Z analizowanej dokumentacji wynika, Ŝe Miasto w dniu 31 maja 2010 roku 
skorzystało z usługi firmy zastępczej, której zlecono uporządkowanie targowiska  - 
wynajęto firmę GLOBALeko do usunięcia z terenu targowiska odpadów komunalnych, 
a kwotą 1.472,32 zł za ww. usługi, obciąŜono dotychczasowego dzierŜawcę. 
Kserokopia faktury VAT nr 034/5/2020 z dnia 31 maja 2010 roku na kwotę 1.472,32 
zł za wywóz odpadów komunalnych stanowi akta kontroli strona nr 175-178.         

- W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Brzezinach o niewłaściwym stanie porządku na terenie targowiska przy ul. Lasockich 
w Brzezinach (przepełnienie kontenerów na odpady, składowanie odpadów w innych 
nie wyznaczonych do tego miejscach), Burmistrz Miasta w trybie natychmiastowym z 
dniem 14 maja 2010 roku rozwiązała spisaną z PW „Cezarex” Cezarym Woźniakiem 
umowę dzierŜawy i zlecenia nr 7/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku, wzywając 
jednocześnie dotychczasowego dzierŜawcę do zwrotu bloczków z biletami opłaty 
targowej i rozliczenia za cały okres dzierŜawy. Kserokopie: pisma PPIS w Brzezinach 
z dnia 14 maja 2010 roku, pisma wypowiadającego umowę dzierŜawy i wzywającego 
do zwrotu bloczków z biletami opłaty targowej i rozliczenia się za cały okres 
dzierŜawy stanowią akta kontroli strona nr 179-183. Jednocześnie w dniu 14 
maja 2010 roku z wniosku Burmistrza Miasta zwołano nadzwyczajną sesję Rady 
Miasta, w trakcie której obowiązki inkasenta opłaty targowej powierzono 
Arkadiuszowi Banaszkowi  – uchwałą nr LII/47/2010 z 14 maja 2010 roku. Z 
protokołu przebiegu obrad sesji wynika, Ŝe jeden z radnych zapytał o uzasadnienie 
wyboru na inkasenta p. Arkadiusza Banaszka, a nie np. drugiego uczestnika 
przetargu na wydzierŜawienie targowiska. Z odpowiedzi Burmistrza Miasta wynikało, 
Ŝe „moŜliwości takiej nie przewidywały obowiązujące przepisy prawa”. W dalszej 
części posiedzenia  Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Anna 
Durańska, w swojej wypowiedzi przedstawiła radnym przebieg realizacji umowy i 
konfliktu z dotychczasowym dzierŜawcą (PW „Cezarex” Cezary Woźniak). 
Poinformowała radnych, Ŝe „Burmistrz ma prawo podpisać umowę z inkasentem 
opłaty targowej bez przetargu na okres trzech lat”. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe inkasenta 
opłaty targowej wskazuje rada i to ona określa okres inkasa oraz zasady i wysokość 
wynagrodzenia inkasenta. Przy jego wyborze nie stosuje się procedur przetargowych. 
Natomiast w drodze przetargu moŜna wybrać dzierŜawcę danej nieruchomości w tym 
przypadku targowiska. Nie jest regułą, Ŝe inkasent opłaty targowej jest jednocześnie 
dzierŜawcą, a dzierŜawca inkasentem, co wynikało z wypowiedzi Naczelnika 
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Gospodarki Mieniem, która nierozłącznie traktowała obie funkcje uzasadniając, Ŝe 
„za wybraniem inkasenta Arkadiusza Banaszka przemawiało jego duŜe 
doświadczenie w prowadzeniu targowisk, jego właściwe wykonywanie obowiązków 
zarządcy targowiska oraz terminowe rozliczanie się z Urzędem Miasta z tytułu 
pobieranych opłat i wpłat czynszu dzierŜawnego”. Kserokopie: protokołu z 
posiedzenia sesji Rady Miasta z 14 maja 2010 roku i uchwały nr LII/47/2010 Rady 
Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2010 roku stanowią akta kontroli strona nr 184-
188.             

- W dniu 14 maja 2010 roku, Burmistrz Miasta przeprowadziła negocjacje z 
Arkadiuszem Banaszkiem w sprawie oddania w dzierŜawę targowiska miejskiego 
oraz ustalenia kwoty  miesięcznej czynszu dzierŜawnego. W wyniku powyŜszych 
ustaleń tego samego dnia, tj. 14 maja 2010 roku Burmistrz Miasta spisała umowę nr 
93/2010, powierzając Arkadiuszowi Banaszkowi obowiązki dzierŜawcy targowiska  i 
zlecając funkcję  inkasenta opłaty targowej. Okres obowiązywania umowy ustalono 
od 15 maja 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, wysokość czynszu dzierŜawnego 
5.600,00 zł netto. W umowie ustalono równieŜ wynagrodzenie za inkaso 20% 
zebranych miesięcznie kwot (wynagrodzenie zgodne z wysokością określoną przez 
radę w uchwale XXXIII/32/09 z dnia 26 marca 2009 roku). Kserokopie: protokołu z 
przeprowadzonych negocjacji i umowy nr 93/2010 stanowią akta kontroli strona 
nr 189-192. 

- W dniu podpisania umowy, tj. 14 maja 2010 roku protokołem przekazano targowisko 
miejskie nowemu dzierŜawcy. Kserokopia protokołu z dnia 14 czerwca 2010 roku 
dotyczącego przekazania targowiska stanowi akta kontroli strona nr 193.  

- Po zawarciu umowy z nowym dzierŜawcą Burmistrz Miasta Brzeziny w dniu 17 maja 
2010 roku na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz 19 maja 2010 roku w 
gazecie lokalnej BIS oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Brzeziny, odwołała wszczęte 7 maja 2010 roku postępowanie przetargowe 
zaplanowane na  dzień 31 maja 2010 roku. Kserokopie: informacji zamieszczonej w 
BIS o odwołaniu przetargu, wydruk komputerowy z dnia 19 maja 2010 roku z 
informacją o odwołaniu przetargu oraz kserokopia informacji wywieszonej na tablicy 
ogłoszeń stanowią akta kontroli strona nr  194-197.  

Działania jednostki związane z wyborem zarządcy targowiska miejskiego opisane wyŜej 
oraz uzasadnienie ich podjęcia nasunęły wątpliwości i pytania kontrolujących: 

- Dlaczego nie przeprowadzono zaplanowanego na 31 maja 2010 roku przetargu, 
który w sposób konkurencyjny stwarzał moŜliwość uzyskania wyŜszych dochodów z 
oddawanego w dzierŜawę majątku Miasta? Jak zapisano wyŜej drugi uczestnik 
przetargu oferował kwotę 8.150,00 zł, a wydzierŜawiono nieruchomość za 5.600,00 
zł.  

- Wybór dzierŜawcy uzasadniono jego doświadczeniem i najlepszym wywiązywaniem 
się z obowiązków dzierŜawcy i inkasenta, w związku  z powyŜszym czy kiedykolwiek 
dzierŜawcą targowiska miejskiego był drugi z kolei pod względem oferowanej ceny 
uczestnik postępowania przetargowego – (…)33 i czy Miasto posiadało (złe, dobre) 
doświadczenia wynikające z tej współpracy?   

- Dlaczego negocjacje w sprawie dzierŜawy przeprowadzono tylko z jedną osobą,  a 
nie np. z pozostałymi uczestnikami przeprowadzonego wcześniej przetargu, które jak 
wskazują opisane wcześniej fakty mogły przynieść znacznie wyŜsze kwoty dochodów 
z dzierŜawy majątku? 

                                                      
33 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie złoŜyła Burmistrz Miasta, które stanowi załącznik nr 
41 do niniejszego protokołu. 

Z treści wyjaśnienia wynika, Ŝe Burmistrz Miasta równieŜ traktuje nierozłącznie funkcję 
dzierŜawcy targowiska i inkasenta opłaty targowej, co jak zapisano wyŜej nie jest i nie 
powinno być regułą. Inkasenta wskazuje Rada w oparciu o ustawę o podatkach i 
opłatach lokalnych, natomiast dzierŜawcę nieruchomości wybiera się na podstawie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, stąd teŜ niezrozumiałym jest stwierdzenie Pani 
Burmistrz o konieczności „powołania inkasenta na dłuŜej niŜ dwa tygodnie”. Ponadto jak 
określają cytowane przepisy prawa, rada określa stawki opłaty targowej, rada moŜe 
zarządzić ich pobór w drodze inkasa i wówczas wskazuje inkasenta oraz wysokość jego 
wynagrodzenia. Czyli ustalenie inkasa nie jest czynnością obligatoryjną rady i obowiązki 
poboru opłaty moŜe wykonywać pracownik Urzędu jeŜeli będzie tylko taka wola rady. 
Dalej w wyjaśnieniu Burmistrz stwierdza, Ŝe nie było moŜliwości skorzystania z usług 
firmy zastępczej, w zakresie utrzymania porządku na targowisku przez okres dwóch 
tygodni. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie podjęto działań mających na celu zlecenie takiej usługi 
jakiejkolwiek firmie (nie przedstawiono kontrolującym  dokumentacji w tym zakresie), a 
jak odnotowano wyŜej Miasto korzystało z usług firmy zastępczej, zlecając jej   wywóz 
nieczystości z targowiska.         
Pani Burmistrz uzasadnia w wyjaśnieniu wybór dzierŜawcy w trybie bezprzetargowym 
koniecznością natychmiastowego działania z uwagi na zły stan sanitarny targowiska, 
zagraŜający Ŝyciu i mieniu osób mieszkających w pobliŜu. W przekonaniu kontrolujących 
natychmiastowość działań w powyŜszym zakresie i decyzja o wyborze nowego 
dzierŜawcy w trybie bezprzetargowym, nie powinna i nie mogła być powodem 
eliminującym innych zainteresowanych dzierŜawą oferentów, uczestniczących w 
pierwszym przetargu przeprowadzonym w styczniu 2010 roku i oferujących wówczas 
czynsz dzierŜawny znacznie wyŜszy, niŜ kwota wyjściowa przyjęta do negocjacji  z 
Panem Banaszkiem. Jak oświadczyła Pani Burmistrz nigdy wcześniej nie współpracowała 
z drugim pod względem zaoferowanej kwoty czynszu dzierŜawnego (…)34, dlatego teŜ 
stwierdzenie Pani Burmistrz Ŝe negocjacje z jedną osobą, która oferowała znacznie 
mniejszy czynsz dzierŜawny, miało zapewnić sprawność funkcjonowania targowiska jest 
niezrozumiałe. Nie posiadała ona bowiem wiedzy jakim dzierŜawcą mógł okazać się inny 
zainteresowany oferent, który proponował czynsz dzierŜawny znacznie wyŜszy. 
Prowadzenie targowiska miejskiego nie jest czynnością skomplikowaną i doświadczenie 
nie powinno mieć w tym zakresie jedynego decydującego znaczenia. Ponadto jak 
wykazuje analiza dokumentacji dotyczącej rozliczeń opłat targowych przez 
prowadzącego targowisko w okresie wcześniejszym i wybranym ponownie Pana 
Banaszka, wykazała co opisano w protokole wyŜej, Ŝe jakość wykonywanych przez niego 
obowiązków dzierŜawcy i inkasenta budziła zastrzeŜenia, a mianowicie odnotowano 
przypadki nieterminowych jego rozliczeń, przypadek dwukrotnego rozliczenia się z 
biletów o tych samych numerach. Nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez 
ww. potwierdziły takŜe kontrole przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miasta na 
targowisku. Jak zapisała Pani Burmistrz w wyjaśnieniu „ustawa o finansach publicznych 
nakłada obowiązek dbania o finanse gminy”, natomiast posiadając wiedzę (na podstawie 
przeprowadzonego w styczniu 2010 roku przetargu), Ŝe przejęcie w dzierŜawę 
targowiska miejskiego cieszy się duŜym zainteresowaniem i są oferenci, którzy 
proponowali duŜo wyŜszą kwotę czynszu dzierŜawnego, niŜ cena wywoławcza, nie 
podjęła działań, a wręcz takich działań zaniechała, które mogły przynieść relatywnie 

                                                      
34 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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wyŜsze dochody z powyŜszego tytułu niŜ te, które wynegocjowano, a mianowicie 
odwołała przetarg ogłoszony na 31 maja i podjęła negocjacje tylko z jednym oferentem, 
który w pierwszym przetargu nie był konkurencyjny dla pozostałych biorących w nim 
udział. 

7) Terminowo ść podejmowania czynno ści windykacyjnych w odniesieniu 
do zaległo ści podatkowych 

Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków oraz zestawienie działań 
windykacyjnych podejmowanych przez jednostkę w okresie objętym kontrolą, 
przedstawiają poniŜsze tabele, sporządzone na podstawie zestawienia sald zaległości i 
nadpłat oraz na podstawie prowadzonej w jednostce ewidencji upomnień i tytułów 
wykonawczych. PowyŜsza ewidencja spełniała wymogi określone w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 
1541 ze zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 § 4 ust.3 cytowanego wyŜej rozporządzenia, 
zawierała ona: nr ewidencyjny upomnienia, datę jego wystawienia, nr konta 
zobowiązanego, nazwę i adres zobowiązanego, rodzaj, okres i kwotę naleŜności oraz 
datę doręczenia upomnienia. Ewidencja tytułów wykonawczych prowadzona jest zgodnie 
z § 7 ust.2 ww. rozporządzenia, wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do cytowanego 
rozporządzenia.  

 

2008 rok  

Upomnie
nia 

Upomnienia  
Tytuły 

wykonaw
cze 

Tytuły 
wykonawcze 

Kwota 
wyegzekwowanych 

zaległo ści Rodzaj  
podatku 

Kwota 
odsetek 

naliczona na 
koniec roku  

Kwota 
zaległo ści na 
koniec roku (z 

uwzgl ędnieniem 
lat ubiegłych) 

Ilość Warto ść Ilość Warto ść 

Kwota 
wyegzekwo

wanych 
odsetek 

 

Podatek od 
nieruchomości – 
osoby fizyczne* 

   34.783,00    158.488,93   1441  534.017,65    338     185.610,55 9.725,07 64.818,22 

Podatek od 
nieruchomości – 
osoby prawne 

913.577,00 757.960,11 80 4.976.926,67 7 4.728,00 3.939,00 67.032,85 

Podatek rolny – 
osoby fizyczne*    564,00       5.560,54   1441  534.017,65     338    185.610,55  390,78  3.527,28 

Podatek rolny – 
osoby prawne - - - - - - - - 

Podatek od 
środków 
transportowych – 
osoby prawne 

   19.560,00   12.310,00 2   24.620,00 - -       139,00           1.717,00 

Podatek od 
środków 
transportowych – 
osoby fizyczne 

   12.582,00      26.851,50      28   43.029,81 7       8.640,91    1.780,50           7.692,30 

* Ilość i wartość upomnień oraz ilość i wartość tytułów wykonawczych podano ogółem dla podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych z uwagi na takie moŜliwości programu komputerowego.  

2009 rok  
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Upomnie
nia 

Upomnienia  
Tytuły 

wykonaw
cze 

Tytuły 
wykonawcze Rodzaj  

podatku 

Kwota 
odsetek 

naliczona na 
koniec roku  

Kwota 
zaległo ści na 
koniec roku (z 

uwzgl ędnieniem 
lat ubiegłych) 

Ilość Warto ść Ilość Warto ść 

Kwota 
wyegzekwo

wanych 
odsetek 

Kwota 
wyegzekwowanych 

zaległo ści 

Podatek od 
nieruchomości – 
osoby fizyczne* 

  42.305,00      216.855,77     1323   616.087,33 358    146.270,37 4.884,51         47.969,47 

Podatek od 
nieruchomości – 
osoby prawne 

1.048.989,00 870.702,11 96 730.257,35 24 18.861,80 10.513,30 84.083,00 

Podatek rolny – 
osoby fizyczne*   942,00   7.271,44   1323 616.087,33 358 146.270,37 160,39          3.348,00 

Podatek rolny – 
osoby prawne - 36,00 3 67,00 - - - - 

Podatek od 
środków 
transportowych – 
osoby prawne 

    20.941,00     13.777,00  6   18.632,00 4 6.300,00      171,48             716,00 

Podatek od 
środków 
transportowych – 
osoby fizyczne 

    12.860,00 37.331,60 39 64.277,90 15 23.096,00 1.630,40           5.178,60 

* Ilość i wartość upomnień oraz ilość i wartość tytułów wykonawczych podano ogółem dla podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych z uwagi na takie moŜliwości programu komputerowego.  

Jak wynika z ww. tabeli zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 
2009 roku uległy zwiększeniu w stosunku do 2008 roku o kwotę 58.366,84 zł. Zaległości 
w podatku rolnym od osób fizycznych w 2009 roku zwiększyły się o kwotę 1.710,90 zł w 
stosunku do zaległości, które wystąpiły w 2008 roku. Zaległości w podatku od 
nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 112.742,00 zł w stosunku do 
zaległości które wystąpiły na dzień 31 grudnia 2008 roku. Zaległości w podatku rolnym 
od osób prawnych w okresie kontrolowanym nie wystąpiły. 
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2009 roku 
zwiększyły się w stosunku do zaległości występujących w 2008 roku o kwotę 10.480,01 
zł, a zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2009 w 
porównaniu z zaległościami, które wystąpiły w 2008 roku zwiększyły się o kwotę 
1.467,00 zł. 

Działania windykacyjne w podatku od nieruchomości osoby prawne 

Zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne na 31 grudnia 2008 roku wynosiły 
757.960,11 zł i na 31 grudnia 2009 roku 870.702,11 zł.  

 

Największe zaległości w opłatach podatku od nieruchomości osoby prawne odnotowano 
na kontach niŜej wymienionych podatników:  

(…)35 

                                                      
35 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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Jak wykazuje powyŜsze zestawienie, zaległości w przedmiotowym podatku stanowiły 
zadłuŜenia czterech wymienionych podatników. W celu wyegzekwowania powyŜszych 
zaległości w stosunku do wymienionych podatników podjęto następujące działania 
windykacyjne: 

- (…)36 

Terminowość windykacji zaległości podatkowych przeanalizowano takŜe na podstawie 
działań podejmowanych w stosunku do wybranych jako próba kontroli podatników 
podatku od nieruchomości osoby prawne, którzy nie dokonali w terminie wpłat raty I z 
2008 roku  i I z 2009 roku. Wyniki zestawiono w tabelach niŜej.  

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – I rata 2008 rok (termin zapłaty 15 
styczeń 2008 rok) 

(…)37 

Jak wykazują powyŜsze analizy i zestawienia, występują przypadki niepełnych i 
nieterminowo podejmowanych działań windykacyjnych w stosunku do zalegających z 
opłatami podatku od nieruchomości osób prawnych, np. w stosunku do podatników (…)38 
zalegających z opłatą podatku w 2008 roku i w 2009 organ podatkowy działania 
windykacyjne zakończył na etapie wystawienia upomnień. Ich bezskuteczność  
skutkować powinna skierowaniem postępowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 
Organ podatkowy nie wystawił tytułów wykonawczych, pomimo braku wpłat 
wymienionych wyŜej naleŜnych rat podatku. W stosunku do podatnika (…)39 
zalegającego z zapłatą I raty w 2008 roku organ nie podjął Ŝadnych działań. 
Nieterminowo podejmowane i niepełne działania windykacyjne pozostawały w 
sprzeczności z cytowanymi wyŜej przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji.  

Windykacja podatku od nieruchomości – osoby fizyczne 

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31 grudnia 2008 roku 
wynosiła 158.488,93 zł, a na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 216.855,77 zł. 

Sprawdzono windykację I raty podatku za 2008 rok u podatników w wybranej próbie 
(…)40 i stwierdzono, Ŝe w przypadku 5 podatników rata wpłacona była terminowo. 

                                                      
36 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
37 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
38 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
39 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
40 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Czterech podatników wpłaciło podatek z niewielkim opóźnieniem. W stosunku do 
podatnika, który wpłacił podatek ze znacznym opóźnieniem, terminowo wysyłano 
upomnienie i tytuł wykonawczy. Na skutek wysłanych upomnień i tytułu wykonawczego 
zaległość została wpłacona w dniu 26 maja 2008 roku z odsetkami w kwocie 36,00 zł. 

Sprawdzono windykację II raty podatku za 2009 rok u podatników w ww. wybranej 
próbie i stwierdzono, Ŝe w przypadku 5 podatników ratę podatku wpłacono terminowo. 
Dwóch podatników wpłaciło podatek z niewielkim opóźnieniem. Do trzech podatników 
wysyłano terminowo upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek wysłanych upomnień i 
tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości w łącznej kwocie 4.337,00 zł + 
odsetki w kwocie 22,00 zł i koszty upomnień 26,40 zł.  
Windykację I raty za 2008 rok i II raty za 2009 rok podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 42 do protokołu kontroli. 

- Sprawdzono windykację podatku od nieruchomości u największych dłuŜników 
za lata 2008 i 2009 (…)41   

Szczegółowa windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
(największych dłuŜników), została przedstawiona w załączniku nr 43 do protokołu 
kontroli. 

Windykację podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzi inspektor w 
Referacie podatków.     

Windykacja podatku rolnego – osoby fizyczne 

Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2008 roku wynosiła 
5.560,54 zł, a na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 7.271,44 zł. 

- Sprawdzono windykację podatku od nieruchomości u największych dłuŜników 
(numery ewidencyjne: (…)42 

Kontrolujący stwierdzili, Ŝe upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane były terminowo. 

Szczegółowa windykacja zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych (największych 
dłuŜników), została przedstawiona w załączniku nr 44 do protokołu kontroli. 

Windykacja podatku rolnego – osoby prawne 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości nie występowały. 
Zaległość na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 36,00 zł i obejmowała III i IV ratę 
podatku dotyczącego 2009 roku. 
WyŜej wymieniona zaległość dotyczyła osoby prawnej o nr ewidencyjnym (…)43. Na 
zaległość wysłano upomnienia w dniach: 18 września 2009 roku, 18 lutego 2010 roku, 
22 marca 2010 roku, 19 kwietnia 2010 roku.  

                                                      
41 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
42 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
43 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Windykację naleŜności w ww. podatku prowadzi referent w Referacie podatków. 
 
Windykacja podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31 grudnia 2008 roku 
wynosiła 26.851,50 zł, a na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 37.331,60 zł.  

Sprawdzono windykację I raty podatku za 2008 rok i II raty podatku za 2009 rok u 5 
wybranych podatników i stwierdzono, Ŝe terminowo wysyłano wezwania do złoŜenia 
deklaracji podatkowej, upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek ww. windykacji 
wyegzekwowano zaległości w łącznej kwocie 7.400,00 zł + odsetki w łącznej kwocie 
152,00 zł i koszty upomnienia 44,00 zł.  

Windykację I raty podatku za 2008 rok i II raty podatku za 2009 rok od środków 
transportowych od osób fizycznych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 45 
do protokołu kontroli. 

Do największych dłuŜników podatku od środków transportowych od osób fizycznych 
naleŜą: 
(…)44 

Windykacja prowadzona była terminowo. 

Szczegółowa windykacja zaległości w podatku od środków transportowych od osób 
fizycznych (największych dłuŜników), została przedstawiona w załączniku nr 46 do 
protokołu kontroli. 

Windykacja podatku od środków transportowych – osoby prawne 

Zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31 grudnia 2008 roku 
wynosiła 12.310,00  zł, a na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 13.777,00 zł. 

Sprawdzono windykację II raty podatku za 2008 rok i I raty podatku za 2009 rok u 5 
wybranych podatników i stwierdzono, Ŝe terminowo wysyłano wezwania do złoŜenia 
deklaracji podatkowej, upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek ww. windykacji 
wyegzekwowano zaległości w łącznej kwocie 3.717,00 zł + odsetki w łącznej kwocie 
151,88 zł i koszty upomnienia 26,40 zł.  

Windykację II raty podatku za 2008 rok i I raty podatku za 2009 rok od środków 
transportowych od osób prawnych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 47 
do protokołu kontroli. 

DłuŜnikami podatku od środków transportowych od osób prawnych są: (…)45 

2.1. Dochody z tytułu sprzeda Ŝy nieruchomo ści 
 

Dochody ze sprzedaŜy nieruchomości lub ich części (w tym lokali) 

                                                      
44 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
45 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego). Wyłączenia dokonał 
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Rok 
 

Plan Plan po zmianach Wykonanie 

2008 910.000,00 1.054.400,00 1.081.585,41 
2009 55.000,00 340.000,00 341.322,53 

PowyŜej wymienione dochody sklasyfikowano w dziale 700, rozdziale 70005 i § 0770 i 
0870.  

W latach 2008 – 2009 dokonano sprzedaŜy czterdziestu ośmiu nieruchomości miejskich 
w tym: trzydzieści cztery nieruchomości zbyto w trybie przetargowym i czternaście w 
trybie bezprzetargowym.  

Wykaz nieruchomości Miasta sprzedanych w latach 2008 – 2009 z wyszczególnieniem 
ceny sprzedaŜy stanowi załącznik nr 48 do protokołu kontroli.  

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe Rada Miasta Brzeziny nie określiła 
zasad nabycia, zbycia, obciąŜenia, wydzierŜawienia, najmu komunalnych nieruchomości 
gruntowych na okres dłuŜszy niŜ 3 lata – art. 18, ust. 2, pkt 9 lit ”a” ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142, 
poz. 1591 ze zm.). Rada Miasta Brzeziny na bieŜąco podejmuje uchwały dotyczące 
nabycia, zbycia, obciąŜenia, wydzierŜawiania, najmu komunalnych nieruchomości 
gruntowych, powierzając wykonanie tych uchwał Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

SprzedaŜ nieruchomości miejskich w drodze przeprowadzonych przetargów  

W 2008 roku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dokonano sprzedaŜy 
trzydziestu czterech nieruchomości, a w 2009 roku pięciu nieruchomości.  

Dokonano sprawdzenia prawidłowości zrealizowanych przez jednostkę sprzedaŜy w 
drodze przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nw. nieruchomości:  

- nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych: 3727/133, 3727/134, 
3727/136 o łącznej powierzchni 0,0058 ha, połoŜonej w Brzezinach przy ul. 
Kulczyńskiego,  

- działki o nr ewidencyjnym 3727/130 o powierzchni 0,0020 ha, połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego,  

- działki o nr ewidencyjnym 3727/131 o powierzchni 0,0019 ha, połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego,  

- działki o nr ewidencyjnym 3727/132 o powierzchni 0,0019 ha, połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego,  

- działki o nr ewidencyjnym 3727/135 o powierzchni 0,0019 ha, połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego. 

W wyniku sprawdzenia działek o nr ewidencyjnych: 3727/133, 3727/134, 3727/136, 
3727/130, 3727/131, 3727/132 stwierdzono, Ŝe:  
- zbycia dokonano na podstawie: uchwały nr XV/99/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 

listopada 2007 roku w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu niezabudowanych 
działek połoŜonych w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego z przeznaczeniem pod 
budowę garaŜy i uchwały nr XVIII/23/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2008 
roku zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu 
niezabudowanych działek połoŜonych w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego z 
przeznaczeniem pod budowę garaŜy,  

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do sprzedaŜy 
nieruchomości, który zawierał niezbędne dane określone w art. 35 ust. 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami,  

- zachowano ustawowy okres podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy tj. 21 dni. Informacje o wywieszeniu 
wykazu opublikowano w prasie (tygodnik „Brzeziński Informator Samorządowy”) 
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oraz podano do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Brzeziny,  

- nieruchomości zostały sprzedane w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym po 
wcześniej przeprowadzonych dwóch przetargach – art. 38 ust. 1 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, gdzie zachowano wymogi terminowego ogłoszenia i 
organizowania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), 

- ogłoszenia o przetargach spełniały wymogi przepisów ww. rozporządzenia, 
- ogłoszenia o przetargach podano do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny zamieszczenie w prasie (tygodnik 
„Brzeziński Informator Samorządowy”), oraz ogłoszenie na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Brzeziny, 

- wadium ustalono w prawidłowej wysokości tj. 10% wartości ceny wywoławczej, 
zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia,  

- wpłaty wadium zostały dokonane w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniach 
o przetargu, zgodnie z § 4 cytowanego powyŜej rozporządzenia,  

- ceny wywoławcze nieruchomości ustalono na podstawie wycen wartości 
nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z art. 67 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

- przetargi przeprowadziła komisja w składzie siedmioosobowym powołana przez 
Burmistrza Miasta zarządzeniem nr 48/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie 
powołania komisji przetargowej, 

- przetargi zostały przeprowadzone w oparciu o „Regulamin przeprowadzania 
przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasto Brzeziny” wprowadzony w Ŝycie zarządzeniem nr 129/2007 
Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia 
„Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny”. Regulamin został 
opracowany na podstawie przepisów cytowanego powyŜej rozporządzenia.    

- z przeprowadzonych przetargów zostały sporządzone protokoły, które odpowiadały 
wymogom określonym w cytowanym wcześniej rozporządzeniu. Kontrolujący 
stwierdzili, Ŝe nie zostały sporządzone protokoły bądź notatki słuŜbowe z 
wcześniej ogłoszonych i nieodbytych dwóch przetargów.   

- w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, na okres 7 dni, wywieszono informację o wyniku 
przetargu, która zawierała dane wymagane § 12 pkt 1 – 5 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości. Informacje z wcześniej ogłoszonych i nie odbytych 
dwóch przetargów nie były sporządzane i podane do publicznej wiadomości. 

- zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami, nabywców nieruchomości 
zawiadomiono w wymaganym czasie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy 
nieruchomości,  

- dla wymienionych nieruchomości zawarto umowy sprzedaŜy w formie aktów 
notarialnych (3727/130 – Repertorium A nr 167/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku, 
3727/131 – Repertorium A nr 174/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku, 3727/132 – 
Repertorium nr A 181/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku, 3727/133, 3727/134 i 
3727/136 – Repertorium A nr 118/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku, 

- Miasto Brzeziny przy podpisywaniu umów reprezentowała Burmistrz Miasta Brzeziny 
Ewa Jolanta Chojka,  

- wpłaty za zakupione nieruchomości dokonane zostały przed zawarciem aktów 
notarialnych (art.70 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

W wyniku sprawdzenia działki o nr ewidencyjnym: 3727/135 stwierdzono: 
- zbycia dokonano na podstawie: uchwały nr XV/99/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 
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listopada 2007 roku w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu niezabudowanych 
działek połoŜonych w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego z przeznaczeniem pod 
budowę garaŜy i uchwały nr XVIII/23/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2008 
roku zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu 
niezabudowanych działek połoŜonych w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego z 
przeznaczeniem pod budowę garaŜy,  

- w dniu 3 marca 2008 roku sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz 
przeznaczonych do sprzedaŜy nieruchomości, który zwierał niezbędne dane 
określone w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

- zachowano ustawowy okres podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy tj. 21 dni. Informacje o wywieszeniu 
wykazu opublikowano w prasie (tygodnik „Brzeziński Informator Samorządowy”) 
oraz podano do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Brzeziny, 

- na zbycie przedmiotowej działki przeprowadzono 4 przetargi ustne nieograniczone – 
art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdzie zachowano wymogi 
terminowego ogłoszenia i organizowania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), które zakończyły 
się wynikiem negatywnym. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe nie zostały sporządzone 
protokoły bądź notatki słuŜbowe z ogłoszonych i nieodbytych ww. 
przetargów, jak równieŜ informacja z ogłoszonych i nie odbytych 
przetargów nie była sporządzona i podana do publicznej wiadomości,  

- ogłoszenia o przetargach spełniały wymogi przepisów ww. rozporządzenia, 
- ogłoszenia o przetargach podano do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny zamieszczenie w prasie (tygodnik 
„Brzeziński Informator Samorządowy”), oraz ogłoszenie na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Brzeziny, 

- wadium ustalono w prawidłowej wysokości tj. 10% wartości ceny wywoławczej, 
zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia, 

- po ogłoszonych 4 przetargach, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniu 
11 maja 2009 roku ponownie sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz 
przeznaczonej do sprzedaŜy działki, który zwierał niezbędne dane określone w art. 
35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a następnie ogłoszono i 
przeprowadzono 2 przetargi,  

- nieruchomość została zbyta w 2 przetargu ustnym nieograniczonym po wcześniej 
przeprowadzonym 1 przetargu – art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, gdzie zachowano wymogi terminowego ogłoszenia i 
organizowania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), 

- ogłoszenia o przetargach spełniały wymogi przepisów ww. rozporządzenia, 
- ogłoszenia o przetargach podano do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny zamieszczenie w prasie (tygodnik 
„Brzeziński Informator Samorządowy”), oraz ogłoszenie na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Brzeziny,   

- wpłaty wadium zostały dokonane w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniach 
o przetargu, zgodnie z § 4 cytowanego powyŜej rozporządzenia,  

- cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na podstawie wyceny wartości 
nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, cena nieruchomości 
została ustalona na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości 
sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1, art. 150 
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ust. 1 i 5, i art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat 
szacunkowy (od dnia ich sporządzenia) był wykorzystany w okresie określonym w 
art. 156 ust. 3 ww. ustawy,  

- przetargi przeprowadziła komisja w składzie siedmioosobowym powołana przez 
Burmistrza Miasta zarządzeniem nr 48/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie 
powołania komisji przetargowej, 

- przetargi zostały przeprowadzone w oparciu o „Regulamin przeprowadzania 
przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasto Brzeziny” wprowadzony w Ŝycie zarządzeniem nr 129/2007 
Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny”. Regulamin został 
opracowany na podstawie przepisów cytowanego powyŜej rozporządzenia.    

- z przeprowadzonych przetargów zostały sporządzone protokoły, które odpowiadały 
wymogom określonym w cytowanym wcześniej rozporządzeniu,  

- w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, na okres 7 dni, wywieszono informację o wyniku 
przetargu, która zawierała dane wymagane § 12 pkt 1 – 5 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości. Informacja z wcześniej ogłoszonego i nie odbytego 
przetargu nie była sporządzona i podana do publicznej wiadomości, 

- zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami, nabywcę nieruchomości 
zawiadomiono w wymaganym czasie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy 
nieruchomości,  

- dla wymienionej nieruchomości zawarto umowę sprzedaŜy w formie aktu 
notarialnego Repertorium A nr 3716/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku, 

- Miasto Brzeziny przy podpisywaniu umowy reprezentowała Burmistrz Miasta Brzeziny 
Ewa Jolanta Chojka,  

- wpłata za zakupioną nieruchomość dokonana została przed zawarciem aktu 
notarialnego (art.70 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

SprzedaŜ nieruchomości miejskich w trybie bezprzetargowym 

W 2008 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaŜy siedem nieruchomości i w 
2009 roku równieŜ zbyto siedem nieruchomości.  

Dokonano sprawdzenia procedury zbycia w 2009 roku następujących nieruchomości: 

- działek o nr ewidencyjnych: 2564 i 2564/25 o łącznej powierzchni 0,0029ha – KW nr 
37226, połoŜonych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 – Maja, 

- działki o nr ewidencyjnym 2091 o powierzchni 0,2361ha – KW nr 22286, połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Składowej, 

- działek o nr ewidencyjnych: 2335/1, 2352/1, 2352/2, 2352/3 i 2352/4 o łącznej 
powierzchni 0,5356 ha – KW nr 3352, połoŜonych w Brzezinach przy ul. M.C. 
Skłodowskiej 13,  

- działek o nr ewidencyjnych: 2230/8, 2230/11, 2230/15, 2230/16, 2230/19 i 
2230/20 o łącznej powierzchni 0,6503 ha – KW nr 16662, połoŜonych w Brzezinach 
przy ul. Słowackiego 10, 

- działki o nr ewidencyjnym 2463/26 o powierzchni 0,0142 ha – KW nr 7761, 
połoŜonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego, 

- działki o nr ewidencyjnym 1857/7 o powierzchni 0,2695 ha - KW nr 16783, 
połoŜonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej, 

- działki o nr ewidencyjnym 2564/18 o powierzchni 0,0007 ha – KW nr 2984, 
połoŜonej w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy. 

W wyniku kontroli stwierdzono Ŝe: 
- sprzedaŜy bezprzetargowej dokonano na podstawie uchwał Rady Miasta Brzeziny: nr 

XXVII/112/08 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie sprzedaŜy w drodze 
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bezprzetargowej zabudowanych działek nr 2564/20 i nr 2564/25 połoŜonych w 
Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 – Maja; uchwały nr XXIX/154/08 z dnia 29 grudnia 
2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa własności działki gruntu nr 
2091, połoŜonej w Brzezinach przy ul. Składowej, na rzecz jej uŜytkownika 
wieczystego; uchwały nr XXIX/153/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa własności działek gruntu nr 2335/1, 2352/1, 
2352/2, 2352/3, 2352/4, połoŜonych w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. 
Korczaka, na rzecz ich uŜytkownika wieczystego; uchwały nr XXXI/22/09 z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa własności działek 
gruntu nr 2230/8, 2230/11, 2230/15, 2230/16, 2230/19 i 2230/20, połoŜonych w 
Brzezinach przy ul. Słowackiego, na rzecz ich uŜytkownika wieczystego; uchwały nr 
XXXVII/60/09 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej zabudowanej działki nr 2463/26, połoŜonej w Brzezinach przy ul. 
Wojska Polskiego; uchwały nr XXIX/155/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej działki nr 1857/7, połoŜonej 
w Brzezinach przy ul. Wodociągowej; uchwały nr XXXI/23/09 z dnia 19 lutego 2009 
roku w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 2564/18, połoŜonej w Brzezinach przy ul. Bohaterów 
Warszawy,               

- tryb bezprzetargowy zastosowano na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5, 6, ust. 3,  
ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaŜy, zawierający niezbędne dane określone w art. 35 ust. 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informacje o wywieszeniu wykazu 
opublikowano w prasie lokalnej („Brzeziński Informator Samorządowy”) i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta, 

- jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, 

- w kaŜdym przypadku sporządzono protokoły uzgodnień, 
- zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami, nabywców nieruchomości 

zawiadomiono w wymaganym czasie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy 
nieruchomości, 

- ceny nieruchomości zostały ustalone na podstawie aktualnych wycen wartości 
nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z art. 67 
ust. 1, art. 150 ust. 1 i 5, i art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Operaty szacunkowe (od dnia ich sporządzenia) były wykorzystane w okresie 
określonym w art. 156 ust. 3 ww. ustawy, 

- wpłaty ustalonych kwot za sprzedane nieruchomości, dokonane zostały przez ich 
nabywców przed zawarciem umów, 

- umowy zawarto w formie aktów notarialnych, 
- Miasto Brzeziny przy podpisywaniu umów reprezentowała Ewa Chojka działająca w 

imieniu Gminy Miasta Brzeziny. 

Dokumentację spraw związanych ze sprzedaŜą nieruchomości prowadzi pracownik 
zatrudniony na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem. 

W celu sprawdzenia ewidencji dochodów ze sprzedaŜy mienia, przyjęto próbę procedury 
sprzedaŜy nieruchomości wyszczególnionych powyŜej. W wyniku kontroli stwierdzono, 
Ŝe przypisy dochodów ze sprzedaŜy mienia ewidencjonowano na koncie 221 w 
korespondencji z kontem 750. Zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji ww. 
dochodów, powinny one być zaksięgowane na koncie 221 w korespondencji z 
kontem 760. 
W organie ww. dochody księgowano Wn 133 i Ma 901. W trakcie kontroli dokonano 
korekty w ewidencji dochodów ze sprzedaŜy mienia i obecnie ewidencja jest 
dokonywana na koncie 221 w korespondencji z kontem 760. 
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2.2. Dochody z tytułu u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści, 
uŜytkowania, zarz ądu 

Dochody z tytułu wieczystego uŜytkowania zostały sklasyfikowane w dziale 700, 
rozdziale 70005 i § 047. 

Dochody z uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu 

Rok 
 

Plan Plan po zmianach Wykonanie 

2008 85.000,00 234.000,00 234.267,67 
2009 85.000,00 163.330,00 180.117,30 

 

W latach 2008 – 2009 oddano w wieczyste uŜytkowanie trzy nieruchomości. W trybie 
bezprzetargowym oddano w wieczyste uŜytkowanie dwie nieruchomości i w trybie 
przetargowym jedną nieruchomość. 

Wykaz nieruchomości oddanych w wieczyste uŜytkowanie stanowi załącznik nr 49.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku powierzchnia gruntów oddanych w 
uŜytkowanie wieczyste wynosiła 386.096 m[. 

Szczegółową kontrolą objęto niŜej wymienione nieruchomości oddane w uŜytkowanie 
wieczyste w drodze przetargowej i bezprzetargowej, tj.: 

- działka o nr ewidencyjnym 2841/1, o powierzchni 0,0409 ha, połoŜona w Brzezinach 
przy ul. Sienkiewicza 14 (tryb bezprzetargowy), 

- działka o nr ewidencyjnym 3727/114, o powierzchni 1,5832 ha – KW nr 7664, 
połoŜona w Brzezinach przy ul. Głowackiego (tryb przetargowy). 

W wyniku kontroli procedury przetargowej oddanej w wieczyste uŜytkowanie działki nr 
3727/114 stwierdzono: 
- oddanie w wieczyste uŜytkowanie ww. działki nastąpiło na podstawie uchwały nr 

XVII/8/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie oddania w  
uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3727/114, połoŜonej w Brzezinach przy 
ul. Głowackiego, 

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w wieczyste uŜytkowanie, zawierający niezbędne dane określone w art. 
35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informacje o wywieszeniu wykazu 
opublikowano w prasie lokalnej („Brzeziński Informator Samorządowy”) i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta, 

- jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy,  

- cena wywoławcza przeznaczonej do oddania w wieczyste uŜytkowanie nieruchomości 
gruntowej  ustalona została na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego w formie operatu szacunkowego – zgodnie z art. 67 ust. 1, art. 150 
ust. 1 i 5, i art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operaty 
szacunkowe (od dnia ich sporządzenia) były wykorzystane w okresie określonym w 
art. 156 ust. 3 ww. ustawy, 

- nieruchomość oddano w uŜytkowanie wieczyste w drodze II przetargu ustnego 
ograniczonego – art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdzie 
zachowano wymogi terminowego ogłoszenia i organizowania przetargów, zgodnie z 
art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, 
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poz. 2108), 
- wybór uzasadniono tym, Ŝe do przetargu mogą przystąpić developerzy oraz osoby 

fizyczne i prawne, które zrealizują zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
osiedle wielorodzinne, składające się z co najmniej 3 budynków mieszkalnych 
zawierających co najmniej 50 mieszkań, 

- ogłoszenia o przetargach spełniały wymogi przepisów ww. rozporządzenia, 
- ogłoszenia o przetargach podano do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, zamieszczenie w prasie lokalnej (tygodnik 
„Brzeziński Informator Samorządowy”) i codziennej ogólnokrajowej 
(„Rzeczpospolita”) oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny i 
w Interaktywnej Giełdzie Nieruchomościami, 

- wadium ustalono w prawidłowej wysokości tj. 10% wartości ceny wywoławczej, 
zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia,  

- wpłaty wadium zostały dokonane w wysokości i terminach wskazanych w 
ogłoszeniach o przetargu (I i II przetarg), zgodnie z § 4 cytowanego powyŜej 
rozporządzenia,  

- przetargi przeprowadziła komisja w składzie siedmioosobowym powołana przez 
Burmistrza Miasta zarządzeniem nr 48/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie 
powołania komisji przetargowej, 

- przetargi zostały przeprowadzone w oparciu o regulaminy przeprowadzania 
przetargów ustnych ograniczonych na oddanie w wieczyste uŜytkowanie 
nieruchomości (o nr ewidencyjnym 3727/114) stanowiącej własność Gminy Miasto 
Brzeziny zatwierdzone w dniach: 16 kwietnia 2008 roku (regulamin opracowany do I 
przetargu) i 26 czerwca 2008 roku (regulamin opracowany do II przetargu) przez 
Burmistrza Miasta Brzeziny. Regulaminy zostały opracowane na podstawie przepisów 
cytowanego powyŜej rozporządzenia.    

- z przeprowadzonych przetargów zostały sporządzone protokoły, które odpowiadały 
wymogom określonym w cytowanym wcześniej rozporządzeniu,   

- w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, na okres 7 dni, wywieszono informacje o wyniku 
przetargów, które zawierały dane wymagane § 12 pkt 1 – 5 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości, 

- zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami, nabywcę nieruchomości 
zawiadomiono w wymaganym czasie o miejscu i terminie zawarcia umowy oddania w 
wieczyste uŜytkowanie nieruchomości,  

- pierwszą opłatę z tytułu uŜytkowania wieczystego ustalono w wysokości 179.950,30 
zł, która wynikała z art. 72 ust. 1 i 2 ustawy, tj.: 25% od ceny nieruchomości 
gruntowej, ustalonej na podstawie jej wartości zgodnej z operatem szacunkowym, 

- uiszczenia pierwszej opłaty dokonano w prawidłowej wysokości i zgodnie z terminem 
określonym w art. 73 ust.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- wysokość opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego ustalono zgodnie z art. 72 
ust. 3 cytowanej powyŜej ustawy. Wysokość stawki procentowej uzaleŜniona była od 
określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i 
wynosiła 1% ceny, poniewaŜ nieruchomość gruntowa oddana została na cele 
mieszkaniowe – 7.198,00 zł (wpłata dokonana w dniu 7 kwietnia 2009 roku w 
ustalonej kwocie bez odsetek). W dniu 14 maja 2010 roku zostały wpłacone odsetki 
w kwocie 15,40 zł od nieterminowej zapłaty w 2009 roku. W 2010 roku opłata z 
tytułu wieczystego uŜytkowania za 2010 rok została dokonana w terminie tj. 26 
marca 2010 roku, 

- umowa oddania nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste była zawarta w formie aktu 
notarialnego (Repertorium „A” nr 6180/2008 z dnia 7 października 2008 roku) – 
zgodnie z wymogami art. 27 ustawy. Fakt oddania nieruchomości gruntowej w 
uŜytkowanie wieczyste i przeniesienia tego prawa w drodze umowy 
udokumentowano poprzez dokonanie wpisu do księgi wieczystej. 
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W wyniku kontroli procedury bezprzetargowej oddanej w wieczyste uŜytkowanie działki 
o nr ewidencyjnym: 2841/1 stwierdzono: 
- oddanie w wieczyste uŜytkowanie ww. działki nastąpiło na podstawie uchwały nr 

XVIII/25/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyraŜenia 
zgody na sprzedaŜ naniesienia i oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
zabudowanej połoŜonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako 
działka nr 2841/1, na rzecz Skarbu Państwa i uchwały nr XXV/91/08 Rady Miasta 
Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia 
zgody na sprzedaŜ naniesienia i oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
zabudowanej połoŜonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako 
działka nr 2841/1 na rzecz Skarbu Państwa, 

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w wieczyste uŜytkowanie, zawierający niezbędne dane określone w art. 
35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informacje o wywieszeniu wykazu 
opublikowano w prasie lokalnej („Brzeziński Informator Samorządowy”) i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta, 

- jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, 

- cena przeznaczonej do oddania w wieczyste uŜytkowanie nieruchomości gruntowej  
ustalona została na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego w formie operatu szacunkowego i sporządzonej do niego aktualizacji – 
zgodnie z art. 67 ust. 3, art. 150 ust. 1 i 5, i art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, 

- nieruchomość oddano w uŜytkowanie wieczyste na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami,      

- w dniu 8 września 2009 roku sporządzono protokół z rokowań,    
- oddanie w uŜytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości nastąpiło bez 

pobrania pierwszej opłaty – art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
- udzielono 99% bonifikaty od wartości rynkowej budynku znajdującego się na ww. 

nieruchomości na podstawie uchwały nr XXV/91/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 
sierpnia 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
naniesienia i oddanie w wieczyste uŜytkowanie nieruchomości zabudowanej 
połoŜonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako działka nr 2841/1 
na rzecz Skarbu Państwa, 

- wpłaty ustalonej kwoty 1.588,10 zł za sprzedany budynek znajdujący się na działce 
nr 2841/1, dokonano przez jego nabywcę przed zawarciem umowy zgodnie z art. 70 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. 17 września 2009 roku,   

- wysokość opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego ustalono zgodnie z art. 72 
ust. 3 cytowanej powyŜej ustawy tj. 1.341,71 zł. Wysokość stawki procentowej 
uzaleŜniona była od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa 
została oddana, i wynosiła 1% ceny, poniewaŜ nieruchomość gruntowa oddana 
została na cele mieszkaniowe. W 2010 roku ww. opłatę roczną dokonano w dniu 
31.03.2010 roku. 

- umowa oddania nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste była zawarta w formie aktu 
notarialnego (Repertorium „A” nr 2024/2009 z dnia 18 września 2009 roku) – 
zgodnie z wymogami art. 27 ustawy. Fakt oddania nieruchomości gruntowej w 
uŜytkowanie wieczyste i przeniesienia tego prawa w drodze umowy 
udokumentowano poprzez dokonanie wpisu do księgi wieczystej. 

Dokumentację spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w wieczyste uŜytkowanie 
prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarki 
Mieniem.   

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 16.524,18 zł, a dzień 31 grudnia 
2009 roku zaległości wynosiły 47.251,85 zł.   
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Do największych dłuŜników rocznych opłat z tytułu wieczystego uŜytkowania 
nieruchomości naleŜą: 
(…)46 – zaległość na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 14.716,20 zł i dotyczyła 2009 
roku. Na zaległość wysłano: 
- w dniu 28 maja 2009 roku wezwanie do zapłaty, 
- w dniu 7 października 2009 roku  wezwanie ostateczne, 
- w dniu 12 stycznia 2009 roku wezwanie przedsądowe. 
W dniu 14 kwietnia 2009 roku Kolegium Odwoławcze, do którego odwołał się dłuŜnik 
wydało orzeczenie oddalające wniosek złoŜony przez odwołującego się. 

Brzezińska Spółdzielnia Mleczarska – zaległość na dzień 31 grudnia 2009 roku 
wynosiła 10.122,79 zł i obejmowała lata 2000 – 2005. Na ww. zaległości sprawa została 
skierowana do Sądu Rejonowego w Brzezinach w dniu 2 lipca 2002 roku i toczy się 
nadal. Zaległości z okresu 2003 – 2005 zostały dopisane do sprawy toczącej się w 
sądzie.  

„FARMER” sp. z o.o. - na dzień 31 grudnia 2009 roku  zaległość wynosiła 7.022,00 zł i 
dotyczyła 2009 roku. W dniu 5 listopada 2008 roku dłuŜnikowi wysłano wypowiedzenie 
dotychczasowej opłaty w kwocie 1.486,00 zł. W dniu 18 marca 2009 roku dokonano 
wpłaty rocznej opłaty w kwocie 1.486,00 zł. Od nowej opłaty dłuŜnik odwołał się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO zgodnie z orzeczeniem z dnia 26 
czerwca 2009 roku oddaliło wniosek. W dniu 24 lipca 2009 roku wieczysty uŜytkownik 
wniósł do Sądu Powszechnego sprzeciw od orzeczenia SKO. Sprawa jest w trakcie 
rozpatrywania. W związku z powyŜszym brak było podstaw do wysłania wezwań do 
zapłaty.  

(…)47 – na dzień 31 grudnia 2009 roku  zaległość wynosiła 4.190,20 zł i dotyczyła 2009 
roku. W dniu 5 listopada 2008 roku dłuŜnikowi wysłano wypowiedzenie dotychczasowej 
opłaty w kwocie 386,00 zł. W dniu 11 marca 2009 roku dokonano wpłaty rocznej opłaty 
w kwocie 386,00 zł. Od nowej opłaty w dniu 5 grudnia 2008 roku dłuŜnik odwołał się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa jest w trakcie rozpatrywania. 
Ostatnia sprawa odbyła się w dniu 27 kwietnia 2010 roku. W związku z tym, Ŝe 
wieczysty uŜytkownik zastosował się do art. 78 ust. 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami poprzez złoŜenie odwołania do SKO od nowej opłaty i w ustawowym 
terminie wniesienie opłaty w starej wysokości oraz brak rozstrzygnięcia końcowego 
przez SKO, spowodowało brak podstaw do wysyłania wezwań do zapłaty. 

(…)48 – na dzień 31 grudnia 2009 roku  zaległość wynosiła 903,54 zł i obejmowała 
zaległości  407,00 zł – 2004 rok i 496,54 zł – 2005 rok. W dniu 20 grudnia 2007 roku do 
Sądu Rejonowego w Brzezinach, został skierowany pozew na ww. zaległości. W dniu 31 
grudnia 2007 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dniu 12 
marca 2008 roku Komornik Sądowy wszczął egzekucję. Sprawa w toku. 

                                                      
46 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
47 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
48 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe z opóźnieniem podjęto na 
drodze postępowania sądowego czynności, których celem było 
wyegzekwowanie naleŜności w kwocie 407,00 zł za 2004 rok. 
Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia dla roszczeń o 
świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi 3 lata. Art. 120 K.c. określa, Ŝe bieg przedawnienia 
rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W związku z 
powyŜszym bieg przedawnienia zaległości za 2004 rok rozpoczął się od dnia 1 
kwietnia 2004 roku. PoniewaŜ czynności przerywających bieg przedawnienia 
nie dokonano w terminie, naleŜność za 2004 rok moŜna uznać za 
przedawnioną. W celu wyegzekwowania ww. naleŜności czynności skierowano 
na drogę sądową w dniu 20 grudnia 2007 roku.  

Kserokopie: pozwu z dnia 20 grudnia 2007 roku i nakazu zapłaty w postępowaniu 
upominawczym z dnia 31 grudnia 2007 roku stanowią akta kontroli nr 198 -201.   

Wyjaśnienie w sprawie przedawnienia zaległości w kwocie 407,00 zł stanowi załącznik 
nr 50 do protokołu kontroli. 

PowyŜej wykazano 5 dłuŜników. Łączna kwota ich zaległości stanowiła 78,21% całego 
zadłuŜenia wykazanego na dzień 31 grudnia 2009 roku. 

Windykację naleŜności z tytułu rocznych opłat za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości, 
prowadzi inspektor w Wydziale Finansowym. 

Ewidencja księgowa dochodów z tytułu uŜytkowania wieczystego  

W celu sprawdzenia ewidencji ww. dochodów przyjęto próbę oddanych nieruchomości w 
uŜytkowanie wieczyste - wyszczególnionych powyŜej. W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe 
przypisy powyŜszych dochodów księgowane były na koncie 221 w korespondencji z 
kontem 750, zgodnie z zakładowym planem kont.  
W organie ww. dochody księgowano Wn 133 i Ma 901.  

2.3. Dochody z tytułu najmu i dzier Ŝawy nieruchomo ści 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 

Rok 
 

Plan Plan po zmianach Wykonanie 

2008 676.920,00 591.420,00 615.479,24 
2009 590.800,00 657.600,00 672.986,63 

 
W budŜecie na 2008 rok zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierŜawy nieruchomości 
w wysokości 591.420,00 zł, wykonano 615.479,24 zł. Na 2009 rok ww. dochody 
zaplanowano w kwocie 657.600,00 zł, a wykonano 672.786,63 zł.  
PowyŜej wymienione dochody sklasyfikowano następująco: 
2008 rok 
- dział 700, rozdział 70021 § 0750 
- dział 700, rozdział 71095 § 0750 
- dział 800, rozdział 80101 § 0750 
- dział 800, rozdział 80110 § 0750 
- dział 900, rozdział 92601 § 0750 

 
 
2009 rok 
- dział 700, rozdział 70004 § 0750 
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- dział 700, rozdział 71095 § 0750 
- dział 800, rozdział 80101 § 0750 
- dział 800, rozdział 80110 § 0750 
- dział 900, rozdział 92601 § 0750 

W toku kontroli ustalono, Ŝe w okresie kontrolowanym zostały zawarte sto dwadzieścia 
dwie umowy najmu i dzierŜawy nieruchomości, z tego: 

- 40 umów na dzierŜawę nieruchomości rolnych (39 umów zawarto w trybie 
bezprzetargowym i 1 umowa zawarta w drodze przetargu), 

- 20 umów na oddanie w dzierŜawę gruntów połoŜonych w Brzezinach (2 umowy 
zawarto w drodze przetargu i 18 umów w trybie bezprzetargowym), 

- 8 umów na dzierŜawę gruntów pod garaŜami, 
- 54 umowy na dzierŜawę gruntów na targowisku miejskim.   
Jednostka prowadzi komputerowy rejestr umów dzierŜaw. 

Sprawdzono następujące umowy zawarte w trybie bezprzetargowym: umowę dzierŜawy 
nr 143/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku, umowę najmu nr 202/2009 z dnia 14 
grudnia 2009 roku, nr 70/2009 z dnia 31 marca 2009 roku, nr 167/2009 z dnia 26 
października 2009 roku, nr 192/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku, nr 58/2009 z dnia 
12 marca 2009 roku i stwierdzono, Ŝe umowy zawarte zostały na okres od 2 (2 umowy) 
do 3 lat (4 umowy).  

Umowy określały: 
- czas trwania najmu i dzierŜawy, 
- przeznaczenie oddanych w najem i dzierŜawę nieruchomości określone było w 

umowach najmu: nr 202/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku, nr 70/2009 z dnia 31 
marca 2009 roku, nr 167/2009 z dnia 26 października 2009 roku, nr 192/2009 z 
dnia 23 listopada 2009 roku, nr 58/2009 z dnia 12 marca 2009 roku tj.: na czasowe 
składowanie humusu oraz urobku powstałych z rozbudowy drogi wojewódzkiej, grunt 
pod garaŜem, grunt i budynek garaŜowy, działalność usługowo – handlowa. Nie 
określono w umowie dzierŜawy nr 143/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku 
przeznaczenia dzierŜawionych gruntów rolnych. 

- wysokość czynszu i termin jego zapłaty, 
- postanowienia dotyczące moŜliwości zmiany czynszu dzierŜawnego przez 

wydzierŜawiającego, 
- postanowienia dotyczące corocznej waloryzacji czynszu z dniem 1 marca kaŜdego 

roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłoszony w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, które jednostka przestrzegała. 

- odsetki ustawowe za nieterminowe wpłaty czynszu. 
Wysokość czynszu dzierŜawnego wg umowy nr 143/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku 
określono w kwocie 41,86 zł (grunt o powierzchni 0,7920 ha) tj. 52,85 zł za 1 ha 
rocznie.  
Czynsze wg umów: nr 58/2009 z dnia 12 marca 2009 roku i nr 202/2009 z dnia 14 
grudnia 2009 roku zawartych w 2009 roku, ustalone były na podstawie zarządzenia nr 
90/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad 
ustalania minimalnych stawek czynszu za dzierŜawę oraz najem gminnych 
nieruchomości gruntowych. Czynsz najmu określony w umowie nr 70/2009 z dnia 31 
marca 2009 roku ustalono na podstawie zarządzenia nr 143/2008 Burmistrza Miasta 
Brzeziny z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 
za lokale uŜytkowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez 
Gminę Miasto Brzeziny oraz pomieszczeń uŜytkowych (garaŜy) znajdujących się przy ul. 
Świętej Anny 33/35 i przy ul. Świętej 14 w Brzezinach i zarządzenia nr 34/2009 
Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia stawek 
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czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Brzeziny. W 
umowie nr 167/2009 z dnia 26 października 2009 roku czynsz dzierŜawny określony 
został w oparciu o ustalenia zawarte w uchwale nr 14/97 Zarządu Miasta Brzeziny z dnia 
24 lutego 1997 roku w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonej w Brzezinach 
przy ul. Reformackiej 6/8 tj. stawki 0,59 zł miesięcznie + podatek VAT z rewaloryzacją 
raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez 
Prezesa GUS.  

Wysokość czynszu dzierŜawnego ustalonego w umowie nr 192/2009 z dnia 23 listopada 
2009 roku została określona wg stawki z poprzednio zawartej umowy nr 196/2006 z 
dnia 1 września 2006 roku zrewaloryzowanej na podstawie wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe na zawarcie umów: nr 167/2009 z 
dnia 26 października 2009 roku i nr 192/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku jako 
kolejnych przedłuŜających okres najmu dzierŜawionych nieruchomości, Rada Miasta 
Brzeziny wyraziła zgodę następującymi uchwałami: nr XLIV/108/09 z dnia 23 
października 2009 roku i nr XLIII/104/09 z dnia 29 września 2009 roku. 

Przed zawarciem umów najmu i dzierŜawy, sporządzono i podano do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierŜawę, a 
będących przedmiotem zawartych umów, zawierające niezbędne dane określone w art. 
35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informacje o wywieszeniu wykazów 
opublikowano w prasie lokalnej („Brzeziński Informator Samorządowy”) i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do 
publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i 
dzierŜawę. 

Dokumentację spraw związanych ze oddawaniem nieruchomości w najem i dzierŜawę 
prowadzi referent w Wydziale Gospodarki Mieniem.   

Dokonano analizy wpłat czynszu dzierŜawnego w okresie 2008 roku i 2009 roku przez 
osoby, z którymi zawarto umowy dzierŜawy i najmu o numerach: nr 143/2008 z dnia 16 
czerwca 2008 roku, nr 202/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku, nr 70/2009 z dnia 31 
marca 2009 roku, nr 167/2009 z dnia 26 października 2009 roku, nr 192/2009 z dnia 23 
listopada 2009 roku, nr 58/2009 z dnia 12 marca 2009 roku i stwierdzono, Ŝe: 

Umowa najmu nr 58/2009 – opłata miesięczna w kwocie 377,47 zł płatna z dołu do dnia 
10 – go kaŜdego miesiąca.  
Wpłata za miesiące II i III  dokonana została po terminie tj. w dniu 5 maja 2009 roku. 
Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki w kwocie 4,90 zł. 
Za miesiące IV i V 2009 roku, wpłaty czynszu dokonano w dniu 1 lipca 2009 roku. Za 
nieterminowe wpłaty czynszu dotyczące IV i V 2009 roku pobrano odsetki w kwocie 9,80 
zł. Nieterminowo wpłacono równieŜ czynsz za miesiące: VII i VIII (wpłata w dniu 16 
września 2009 roku) oraz VI, IX i X i XI 2009 roku (wpłata w dniu 29 grudnia 2009 
roku). Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w łącznej kwocie 48,60 zł (VII, VIII – 
5,60 zł i VI, IX, X i XI – 43,00 zł).     

Umowa nr 70/2009 – opłata miesięczna w kwocie 97,50 zł płatna z dołu do dnia 10 – go 
kaŜdego miesiąca.  
Wpłaty czynszu po terminie tj. w dniu 16 czerwca 2009 roku dokonano za miesiące III i 
IV 2009 roku. Od nieterminowej wpłaty pobrano odsetki w kwocie 2,60 zł. 

Umowa nr 143/2008 – opłata roczna w kwocie 43,62 zł płatna w 2 ratach: do 30 
września za I półrocze i do 15 marca za II półrocze. 
Wpłata nie została dokonana. Na ww. zaległość wysłano wezwanie do zapłaty w dniu 20 
listopada 2009 roku.  

Umowa nr 167/2009 – opłata miesięczna w kwocie 23,04 zł płatna z dołu do dnia 10 – 
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go kaŜdego miesiąca.  
Wpłata za miesiące I, II  dokonana została po terminie tj. w dniu 16 marca 2009 roku. 
Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki w kwocie 0,90 zł. 
Za miesiące IV i V 2009 roku, wpłaty czynszu dokonano w dniu 8 lipca 2009 roku. Za 
nieterminowe wpłaty czynszu dotyczące IV i V 2009 roku pobrano odsetki w kwocie 1,40 
zł. Terminowo wpłacono czynsz za miesiące od IX do XII.   

Umowa nr 192/2009 – opłata miesięczna w kwocie 19,22 zł – przed waloryzacją, 20,13 
zł – po waloryzacji obowiązującej od 1 stycznia 2009 roku płatna z dołu do dnia 10 – go 
kaŜdego miesiąca.  
Wpłaty czynszu dokonane zgodnie z terminem określonym w zawartej umowie. 

Umowa nr 202/2009 – opłata za cały okres dzierŜawy (od 16 grudnia 2009 roku do 31 
lipca 2011 roku) w kwocie 36,37 zł płatna do 31 stycznia 2010 roku. 
Wpłata dokonana w terminie określonym w zawartej umowie. 

Terminowość oraz wysokość dokonywanych opłat dotyczących badanej próby 
szczegółowo przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 51 do protokołu kontroli. 

Sprawdzono procedurę przetargową oddania w najem i dzierŜawę niŜej wymienionych 
nieruchomości: 

- działki rolnej o nr ewidencyjnym 2879/1 o powierzchni 0,1147 ha, połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Polnej – umowa dzierŜawy nr 231/2008  z dnia 12 listopada 
2008 roku, 

- gruntu o powierzchni 66 m[ stanowiącego część działki  o nr ewidencyjnym 2511/3,  
połoŜonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 – umowa najmu nr 27/2009 z dnia 
23 lutego 2009 roku,  

- gruntu o powierzchni 30 m[ stanowiącego część działki  o nr ewidencyjnym 2511/3,  
połoŜonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 – umowa najmu nr 144/2009 z dnia 
16 września 2009 roku, 

- gruntu o powierzchni 6.650 m[ stanowiącego część działki  o nr ewidencyjnym 1224,  
połoŜonej w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 – umowa najmu nr 124/2009 z dnia 4 
sierpnia 2009 roku,  

W wyniku powyŜszego stwierdzono: 

Działka nr 2879/1  

- oddanie w dzierŜawę ww. działki nastąpiło w wyniku przetargu ustnego 
nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 29 października 2008 roku. Przetarg 
został przeprowadzony wg zasad określonych w regulaminie przetargów ustnych 
nieograniczonych na dzierŜawę nieruchomości rolnych, zatwierdzonym przez 
Burmistrza Miasta Brzeziny w dniu 14 października, 

- przetarg na oddanie ww. nieruchomości w dzierŜawę przeprowadziła komisja 
przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzeziny Nr 115/2008 z dnia 
14 października 2008 roku,   

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w dzierŜawę. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe wykaz nie zawierał nr 
księgi wieczystej działki – KW 2330, co było wymagane przepisami art. 35 
ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informację o wywieszeniu 
wykazu opublikowano w prasie lokalnej („Brzeziński Informator  Samorządowy”) i na 
stronie internetowej Urzędu Miasta, 

- jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierŜawę, 

- ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w tygodniku „BIS”, na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej urzędu, 

- cena wywoławcza wysokości czynszu przeznaczonej do oddania w dzierŜawę 
nieruchomości gruntowej ustalona została w kwocie 700,00 zł za 1 ha rocznie, 
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- nieruchomość oddano w dzierŜawę na okres 3 lat,      
- w dniu 29 października 2008 roku sporządzono protokół z przeprowadzonego 

przetargu ustnego nieograniczonego,    
- umowa oddania przedmiotowej nieruchomości w dzierŜawę zawarta została w dniu 

12 listopada 2008 roku. Umowa nie określa przeznaczenia dzierŜawionej 
nieruchomości. 

Działka nr 2511/3 - część  o  powierzchni 30m[ i część o powierzchni 60m[   

- oddanie w najem ww. części działek nastąpiło w wyniku przetargów ustnych 
nieograniczonych. Przetargi zostały przeprowadzone wg zasad określonych w 
regulaminach: przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem do 31 
grudnia 2011 roku gruntów o powierzchni 24m[ oraz 30m[ stanowiących część 
działki 2511/3 połoŜonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie) 
i przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem do 31 grudnia 2011 roku 
nieruchomości o powierzchni 66m[ stanowiącej część działki 2511/3 połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie)  zatwierdzonych przez 
Burmistrza Miasta Brzeziny, 

- przetargi na oddanie ww. nieruchomości w najem przeprowadziła komisja 
przetargowa powołana zarządzeniami Burmistrza Miasta Brzeziny: nr 123/2009 z 
dnia 19 sierpnia 2009 roku (część działki nr 2511/3 o powierzchni 30m[) i nr 
21/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku (część działki nr 2511/3 o powierzchni 66m[),   

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe wykaz nie 
zawierał terminu zagospodarowania nieruchomości (nr ewid. 2511/3 o pow. 
60 m²)   oraz sposobu jej zagospodarowania, co było niezgodne z art. 35 
ust. 2 pkt 4 i 5. Informacje o wywieszeniu ww. wykazów opublikowano w prasie 
lokalnej („Brzeziński Informator Samorządowy”) i na stronie internetowej Urzędu 
Miasta, 

- jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do publicznej wiadomości 
wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, 

- ogłoszenia o przetargach podano do publicznej wiadomości w tygodniku „BIS”, na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej urzędu, 

- ceny wywoławcze wysokości czynszu przeznaczonych do oddania w najem 
nieruchomości gruntowych, ustalona zostały w kwotach: 11,10 zł za 1m[ miesięcznie 
+ podatek VAT (grunt o powierzchni 30m[) i 35 zł za 1m[ miesięcznie + podatek 
VAT (grunt o powierzchni 66m[), 

- nieruchomości oddano w najem na okres 3 lat,      
- sporządzono protokoły z przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych,    
- umowy oddania przedmiotowych nieruchomości w najem zawarte zostały w dniach: 

16 września 2009 roku (umowa dotycząca gruntu o powierzchni 30m[) i 23 lutego 
2009 roku (umowa dotycząca gruntu o powierzchni 66m[) . 

 Działka nr 1224 – część działki o powierzchni 6.650 m[ 

- oddanie w najem ww. części działki w części zabudowanej, nastąpiło w wyniku II 
przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2009 roku. 
Przetargi (I i II) zostały przeprowadzone wg zasad określonych w regulaminie 
przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na okres 3 lat 
nieruchomości o powierzchni 6.650m[ częściowo zabudowanej budynkiem 
gospodarczym, połoŜonej w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 stanowiącej część działki 
nr 1224, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny w dniu 6 kwietnia 2009 
roku, 

- przetargi na oddanie ww. nieruchomości w najem przeprowadziła komisja 
przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzeziny nr 56/2009 z dnia 6 
kwietnia 2009 roku,   
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- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz przedmiotowej nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe wykaz nie 
zawierał terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sposobu jej 
zagospodarowania, co było niezgodne z art. 35 ust. 2 pkt 4 i 5. Informację o 
wywieszeniu wykazu opublikowano w prasie lokalnej („Brzeziński Informator 
Samorządowy”) i na stronie internetowej Urzędu Miasta, 

- jednostka zachowała ustawowy okres (21 dni) podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, 

- ogłoszenia o przetargach podano do publicznej wiadomości w tygodniku „BIS”, na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej urzędu, 

- cena wywoławcza wysokości czynszu przeznaczonej do oddania w najem 
nieruchomości gruntowej ustalona została w kwocie 340,00 zł miesięcznie, 

- nieruchomość oddano w najem na okres 3 lat,      
- w dniu 6 maja 2009 roku sporządzono protokół z przeprowadzonego I przetargu 

ustnego nieograniczonego (umowa nie została podpisana – osoba, która wygrała 
przetarg pismem z dnia 19 maja 2009 roku wyraziła rezygnację z podpisania 
umowy), następnie w dniu 22 lipca 2009 roku został sporządzony protokół z 
przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego,  

- umowa nr 124/2009 oddania przedmiotowej nieruchomości w najem zawarta została 
w dniu 4 sierpnia 2009 roku. 

Umowa nr 27/2009 – opłata miesięczna w kwocie 2.310,00 zł + VAT w kwocie 508,20 zł 
płatna z dołu do dnia 10 – go kaŜdego miesiąca  
Wpłaty czynszu dokonano za miesiąc luty w kwocie 463,64 zł (za okres od 23 lutego do 
31 lutego 2009 roku – 100,00 zł wpłacone wadium) w dniu 23 kwietnia 2009 roku. Za 
nieterminową wpłatę pobrano odsetki w kwocie 7,30 zł. Czynsz za okres od miesiąca 
marca 2009 roku do miesiąca maja 2009 roku nie został zapłacony. Na okoliczność 
zaległości wysłano wezwania do zapłaty w dniach: 14 kwietnia 2009 roku, 12 maja 2009 
roku, 12 czerwca 2009 roku i 29 lipca 2009 roku.  

Umowa nr 124/2009 – opłata miesięczna w kwocie 350,00 zł + VAT w kwocie 77,00 zł 
płatna z góry do 10 – go kaŜdego miesiąca 
Wpłaty czynszu za miesiące: sierpień, październik, listopad i grudzień dokonane zostały 
nieterminowo. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w łącznej kwocie 11,00 zł. Na 
zaległości z miesiąca listopada i grudnia (przed dokonaniem nieterminowej wpłaty), 
wysłano w dniu 14 grudnia 2009 roku wezwanie do zapłaty.  

Umowa nr 144/2009 – opłata miesięczna  w kwocie 333,00 zł + VAT w kwocie 73,26 zł 
płatna z dołu do dnia 10 – go kaŜdego miesiąca   
Wpłaty czynszu za miesiąc wrzesień 2009 roku z zaliczeniem wadium w kwocie 150,00 
zł dokonano z opóźnieniem. Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki w kwocie 0,30 zł. 
Nieterminowo dokonano równieŜ wpłaty za miesiąc październik 2009 roku. Za zwłokę 
pobrano odsetki w kwocie 6,90 zł. Czynsz za miesiąc listopad 2009 roku do nie został 
zapłacony w 2009 roku. Na zaległości za miesiąc październik 2009 roku (przed 
dokonaniem wpłaty), wysłano wezwanie do zapłaty w dniu 3 listopada 2009 roku. 
Natomiast na zaległości za listopad i grudzień 2009 roku oraz styczeń i luty 2010 roku 
wysłano wezwanie do zapłaty w dniu 16 marca 2010 roku. W dniu 22 stycznia 2010 roku 
dokonano wpłaty czynszu za miesiąc listopad 2009 roku w wysokości 403,70 zł + 
odsetki za zwłokę 6,30 zł i wpłacono zaległy czynsz za miesiąc grudzień 2009 roku, 
styczeń i luty 2010 roku w kwocie 1.224,20 zł + odsetki 22,30 zł.   

Umowa nr 231/2008 (umowa obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku) – opłata roczna w 
kwocie 170,90 zł (zwolnienie z podatku VAT) płatna w 2 ratach: do 30 września za I 
półrocze i do 15 marca roku następnego za II półrocze 
Wpłaty czynszu I raty dokonano w dniu 16 października 2009 roku. Od nieterminowej 
wpłaty pobrano odsetki w kwocie 0,50 zł. 
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Terminowość oraz wysokość dokonywanych opłat dotyczących badanej próby 
szczegółowo przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 51 do protokołu kontroli. 

Stan zaległości w płatnościach czynszu dzierŜawnego i z tytułu najmu na dzień 31 
grudnia 2008 rok wynosił 377.592,12 zł, a na dzień 31 grudnia 2009 rok wynosił 
374.810,61 zł. Z porównania zaległości występujących na dzień 31 grudnia 2008 roku i 
na dzień 31 grudnia 2009 roku wynika, Ŝe kwota zaległości występująca na dzień 31 
grudnia 2009 roku zmniejszyła się o kwotę 2.781,51 zł w stosunku do zaległości 
występujących na dzień 31 grudnia 2008 roku.  

Z dokumentów źródłowych wynika, Ŝe największymi dłuŜnikami z tytułu czynszu za 
dzierŜawę nieruchomości w okresie kontrolowanym były: 
- dzierŜawca umowy z dnia 28 lutego 1996 roku – zaległość na 31 grudnia 2009 rok 

wynosiła 7.049,44 zł i obejmowała zaległości: 2.269,04 zł – 2005 rok, 3.019,20 zł – 
2006 rok, 1.761,20 zł – 2007 rok. Po wysłanych wcześniej wezwaniach do zapłaty i 
wezwaniach przedsądowych do zapłaty, w dniu 20 grudnia 2007 roku sprawę 
zaległości skierowano do Sądu Grodzkiego w Brzezinach. W dniu 31 grudnia 2007 
roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na ww. zaległości. 
Komornik dotychczas wyegzekwował kwotę 526,06 zł,   

- dzierŜawca umowy nr RGI/29/04 z dnia 30 marca 2004 roku – zaległość na 31 
grudnia 2009 rok wynosiła 211.751,13 zł i dotyczyła 2004 roku. Po wysłanych 
wcześniej wezwaniach do zapłaty, w dniu 29 marca 2005 roku sprawę zaległości 
skierowano do Sądu Okręgowego w Łodzi – X Wydział Gospodarczy. W dniu 20 
kwietnia 2005 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. 
Egzekucja w toku,   

- dzierŜawca umowy nr IGM/55/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku  – zaległość na 31 
grudnia 2009 rok wynosiła 89.396,90 zł i obejmowała zaległości: 83.296,90 zł – 
2007 rok i 6.100,00 zł – 2008 rok. Na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2008 
roku umowy o rozłoŜenie na raty, rozłoŜono kwotę zaległości w wysokości 51.850,00 
zł + odsetki w kwocie 1.068,40 zł na 24 raty płatne po 2.204,90 zł kaŜda. Pomimo 
wysyłanych wezwań do zapłaty oraz zawarcia umowy o rozłoŜenie na raty ww. 
zaległości, nie były one spłacane przez dłuŜnika. Wobec powyŜszego w dniu 30 lipca 
2008 roku na wymienione powyŜej zaległości skierowano pozew do Sądu 
Rejonowego w Skierniewicach – V Wydział gospodarczy. W dniu 9 lutego 2009 roku 
Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Egzekucja w toku, 

- dzierŜawca umowy nr GM/27/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku – zaległość na 31 
grudnia 2009 rok wynosiła 6.763,68 zł i obejmowała marzec, kwiecień i maj 2009 
roku. Po uprzednio wysłanych wezwaniach do zapłaty, w dniu 8 października 2009 
roku sprawę zaległości skierowano do Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście – Wydział 
Gospodarczy. W dniu 8 grudnia 2009 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym. Od sądowego nakazu zapłaty dzierŜawca w dniu 29 grudnia 2009 
roku wniósł sprzeciw. Sprawa ponowiona w Sądzie Rejonowym Łódź Śródmieście w 
dniu 4 marca 2010 roku. W dniu 14 czerwca 2010 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieście w Łodzi wydał wyrok, gdzie zasądził od dłuŜnika na rzecz Gminy Miasta 
Brzeziny kwotę powyŜej wymienionej zaległości wraz z ustawowymi odsetkami.  

 Ewidencja księgowa dochodów z tytułu najmu i dzierŜawy  

W celu sprawdzenia ewidencji ww. dochodów przyjęto próbę oddanych nieruchomości w 
najem i dzierŜawę - wyszczególnionych powyŜej. W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe 
przypisy w zakresie dochodów z dzierŜawy ewidencjonowano na koncie 221 w 
korespondencji z kontem 750. Zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji ww. 
dochodów, powinny one być zaksięgowane na koncie 221 w korespondencji z 
kontem 760.  W organie ww. dochody księgowano Wn 133 i Ma 901. W trakcie kontroli 
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dokonano korekty w ewidencji dochodów z tytułu dzierŜawy i obecnie ewidencja jest 
dokonywana na koncie 221 w korespondencji z kontem 760. 

Test dotyczący nieruchomości oddanych w dzierŜawę i najem stanowi załącznik nr 52 
do protokołu kontroli. 

Ulgi dotycz ące nale Ŝności pieni ęŜnych, do których nie stosuje si ę przepisów 
ustawy Ordynacja podatkowa 

Rada Miasta Brzeziny w dniu 28 czerwca 2006 roku podjęła uchwałę nr XLVII/34/06 w 
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasto Brzeziny lub jego jednostkom 
organizacyjnym. 
Umorzenie 
2009 rok 
Decyzją z dnia 4 lutego 2009 roku Burmistrz Miasta Brzeziny na podstawie ww. uchwały 
Rady Miasta Brzeziny, umorzył zaległość opłaty rocznej dotyczącej 2008 roku w kwocie 
762,00 zł + odsetki w kwocie 67,60 zł z tytułu uŜytkowania nieruchomości połoŜonej w 
Brzezinach przy ul. Sportowej 1 naleŜnej od Klubu Sportowego „Start”. Umorzenie 
zastosowano zgodnie z zasadami określonymi w cytowanej powyŜej uchwale Rady 
Gminy.  

RozłoŜenie na raty 
2008 rok 
Na podstawie złoŜonego w dniu 11 grudnia 2007 roku wniosku przez dzierŜawcę 
targowiska miejskiego usytuowanego w Brzezinach przy ul. Lasockich, Burmistrz Miasta 
Brzeziny rozłoŜył na 24 raty (po uprzednio uzyskanej pozytywnej opinii Komisji 
właściwej do spraw budŜetu – wnioski komisji finansowo – budŜetowej z dnia 8 stycznia 
2008 roku) zaległości w kwocie 51.850,00 zł + odsetki w kwocie 1.068,40 zł za okres od 
miesiąca lipca 2007 roku do listopada 2007 roku. Termin spłaty został ustalony w 
terminach miesięcznych poczynając od miesiąca lutego 2008 roku do 31 stycznia 2010 
roku. Na okoliczność rozłoŜenia na raty zaległości, zgodnie z § 8 pkt 2 ww. uchwały 
zawarto umowę o rozłoŜenie na raty zapłatę czynszu w dniu 9 stycznia 2009 roku. Ulgi 
udzielono zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLVII/34/06 z dnia 28 czerwca 
2006 roku.  
Na podstawie § 5 pkt 5 uchwały nr XLVII/34/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 
2006 roku, jeŜeli kwota umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności 
przypadających Gminie Miasto Brzeziny przekraczała 30.000,00 zł, a nie przekraczała 
100.000,00 zł, wówczas Burmistrz Miasta udzielała ulgę po uzyskaniu opinii Komisji 
Finansowo – BudŜetowej.  

Zgodnie z § 10 cytowanej powyŜej uchwały sprawozdanie dotyczące umorzonych 
naleŜności w 2009 roku, przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
gminy za 2009 rok jak równieŜ sprawozdanie dotyczące rozłoŜenia płatności na raty w 
2008 roku, przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008 rok.      

Nabywanie nieruchomo ści 

W latach 2008 – 2009 roku nabyto na rzecz Miasta Brzeziny 2 nieruchomości, a 
mianowicie: 
- działki nr 497/15 o powierzchni 0,0632 ha, zlokalizowanej w Brzezinach przy ul. 

Droga Młyńska – KW 5521, 
- działki o nr ewidencyjnym 2222/1 o powierzchni 0,0101 ha, zlokalizowanej w 

Brzezinach przy ul. Krakówek – akt własności ziemi wydany w dniu 23 marca 1979 
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roku przez Naczelnika Miasta i Gminy w Brzezinach – nr ON – 7019/6/79 i działki o 
nr ewidencyjnym 2222/4 o powierzchni 0,0062 ha, zlokalizowanej w Brzezinach przy 
ul. Słowackiego – akt własności ziemi wydany w dniu 23 marca 1979 roku przez 
Naczelnika Miasta i Gminy w Brzezinach – nr ON – 7019/6/79.   

Działka nr 497/15 

Nieruchomość została nabyta na podstawie uchwały nr XV/97/07 Rady Miasta Brzeziny z 
dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Droga Młyńska, oznaczonej jako działka nr 497/15. Na nabycie ww. 
nieruchomości zaplanowano środki w budŜecie na 2008 rok w kwocie 7.268,00 zł w 
dziale 700, rozdziale 70005  § 6060. Zgodnie z wyceną z dnia 17 lipca 2007 roku, 
sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Tarko wartość działki wynosiła 
9.227,00 zł. Zarządzeniem nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2007 
roku powołano komisję do prowadzenia negocjacji ceny nabycia ww. nieruchomości do 
zasobu Gminy Miasto Brzeziny. Protokół w sprawie wynegocjowania ceny nabycia działki 
nr 497/15 do zasobu Gminy Miasto Brzeziny spisano w dniu 8 stycznia 2008 roku. Cena 
nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Miasto została wynegocjowana w kwocie 
7.268,00 zł. W dniu 7 lutego 2008 roku aktem notarialnym Repertorium A nr 660/2008 
została podpisana warunkowa umowa sprzedaŜy za cenę 7.268,00 zł. Warunkiem była 
rezygnacja Agencji Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu jej przysługującego. 
Aktem notarialnym Repertorium A nr 1355/2008 z dnia 5 marca 2008 roku została 
podpisana umowa przeniesienia własności działki nr 497/15 na rzecz Gminy Miasta 
Brzeziny. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na poszerzenie drogi przy ul. 
Droga Młyńska. Cytowana powyŜej działka została wprowadzona na stan środków 
trwałych w dniu 5 marca 2008 roku na podstawie dowodu OT z dnia 5 marca 2008 roku.        

Działki: nr 2222/1 i 2222/4 

Nieruchomości zostały nabyte na podstawie uchwały nr XXI/57/08 Rady Miasta Brzeziny 
z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie działek połoŜonych 
przy ul. Droga Krakówek, oznaczonych jako działki nr 2222/1 i 2222/4. Na nabycie ww. 
nieruchomości zaplanowano środki w budŜecie na 2008 rok w kwocie 5.461,00 zł w 
dziale 700, rozdziale 70005  § 6060. Zgodnie z wycenami z dnia 21 lipca 2008 roku, 
sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego Wiolettę Lisik wartość działki nr 
2222/1 wynosiła 3.384,00 zł i działki nr 2222/4 wynosiła 2.077,00 zł. Zarządzeniem nr 
86/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2008 roku powołano komisję do 
prowadzenia negocjacji ceny nabycia ww. nieruchomości do zasobu Gminy Miasto 
Brzeziny. Protokół w sprawie wynegocjowania ceny nabycia działek: nr 2222/1 i 2222/4  
do zasobu Gminy Miasto Brzeziny, spisano w dniu 9 września 2008 roku. Cena nabycia 
przedmiotowych nieruchomości przez Miasto, została określona w kwocie 5.461,00 zł 
(3.384,00 zł – działka nr 2222/1 i 2.077,00 zł – działka nr 2222/4) tj. zgodnie z ceną 
określoną w operacie szacunkowym. W dniu 23 września 2008 roku aktem notarialnym 
Repertorium A nr 2888/2008 została podpisana umowa sprzedaŜy za cenę 5.461,00 zł.  
Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego przy ul. 
Słowackiego. Cytowana powyŜej działka została wprowadzona na stan środków trwałych 
w dniu 30 września 2008 roku na podstawie dowodu OT z dnia 23 września 2008 roku.      

 

        

3. POZOSTAŁE DOCHODY  

3.1. Dochody z tytułu zaj ęcia pasa drogowego 
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Rok 
Ilość wydanych 

decyzji 
(szt.) 

Wysoko ść  
wymierzonych opłat 

(zł) 

Wysoko ść  
uzyskanych dochodów 

(zł) 

2008 24 4.132,15 4.132,15 

2009 43    776,35 809,35 

 

Dochody z powyŜszego tytułu w 2008 roku zaplanowano w dziale 756 rozdziale 75618 § 
0490 w kwocie 4.132,15 zł i  w 2009 roku 776,35 zł. W 2008 roku wpływy z ww. 
dochodów wynosiły 4.132,15 zł a w 2009 roku 809,35 zł. Dochody uzyskane w 2009 
roku zawierają wpłaty określone wcześniej wydanymi decyzjami z tytułu umieszczenia 
urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem dróg. 

W dniu 28 kwietnia 2004 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr XX/46/04 Rady 
Miasta Brzeziny w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m[ pasa drogowego na 
terenie Miasta Brzeziny.  
Kwota uzyskanych dochodów z ww. tytułu w 2008 roku wynosiła 4.132,15 zł tj. 0,02% 
ogółem uzyskanych dochodów, a w 2009 roku wynosiła 809,35 zł tj. 0,003% 
wykonanych ogółem dochodów. Z uwagi na to, Ŝe wykonanie dochodów z tytułu zajęcia 
pasa drogowego nie przekroczyło 0,002% – 0,003% wykonanych dochodów w 2008 i 
2009 roku odstąpiono od kontroli ww. zagadnienia. 

3.2. Inne dochody 

Kontrolujący dokonali sprawdzenia zagadnienia dotyczącego pobierania opłat za 
przyłączanie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub za wykonanie 
takiej sieci. W wyniku kontroli ww. zagadnienia stwierdzono, Ŝe w okresie 
kontrolowanym i w latach wcześniejszych tj. do 2002 roku nie pobierano opłat z tego 
tytułu. W latach 1998 – 2002 mieszkańcy partycypowali w kosztach budowy kanalizacji 
sanitarnej, gdzie zagadnienie to wcześniej opisane zostało w protokole z kontroli 
kompleksowej przeprowadzonej przez inspektorów RIO w Łodzi w okresie od 30 stycznia 
2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku. Partycypacja mieszkańców w realizacji inwestycji 
dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej odbywała się na podstawie podpisanego 
porozumienia przez Zarząd Miasta Brzeziny z Komitetami Społecznymi, które 
reprezentowały mieszkańców. W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe w 
latach 2007 – 2009 dokonywano zwrotu kwot wpłaconych na budowę kanalizacji, która 
miała miejsce w latach 1998 – 2002. Podstawą zwrotu, było udokumentowanie, 
świadczące o dokonaniu wpłaty, zawarte ugody oraz wyroki sądowe. 

Na podstawie wyroków sądowych dokonano zwrotu wpłat dokonanych w latach: 1998 – 
2002 w łącznej kwocie: 
- w 2007 roku – 545,80 zł, 
- w 2008 roku -  4.296,05 zł,  
- w 2009 roku – 13.420,00 zł. 

Na podstawie ugody zawartej z poszczególnymi mieszkańcami, którzy partycypowali w 
kosztach budowy kanalizacji dokonano zwrotu wpłat dokonanych w latach: 1998 – 2002 
w łącznej kwocie:  

- w 2008 – 21.575,58 zł, 
- w 2009 roku – 67.750,00 zł. 
W wyniku dokonanego zwrotu kwot na podstawie wyroków sądowych poniesiono 
wypłacono odsetki i poniesiono koszty sądowe w łącznej kwocie: 
- 2007 rok – 521,50 zł 
- 2008 rok – 7.256,62 zł 
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- 2009 rok – 1.172,86 zł. 

Szczegółowe zestawienia wypłat kwot wpłaconych na kanalizację w latach 2007 – 2009 
stanowią załącznik nr 53 . 

Przykładowa dokumentacja dokonanego zwrotu kwot wpłaconych na budowę kanalizacji 
dotycząca 3 osób stanowi akta kontroli strona nr 204-215.     

VII. WYKONYWANIE BUDśETU. REALIZACJA WYDATKÓW 
BUDśETOWYCH 

1. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2009 ROK 

1.1. Informacje ogólne 

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzezinach, który jest jednostką organizacyjną Miasta Brzeziny 
posiadającą własną obsługę finansowo - księgową. Został utworzony zarządzeniem nr 4 
Naczelnika Miasta Brzeziny z dnia 2 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. 
Organizację wewnętrzną i tryb pracy MOPS określa statut zatwierdzony uchwałą nr 
XXXIX/74/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wcześniej obowiązywał statut 
uchwalony przez Radę Miasta Brzeziny uchwałą nr XXV/105/04 z dnia 16 września 2004 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzezinach.  

Kierownikiem MOPS od 10 lutego 2009 roku jest Teresa Kwiecień, która spełnia wymogi 
odnośnie wykształcenia określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej.  
Na dzień 31 grudnia 2009 roku w MOPS zatrudnionych było 21 osób, z tego: kierownik, 
specjaliści pracy socjalnej – sekcja środowiskowej pomocy społecznej (6 osób); zastępca 
kierownika, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej i referent – 
sekcja świadczeń pomocy społecznej (4 osoby); samodzielny referent – sekcja 
świadczeń rodzinnych (2 osoby); samodzielny referent – sekcja ds. funduszu 
alimentacyjnego (1 osoba);  główny księgowy (1 osoba), księgowy (1 osoba) – sekcja 
księgowości; instruktor ds. kulturalno – oświatowych (1 osoba), instruktor terapii 
zajęciowej – (2 osoby – 1¾ etatu) – świetlica środowiskowo – terapeutyczna „Świetlik”, 
radca prawny (1 osoba – ½ etatu) i sprzątaczka. 

    

1.2. Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej  

Wykonanie zada ń finansowych w 2009 roku 

Wydatki MOPS-u za 2009 rok sklasyfikowano w dziale 852 - pomoc społeczna. Plan 
wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku na zadania zlecone zaklasyfikowane w tym 
dziale wynosił 3.278.586,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.272.018,65 zł, co 
stanowiło 99,80% planu, natomiast plan wydatków na zadania własne wynosił 
2.040.510,00 zł, a wykonano je w wysokości 2.035.729,75 zł, co stanowiło 99,77 % 
planu. W 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy 
POKL 7.1.1 współfinansowany ze środków unijnych, zgodnie z umową UDA – 
POKL.07.01.01 – 10 – 030/09 – 00 na łączną kwotę 83.669,06 zł wydatkowany w 
100%. 
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Wykonanie zadań finansowych i rzeczowych w 2009 roku przedstawiono w formie 
tabelarycznej, która stanowi załączniki nr 54 do protokołu kontroli. 

2.  WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJ Ę ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE 
UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  - 2009 ROK 

 

Plan i wykonanie wydatków w zakresie udzielenia dotacji na realizację zadań 
powierzonych w 2009 roku przedstawia poniŜsza tabela: 

Zadanie dział, rozdział, paragraf Plan (w zł) Wykona nie wg sprawozda ń (w zł)  

Dział 851 rozdział 85154 § 2820 8.000,00 8.000,00

Razem Dział  851 rozdział 85154 8.000,00 8.000,00

Razem Dział 852 rozdział 85295 20.000,00 20.000,00

Dział 852 rozdział 85295 § 2830 20.000,00 20.000,00

Razem Dział 852 rozdział 85395 16.500,00 16.500,00

Dział 853 rozdział 85395 § 2820 14.000,00 14.000,00

Dział 853 rozdział 85395 § 2830 2.500,00 2.500,00

Razem Dział 921 rozdział 92195 21.500,00 21.500,00

 Dział 921 rozdział 92195 § 2830 21.500,00 21.500,00

Razem Dział 926 rozdział 92605 135.000,00 135.000,00

Dział 926 rozdział 92605 § 2830 135.000,00 135.000,00

Ogółem dotacje  201.000,00 201.000,00

Zagadnieniami z zakresu udzielania dotacji jednostkom spoza sektora finansów 
publicznych na wsparcie, bądź powierzenie realizacji zadań publicznych zajmuje się w 
kontrolowanej jednostce dwóch pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
inspektorów w Wydziale Spraw Społecznych. 

Rada Miejska w Brzezinach uchwałą nr XXVII/126/08 z dnia 23 października 2008 roku 
przyjęła „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009”.  

Wykaz dotacji udzielonych w 2009 roku stanowi załącznik nr 55 do protokołu kontroli. 

Realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie   

W oparciu o art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) w dniu 14 stycznia 2009 
roku, Burmistrz Miasta Brzeziny zatwierdził treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 
na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego w 2009 roku. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 
podane zostało do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Brzezinach w okresie od 14 stycznia 2009 roku do 16 lutego 2009 
roku, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 stycznia 2009 roku i 
ogłoszenie w prasie „Brzeziński Informator Samorządowy” nr 2 z dnia 14 stycznia 2009 
roku. 

Stwierdzono, Ŝe przy ogłoszeniu otwartego konkursu ofert zachowano, zgodnie z art. 13 
ust. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 30 - dniowy okres 
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składania ofert (ogłoszenie z dnia 14 stycznia 2009 roku – termin składania ofert do 16 
lutego 2009 roku). 

Ogłoszenie zawiera następujące dane określone w art. 13 ust. 1 ww. ustawy, tj.: 
- wykaz zadań do zlecenia w 2009 roku oraz wysokość środków na ich realizację, 
- zasady przyznawania dotacji, 
- termin i warunki realizacji zadania (rok 2009), 
- miejsce i termin składania ofert – do dnia 16 lutego 2009 roku do godz. 10°°, 
- tryb, kryteria i terminy stosowane przy wyborze ofert, 
- informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku poprzednim 

zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów, ze 
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 
pozarządowym lub stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, postępowanie konkursowe ofert 
prowadzone było przez pracownika Urzędu Miasta Martę Barucką zatrudnioną na 
stanowisku podinspektora. Postępowanie przeprowadzone było w dwóch etapach: 
jawnym  i niejawnym.  W pierwszym etapie sporządzono zestawienie złoŜonych ofert w 
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych 
przez podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego w 2009 roku zawierające 
ocenę ofert, które wpłynęły. W drugim etapie zostały przygotowane rekomendacje ofert 
z określeniem wysokości dotacji i rozstrzygnięciem konkursu, które powinny być 
przedstawione Burmistrzowi do akceptacji. Zestawienia ofert sporządzone w pierwszym i 
drugim etapie podpisane były jedynie przez pracownika prowadzącego postępowanie. 
Na zestawieniu sporządzonym w drugim etapie postępowania, zawierającym 
rozstrzygnięcie konkursu brak jest akceptacji Burmistrza Miasta Brzeziny.  

Kserokopie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i dokumentacji sporządzonej w 
pierwszym i drugim etapie stanowią akta strona nr 216-240.  

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe ocena sporządzona w 
pierwszym etapie postępowania nie zawierała oferty złoŜonej w zakresie 
prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i 
wokalno – muzycznych, w tym organizowania koncertów i występów przez 
Stowarzyszenie „Brzeziny – Alternatywa”. Oferta ta została zawarta w 
zestawieniu ofert w drugim etapie.   

Wyjaśnienie w sprawie braku akceptacji Burmistrza oraz braku wpisu oferty 
Stowarzyszenia „Brzeziny – Alternatywa” w zestawieniu sporządzonym w drugim etapie 
postępowania konkursu ofert  stanowi załącznik nr 56 do protokołu kontroli. 

Ze sporządzonego  zestawienia z pierwszego etapu konkursu wynika, Ŝe w 
wyznaczonym terminie składania ofert (do dnia 16 lutego 2009 roku) wpłynęły oferty: 
- kultura fizyczna i sport  

w zakresie organizowania zajęć i imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieŜy i dorosłych – nie wpłynęła Ŝadna oferta,  

w zakresie organizowania zawodów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjum – jedna oferta Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego.  

- upowszechnianie kultury  
w zakresie prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, 
wokalnych i wokalno – muzycznych, w tym organizowania koncertów i występów – 
trzy oferty – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, OSP Brzeziny i 
Stowarzyszenie „Brzeziny – Alternatywa”.  
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w zakresie organizowania imprez kulturalnych – 2 oferty tj. Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów i ZHP, 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – 1 oferta Stowarzyszenia Rodziców i 
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”, 

w zakresie współdziałania obejmującego konsultacje i szkolenia dla organizacji 
pozarządowych – brak ofert, 

w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy – 1 oferta ZHP.  

Z zestawienia sporządzonego w drugim etapie równieŜ wynika, Ŝe złoŜone oferty przez 
ww. podmioty spełniały wszystkie kryteria określone w ustawie o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, oprócz oferty złoŜonej przez 
Stowarzyszenie „Brzeziny – Alternatywa”, gdzie stwierdzono, Ŝe ww. Stowarzyszenie nie 
funkcjonowało jako chór, orkiestra czy zespół wokalny, muzyczny bądź wokalno – 
muzyczny w związku z czym, oferta nie odpowiadała ogłoszonemu zadaniu. Dotacje 
zostały udzielone: 

Upowszechnianie kultury w zakresie 

- 2 podmiotom w zakresie prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów 
muzycznych, wokalnych i wokalno – muzycznych, w tym organizowania koncertów i 
występów na łączną kwotę dotacji 12.000,00 zł, 

- 2 podmiotom w zakresie organizowania imprez kulturalnych na łączną kwotę dotacji 
3.000,00 zł. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

- 1 podmiotowi w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych na kwotę dotacji 
14.000,00 zł, 

- 1 podmiotowi w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy – na 
kwotę dotacji 2.500,00 zł. 

Kultura fizyczna i sport  

- 1 podmiotowi w zakresie organizowania zawodów sportowych i imprez sportowo 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjum – na kwotę 
dotacji 5.000,00 zł. 

Kontrolujący stwierdzili, Ŝe w zestawieniu ofert dotyczącym rozstrzygnięcia 
brak jest uzasadnienia wyboru ofert, co było wymagane przepisami art. 15 ust. 
3 cytowanej powyŜej ustawy.  

Wyjaśnienie w sprawie braku uzasadnienia wyboru ofert stanowi załącznik nr 56  
protokołu kontroli.     

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o rozstrzygniętym konkursie ofert i zawartych 
umowach na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność poŜytku publicznego w 2009 roku, została podana do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzezinach w dniu 
10 marca 2009 roku i opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Brzezinach. 

Kserokopia Informacji Burmistrza Miasta Brzeziny stanowi akta nr 241. 

Szczegółową kontrolą objęto dokumenty źródłowe dotyczące udzielenia dotacji 
Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci młodzieŜy szkół podstawowych i 
gimnazjum.  

W wyniku kontroli stwierdzono: 
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Podmiot złoŜył oferty na formularzach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207). 
Do ofert załączono wymagane dokumenty m.in.: wyciąg z ewidencji uczniowskich 
klubów sportowych (decyzja Starosty Brzezińskiego nr 2/2003 z dnia 21 maja 2003 
roku)  potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
Statut PSZS, statut podmiotu, sprawozdanie finansowe za 2007 rok, sprawozdanie z 
działalności PSZS w 2008 roku, oświadczenie o terminowym rozliczeniu dotacji za 2008 
rok udzielonej przez Gminę Miasto Brzeziny. 

Oferta zawierała niezbędne dane określone w art. 14 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Umowa nr SG./34/09 na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy szkół 
podstawowych i gimnazjum”, została zawarta w dniu 27 lutego 2009 roku. Zawierała 
ona wszystkie elementy wymagane przepisami art. 16 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. W zawartej umowie termin przekazania dotacji w kwocie 
5.000,00 zł został określony na 14 dni od zawarcia ww. umowy. 
Dotacja określona w umowie na kwotę 5.000,00 zł została przekazana w dniu 6 marca 
2009 roku – wb nr 049/2009 z dnia 6 marca 2009 roku. 
Z powyŜszego wynika, Ŝe dotacja przekazana była terminowo.  

W § 7 pkt 1 – 3 zawartej umowy w dniu 27 lutego 2009 roku ustalono, Ŝe 
Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez 
Zleceniobiorcę w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. 
Zaznaczono, Ŝe kontrola moŜe być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po 
jego zakończeniu przez upowaŜnionych pracowników Zleceniodawcy zarówno w siedzibie 
Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizowanego zadania. Kontroli wydatkowania 
przekazanych środków w toku realizacji zadania Zleceniodawca nie dokonywał. 
Zleceniodawca nie dokonał kontroli pod względem merytorycznym realizacji 
zadania oraz prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej, 
mimo ustalenia zawartego w § 7 zawartej umowy, Ŝe zleceniodawca sprawuje 
kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez zleceniobiorcę, w tym 
wydatkowania przekazanych mu środków finansowych i ustalenia określonego 
w § 5, Ŝe zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na 
realizację zadania.  
Wyjaśnienie w powyŜej opisanej sprawie stanowi załącznik nr 56 do protokołu kontroli.       
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy złoŜył sprawozdanie końcowe z wykonania 
zadania w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w dniu 26 stycznia 
2010 roku. W dniu 8 lutego 2010 roku pismem SG.4124 – 5/10 Burmistrz Miasta 
Brzeziny wezwała przedstawicieli PSZS do złoŜenia wyjaśnień dotyczących róŜnic 
występujących pomiędzy danymi zawartymi w kosztorysie ofertowym określającymi 
kwoty ze względu na rodzaj kosztów a danymi ujętymi w złoŜonym sprawozdaniu z 
wykonania zadania. W odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta PSZS złoŜył w dniu 16 
lutego 2010 roku korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania. W 
sprawozdaniu po korekcie złoŜono dodatkowe informacje, Ŝe koszty zadania w dwóch 
pozycjach uległy zwiększeniu, w związku z czym pokryto je ze środków własnych. Nie 
uzasadniono przyczyny zwiększenia kosztów. Zgodnie ze złoŜonym sprawozdaniem 
całkowity koszt zadania wyniósł 6.314,76 zł w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji 
wynoszą 5.000,00 zł i środki własne 1.314,76 zł. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe z 
przedłoŜonego sprawozdania wynika, Ŝe w części I pkt 3 sprawozdania 
nieprecyzyjnie określono liczbową skalę działań zrealizowanych w ramach 
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przedmiotowego zadania, a mianowicie: wymieniono ilość (24) 
zorganizowanych imprez, która nie wynika jednoznacznie z harmonogramu 
planowanych działań stanowiącego załącznik nr 8 do złoŜonej oferty. 
Kontrolujący takŜe stwierdzili, Ŝe ww. harmonogram nie zwiera szczegółowego 
opisu planowanych działań z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia 
wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji 
przedmiotowego zadania. Reasumując, na podstawie złoŜonego sprawozdania 
nie moŜna jednoznacznie określić skali działań zrealizowanych w ramach 
zleconego zadania.       

Kserokopie złoŜonych sprawozdań (przed korektą i po korekcie), oferty z dnia 16 lutego 
2009 roku i umowy z dnia 27 lutego 2009 roku stanowią akta kontroli  242 –262  . 

Wyjaśnienie w sprawie nieprecyzyjnego określenia w sprawozdaniu skali działań 
zrealizowanych w ramach przedmiotowego zadania stanowi załącznik nr 56 do 
protokołu kontroli. 

Po otrzymaniu sprawozdania, na podstawie faktur dotyczących poniesionych wydatków 
na realizację przedmiotowego zadania, pracownik merytoryczny i inspektor Wydziału 
Finansowego Urzędu Miasta Brzeziny, dokonali kontroli prawidłowości wykorzystania  
udzielonej dotacji. W wyniku kontroli stwierdzili, Ŝe zlecone do wykonania zadanie 
zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami zawartymi umowie. Sposób rozliczenia i 
poniesione wydatki przez Zleceniobiorcę uprawniają do przyjęcia przedłoŜonego 
sprawozdania. Na ostatniej stronie złoŜonej w dniu 16 lutego 2010 roku korekty 
sprawozdania, zostały złoŜone podpisy osób sprawdzających pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz, Ŝe rozliczono ze środków otrzymanych 
przez Dotowanego w ramach dotacji z budŜetu.  

Inspektorzy kontroli RIO sprawdzili 100% faktur i rachunków zrealizowanych z 
przekazanej dotacji i nieprawidłowości nie stwierdzili.  

Realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy o pomocy społecznej   

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny zatwierdził treść ogłoszenia o otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność poŜytku publicznego w 2009 rok. Ogłoszenie o otwartym 
konkursie ofert podane zostało do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzezinach w okresie od 6 stycznia 2009 roku do 
11 lutego 2009 roku, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 6 stycznia 
2009 roku i ogłoszenie w prasie „Brzeziński Informator Samorządowy” nr 1 z dnia 7 
stycznia 2009 roku. 

Stwierdzono, Ŝe przy ogłoszeniu otwartego konkursu ofert zachowano, zgodnie z art. 28 
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 30 - dniowy okres składania ofert (ogłoszenie z dnia 
6 stycznia 2009 roku – termin składania ofert do 9 lutego 2009 roku). 

Ogłoszenie zawierało następujące dane określone w art. 28 ust. 2 ww. ustawy, tj.: 
- rodzaje zadań do zlecenia w 2009 roku oraz wysokość środków na ich realizację, 
- zasady przyznawania dotacji, 
- termin i warunki realizacji zadania (rok 2009), 
- miejsce i termin składania ofert – do dnia 16 lutego 2009 roku do godz. 16°°, 
- tryb, kryteria i terminy stosowane przy wyborze ofert, 
- informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku poprzednim 

zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów, ze 
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 
pozarządowym lub stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego. 
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Zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, postępowanie konkursowe ofert 
prowadzone było przez pracownika Urzędu Miasta Beatę Kucharską zatrudnioną na 
stanowisku podinspektora. Sporządzono zestawienie złoŜonych ofert w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność poŜytku publicznego w obszarze pomocy społecznej w 2009 roku 
zawierające ocenę ofert, które wpłynęły. W drugim etapie zostały przygotowane 
rekomendacje ofert z określeniem wysokości dotacji i rozstrzygnięciem konkursu, które 
zostały przedstawione Burmistrzowi do akceptacji.      

Ze sporządzonego  zestawienia ofert wynika, Ŝe w wyznaczonym terminie ich składania 
(do dnia 9 lutego 2009 roku) wpłynęły oferty: 
pomoc społeczna   
- w zakresie wspomagania bezdomnych – wpłynęła 1 oferta Towarzystwa Pomocy im. 

Św. Brata Alberta – Koło Łódzkie, 
- w zakresie pomocy Ŝywnościowej dla uboŜszych – dwie oferty tj. Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Łódzkie i Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzezinach.   

Z zestawienia równieŜ wynika, Ŝe złoŜone oferty przez 1 podmiot spełniały wszystkie 
kryteria określone w ustawie oraz w ogłoszeniu, oprócz oferty złoŜonej przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzezinach, 
gdzie stwierdzono, Ŝe ww. Stowarzyszenie nie spełniało kryteriów wyboru oferty pod 
względem: braku zgodności zakresu rzeczowego oferty z polityką Gminy Miasto 
Brzeziny; braku doświadczenia w realizacji proponowanego lub podobnego projektu; 
przyjętego przez oferenta kryterium dochodowego dla osób najuboŜszych; objęcia 
pomocą jedynie emerytów, rencistów i inwalidów; wysokości wnioskowanej dotacji i 
liczby udzielanej pomocy.  Dotacje zostały udzielone Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata 
Alberta – Koło Łódzkie w zakresie wspomagania bezdomnych i pomocy Ŝywnościowej dla 
uboŜszych. Burmistrz Miasta zaakceptowała ofertę TP im. Św. Brata Alberta – Koło 
Łódzkie w zakresie pomocy Ŝywnościowej dla najuboŜszych.      

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o rozstrzygniętym konkursie ofert i zawartej 
umowie na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność poŜytku publicznego w obszarze pomocy społecznej w 2009 
roku, została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta w Brzezinach w dniu 26 marca 2009 roku i opublikowanie na stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Brzezinach w dniu 26 marca 2009 roku. 

Podmiot złoŜył oferty na formularzach określonych w załączniku do rozporządzenia  
Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty 
podmiotu uprawnionego (Dz. U. nr 44, poz. 427).   

Do oferty załączono wymagane przepisami art. 29 i 30 ustawy o pomocy społecznej oraz 
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dokumenty: aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Stowarzyszeń, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących, dokument stwierdzający zakres prowadzonej działalności oraz 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok.   

- umowa na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc Ŝywnościowa dla osób 
najuboŜszych”, została zawarta w dniu 23 lutego 2009 roku. Zawierała ona wszystkie 
elementy wymagane przepisami art. 33 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja 
określona w umowie na kwotę 12.000,00 zł została przekazana w  2009 roku w dniu 
16 marca 2009 roku – wb nr 55 tj. zgodnie z terminem zawartym w umowie 
(paragraf 2 pkt 2). Zaznaczono w paragrafie 3, Ŝe dopuszcza się moŜliwość realizacji 
zadań rozpoczętych przez Zleceniobiorcę od dnia 1 stycznia do 22 lutego 2009 roku  
i kontynuowanych po tym okresie  a następnie ich rozliczenie w ramach środków z 
przyznanej dotacji. Paragraf 6 pkt 1 kontrola moŜe być przeprowadzona w toku 
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realizacji zadania lub po jego wykonaniu.   
W dniu 28 stycznia 2010 roku (termin zgodny z umową) Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Łódzkie złoŜyło sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej określonego w umowie za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 
roku. Sprawozdanie zostało sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie 
określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 44, poz. 428). Z powyŜej wymienionego sprawozdania wynika, Ŝe całkowity koszt 
objętego kontrolą zadania wynosi: 189.092,00 zł, w tym koszty pokryte z uzyskanej 
dotacji wynoszą 12.000,00 zł, inne źródła finansowania 177.092,00 zł. Z przedłoŜonego 
sprawozdania z załączonymi kserokopiami faktur potwierdzonych „za zgodność z 
oryginałem”  wynika, Ŝe dotacja w całości w kwocie 12.000,00 zł została wykorzystana 
zgodnie z opisem planowanych działań przy realizacji zadania publicznego, zawartym w 
ofercie. 

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe w złoŜonej ofercie w 
punkcie III – kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 
przedstawiono kalkulację, gdzie koszt całkowity zadania przewidziany był w 
kwocie 97.388,00 zł z tego: 12.000,00 zł dotacja i 85.388,00 zł środki własne. 
Natomiast w ofercie w pkt VI – kosztorys ze względu na źródło finansowania 
zadania przedstawiono koszt całkowity 97.388,00 zł z tego: środki własne 0, 
dotacja 12.000,00 zł i inne źródła finansowania 85.388,00 zł. Z powyŜszego 
wynika, Ŝe wystąpiła niespójność pomiędzy kalkulacją przedstawioną w 
punkcie III oferty a kosztami ze względu na źródło finansowania 
przedstawionymi w punkcie VI złoŜonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Alberta Koło Łódzkie w Łodzi oferty. 

Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 57 do protokołu kontroli. 

Kontroli wydatkowania przekazanych środków w toku realizacji zadania Zleceniodawca 
nie dokonywał. Zleceniodawca nie dokonał kontroli pod względem 
merytorycznym realizacji zadania oraz prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo - księgowej, mimo ustalenia zawartego w § 6 zawartej 
umowy, Ŝe zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania 
zadania przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków 
finansowych i ustalenia określonego w § 2, Ŝe zleceniobiorca jest zobowiązany 
do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków 
finansowych otrzymanych na realizację zadania.       
Po otrzymaniu sprawozdania, na podstawie faktur dotyczących poniesionych wydatków 
na realizację przedmiotowego zadania, pracownik merytoryczny i inspektor Wydziału 
Finansowego Urzędu Miasta Brzeziny, dokonali kontroli prawidłowości wykorzystania  
udzielonej dotacji. W wyniku kontroli stwierdzili, Ŝe zlecone do wykonania zadanie 
zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami zawartymi umowie. Sposób rozliczenia i 
poniesione wydatki przez Zleceniobiorcę uprawniają do przyjęcia przedłoŜonego 
sprawozdania. Na ostatniej stronie przedłoŜonego w dniu 28 stycznia 2010 roku 
sprawozdania, zostały złoŜone podpisy osób sprawdzających pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz, Ŝe rozliczono ze środków otrzymanych 
przez Dotowanego w ramach dotacji z budŜetu. 

Inspektorzy kontroli RIO sprawdzili 100% faktur i rachunków zrealizowanych z 
przekazanej dotacji i nieprawidłowości nie stwierdzili.   

Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego   

Rada Miasta Brzeziny w dniu 23 października 2008 roku uchwałą nr XXVII/127/08 (na 
podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym - 
Dz. U. nr 155, poz. 1298 ze zm.) określiła warunki i tryb finansowy wspierania rozwoju 
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sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeziny. Wymieniona uchwała Rady 
Miasta Brzeziny weszła w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 398 z dnia 31 grudnia 2008 roku. 
W załączniku do ww. uchwały Rada Miasta określiła warunki i tryb finansowego 
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeziny. 

Kserokopia uchwały nr XXVII/127/08 z dnia 23 października 2008 roku wraz z 
załącznikiem stanowi akta kontroli  strona nr 263-269. 

Zgodnie z § 4 i 6.1. ww. uchwały został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie finansowego wspierania sportu kwalifikowanego na terenie 
Gminy Miasto Brzeziny.  

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podane zostało do publicznej wiadomości 
poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzezinach w okresie od 
14 stycznia 2009 roku do 16 lutego 2009 roku, zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej w dniu 13 stycznia 2009 roku i ogłoszenie w prasie „Brzeziński Informator 
Samorządowy” nr 2 z dnia 14 stycznia 2009 roku. 

Ogłoszenie zawiera następujące dane określone w ww. ustawy, tj.: 
- rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie 

zadania, 
- zasady przyznawania dotacji, 
- termin i warunki realizacji zadania (rok 2009), 
- miejsce i termin składania ofert – do dnia 16 lutego 2009 roku do godz. 10°°, 
- tryb, kryteria i terminy stosowane przy wyborze ofert, 
- informacje dodatkowe 

Zgodnie z § 9.1 ww. uchwały oraz rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert, postępowanie konkursowe ofert winno być 
prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny i rozpatrzone przez 
nich w dwóch etapach jawnym i niejawnym, na którym powinny być 
przygotowane  rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i 
przedstawione do akceptacji Burmistrzowi Miasta. Natomiast kontrolujący 
stwierdzili, Ŝe postępowanie konkursowe ofert prowadzone było przez jednego 
pracownika Urzędu Miasta Martę Barucką zatrudnioną na stanowisku 
podinspektora. Postępowanie przeprowadzone było w dwóch etapach: jawnym i 
niejawnym.  W pierwszym etapie sporządzono zestawienie złoŜonych ofert w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie finansowego wspierania 
sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeziny, zawierające ocenę ofert, 
które wpłynęły. W drugim etapie zostały przygotowane rekomendacje ofert z 
określeniem wysokości dotacji i rozstrzygnięciem konkursu. Zestawienia ofert 
sporządzone w pierwszym i drugim etapie podpisane były przez pracownika 
prowadzącego postępowanie. Zestawienie sporządzone w drugim etapie postępowania, 
zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostało zaakceptowane przez Burmistrza Miasta 
Brzeziny.  

Kserokopie dokumentacji sporządzonej w pierwszym i drugim etapie stanowią akta 
strona nr 270-276.   

Wyjaśnienie w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego niezgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 9.1 uchwały nr XXVII/127/08  Rady Miasta Brzeziny  stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu kontroli.    

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
finansowego wspierania sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Brzeziny w 2009 roku 
zgodnie z § 9.1 ww. uchwały Rady Miasta, zostało przekazane do zaopiniowania Komisji 
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Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny oraz Radzie Sportu Miasta Brzeziny. 
Rozstrzygnięcie konkursu, zostało zaopiniowane pozytywnie przez wyŜej wymienioną 
Komisję i zaakceptowane przez Radę Sportu Miasta Brzeziny. 

Ze sporządzonego zestawienia z pierwszego etapu konkursu wynika, Ŝe w wyznaczonym 
terminie składania ofert (do dnia 16 lutego 2009 roku) wpłynęły oferty w zakresie 
wspierania sportu kwalifikowanego w określonej jego dyscyplinie na terenie Gminy 
Miasto Brzeziny: 
- K.S.”Hokej – Start – Brzeziny” – w dyscyplinie hokeja na trawie, 
- Brzeziński Klub Sportowy ”START” – w dyscyplinie piłki noŜnej, 
- Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – w dyscyplinie tenisa 

stołowego.  
Z wyŜej wymienionego zestawienia równieŜ wynika, Ŝe złoŜone oferty przez ww. 
podmioty spełniały wszystkie kryteria określone w cytowanej powyŜej uchwale oraz w 
ogłoszeniu o konkursie ofert. Zestawienie sporządzone w drugim etapie zawierało 
rozstrzygnięcie konkursu, z którego wynikało, Ŝe przyjęto wszystkie oferty, które 
wpłynęły.   
Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o rozstrzygniętym konkursie ofert i zawartych 
umowach na realizację zadania publicznego w zakresie finansowego wspierania sportu 
kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeziny, została podana do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzezinach w dniu 
10 marca 2009 roku i opublikowanie w BIP.  
Szczegółową kontrolą objęto dokumenty źródłowe dotyczące udzielenia dotacji 
Brzezińskiemu Klubowi Sportowemu „START” na prowadzenie pracy szkoleniowej z 
dziećmi i młodzieŜą w sekcjach sportowych piłki noŜnej chłopców i dziewcząt oraz udział 
w meczach ligowych, pucharowych i towarzyskich poszczególnych sekcji piłki noŜnej.  
W wyniku kontroli stwierdzono: 
Podmiot złoŜył oferty, które zawierały dane wymagane przepisami § 8.1. uchwały nr 
XXVII/127/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2008 roku. Do ofert 
załączono wymagane dokumenty m.in.: kserokopię uchwały Komisji ds. Licencji 
Klubowych Łódzkiego Związku Piłki NoŜnej nr 118/2007 z dnia 14 lipca 2007 roku oraz 
listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek piłkarskich Ligi Okręgowej, aktualny wyciąg 
z KRS, Statut Klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem, oświadczenie klubu 
dotyczące osób upowaŜnionych do reprezentowania organizacji i zaciągania zobowiązań 
majątkowych z określeniem funkcji tych osób.  

Umowa nr SG./52/09 na realizację zadania obejmującego prowadzenie pracy 
szkoleniowej z dziećmi i młodzieŜą w sekcjach sportowych piłki noŜnej chłopców i 
dziewcząt oraz udział w meczach ligowych, pucharowych i towarzyskich poszczególnych 
sekcji piłki noŜnej, została zawarta w dniu 9 marca 2009 roku. Zawierała ona wszystkie 
elementy wymagane cytowaną powyŜej uchwałą. W zawartej umowie termin 
przekazania dotacji w kwocie 75.000,00 zł został określony w terminie 14 dni od 
zawarcia ww. umowy. 
Dotacja określona w umowie na kwotę 75.000,00 zł została przekazana w dniu 17 marca 
2009 roku – wb nr 56/2009 z dnia 17 marca 2009 roku. 
Z powyŜszego wynika, Ŝe dotacja przekazana była terminowo.  

W § 7 pkt 1 – 3 zawartej umowy w dniu 9 marca 2009 roku ustalono, Ŝe Zleceniodawca 
sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę w tym 
wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Zaznaczono, Ŝe kontrola moŜe 
być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu przez 
upowaŜnionych pracowników Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w 
miejscu realizowanego zadania. Kontroli wydatkowania przekazanych środków w toku 
realizacji zadania Zleceniodawca nie dokonywał. Zleceniodawca nie dokonał kontroli 
pod względem merytorycznym realizacji zadania oraz prowadzenia 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej, mimo ustalenia zawartego 
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w § 7 zawartej umowy, Ŝe zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości 
wykonywania zadania przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych 
mu środków finansowych i ustalenia określonego w § 5, Ŝe zleceniobiorca jest 
zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – 
księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.  
Wyjaśnienie w sprawie nie przeprowadzonych kontroli pod względem merytorycznym 
oraz prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków 
finansowych otrzymanych na realizację zadania stanowi załącznik nr 58 do protokołu 
kontroli.  
Kserokopia umowy nr SG./52/09 z dnia 9 marca 2009 roku stanowi akta kontroli 
strona nr 277 -279.      
Brzeziński Klub Sportowy „START” złoŜył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w 
okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w dniu 29 stycznia 2010 roku. 
Zgodnie ze złoŜonym sprawozdaniem całkowity koszt zadania wyniósł 83.084,09 zł w 
tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji wynosiły 73.328,91 zł i środki własne 9.755,18 
zł. Ze sprawozdania wynika, Ŝe dotacja została wykorzystana w niepełnej wysokości. 
RóŜnica w kwocie 1.671,09 zł niewykorzystanej dotacji została zwrócona z opóźnieniem 
tj. w dniu 12 lutego 2010 roku (zgodnie z § 9 ust. 2 cytowanej umowy niewykorzystana 
dotacja powinna być zwrócona w dniu 28 stycznia 2010 roku). Za zwłokę wpłacono 
odsetki w kwocie 13,28 zł. 

Po otrzymaniu sprawozdania, na podstawie faktur dotyczących poniesionych wydatków 
na realizację przedmiotowego zadania, pracownik merytoryczny i inspektor Wydziału 
Finansowego Urzędu Miasta Brzeziny, dokonali kontroli prawidłowości wykorzystania  
udzielonej dotacji. W wyniku kontroli stwierdzili, Ŝe zlecone do wykonania zadanie 
zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Sposób rozliczenia i 
poniesione wydatki przez Zleceniobiorcę uprawniają do przyjęcia przedłoŜonego 
sprawozdania. Na ostatniej stronie złoŜonej w dniu 12 lutego 2010 roku sprawozdania, 
zostały złoŜone podpisy osób sprawdzających pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym oraz, Ŝe rozliczono ze środków otrzymanych przez Dotowanego w 
ramach dotacji z budŜetu.  

Inspektorzy kontroli RIO sprawdzili faktury i rachunki dotyczące wydatków 
kwotowo najwyŜszych i stwierdzono, Ŝe umowa zlecenie nr 78/2009 z dnia 1 
września 2009 roku na podstawie, której został wystawiony i zrealizowany 
rachunek z dnia 30 września 2009 roku na kwotę 1.780,00 zł, nie określa 
zlecenia jakie powinno być wykonane w okresie od 1 września 2009 roku do 30 
września 2009 roku. W terminie wykonania umowy równieŜ zaistniała pomyłka, 
poniewaŜ okres wykonania zlecenia w umowie został określony od 1 września 
2009 roku do 1 września 2009 roku. Analogiczna sytuacja (oprócz pomyłki w 
terminie wykonania zlecenia) wystąpiła w umowie nr 98/2009 z dnia 1 
października 2009 roku, na podstawie, której został wystawiony i zrealizowany 
rachunek z dnia 31 października 2009 roku na kwotę 1.780,00 zł. Ponadto 
nieprawidłowości nie stwierdzono. Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju 
sportu kwalifikowanego przedstawiona w sprawozdaniu była zgodna z zakresem 
rzeczowym określonym w załączniku nr 2 do zawartej umowy.  

Kserokopie: umowy nr 78/2009 i 98/2009 oraz rachunków do tych umów stanowią akta 
kontroli strona nr 280-288. 

Testy dotyczące udzielenia dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych stanowią załącznik nr 77 do protokołu kontroli. 
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3. DOTACJE NA RZECZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH (ART.90 USTAWY O SYSTEMIE 
OŚWIATY) - 2009 ROK  

Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, Ŝe Miasto Brzeziny nie przekazywało 
dotacji na rzecz szkół i przedszkoli niepublicznych.  

 

4. WYDATKI OSOBOWE  

4.1.Wydatki na wynagrodzenia - 2009 rok 

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2009 roku pracowników w 
Urzędzie Miasta Brzeziny przedstawia poniŜsza tabela: 

Ogółem Plan Wykonanie % 

Ogółem na dzień 31 grudnia 2009 rok 
z tego: (rozdział, §) 

           1.696.500,00         1.542.114,28 90,90 

75011 § 4010 156.000,00 154.578,30 99,08 

75023 § 4010 1.520.000,00 1.369.541,98 90,10 

75414 § 4010 14.500,00 12.000,00 82,76 

85212 § 4010                    6.000,00                 5.994,00 99,90 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w stosunku do ogółu wykonanych 
wydatków stanowiły 5,73 %. 

Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w 2009 roku 
przedstawia poniŜsza tabela. 
 

2009 
Rozdz.75011 Rozdz. 75023 Rozdz.75414 Rozdz. 85212 

 

Wyszczególnienie 

 
kwota 

liczba 
osób 

kwota 
liczba 
osób 

kwota 
liczba 
osób 

kwota 
liczba 
osób 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wyn. zasadnicze 112.121,40 4 983.964,26 71 12.000,00 1 5.994,00 1 

Dodatek staŜowy 23.516,90 4 174.276,42 58    

Dodatek specjalny - - 29.937,88 10    

Dodatek funkcyjny 10.560,00 3 68.506,13 14    

Wyn. za czas choroby - - 18.674,78 21    

Nagrody jubileuszowe - - 19.298,25 5    

Nagrody uznaniowe 8.380,00 4 72.121,00 42    

Odprawy - - - -    

Ekwiwalent za urlop - - 2.762,56 6    

Razem 154578,30 1369541,98 12.000,00 5.994,00 

 

Według „Z-06 Sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2009 
rok” przeciętna liczba zatrudnionych (po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na 
pełne etaty) w Urzędzie Miasta Brzeziny wynosiła ogółem 56 osób, w tym pracownicy na 
stanowiskach robotniczych i pokrewnych w liczbie 9 osób. 
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Prawidłowo ść ustalania i wypłaty wynagrodze ń na rzecz pracowników 
jednostki 

Burmistrz Miasta Brzeziny pobierała wynagrodzenie miesięczne ustalone uchwałami 
Rady Miasta. Pozostałym pracownikom Urzędu Miasta, w tym Skarbnikowi, Sekretarzowi 
oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, wynagrodzenia wynikające ze stosunku 
pracy ustalała Burmistrz.  

W okresie objętym kontrolą, tj. w 2009 roku Burmistrzowi wypłacano wynagrodzenie 
miesięcznie, ustalone uchwałą nr II/14/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2006 
roku (z mocą obowiązującą od dnia 8 grudnia 2006 roku), tj.: 
- wynagrodzenie zasadnicze                                                    4.200,00 zł, 
- dodatek funkcyjny                                                                  1.500,00 zł, 
- dodatek specjalny w wysokości  (30% łącznie wynagrodzenia  
    zasadniczego i dodatku funkcyjnego)                                1.710,00 zł, 
- dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego (przyznane w dniu 1              

lipca 2007 roku)                                    840 zł, 
Łącznie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 8.250,00 zł. 

Wszystkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta 
Brzeziny, z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia dokonuje Przewodniczący Rady Miasta 
Brzeziny. Składniki oraz wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny w 2009 
roku nie uległy zmianie. W naliczeniu wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Brzeziny 
nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Ponadto kontrolą wynagrodzeń z uwzględnieniem stanowisk, kategorii zaszeregowania i 
składników wynagrodzenia, objęto dokumenty źródłowe (akta osobowe, karty 
wynagrodzeń, listy wypłat wynagrodzenia za miesiące: czerwiec, wrzesień i listopad 
2009 roku), dotyczące pracowników administracji samorządowej i pracowników obsługi 
Urzędu Miasta w Brzezinach zatrudnionych na stanowiskach: Skarbnika Miasta, 
Sekretarza Miasta, Naczelnika Wydziału, inspektora, podinspektora, referenta, 
młodszego referenta oraz sprzątaczki. 

Wykaz pracowników wytypowanych do kontroli, ich wynagrodzeń wraz z 
wyszczególnieniem wszystkich składników tych wynagrodzeń stanowi załącznik nr 59 
do niniejszego protokołu kontroli. 

W wyniku kontroli wynagrodzeń pozostałych wyŜej wymienionych pracowników, 
ustalono, co następuje: 

- ustalone wynagrodzenia (w tym poszczególne składniki wynagrodzenia) mieściły się 
w granicach określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 
2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398), 

- w angaŜach wynagrodzeń pracowników objętych kontrolą, zastosowano prawidłowe 
kategorie zaszeregowań z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych, 

- listy płac oraz karty wynagrodzeń pracowników, prowadzone były komputerowo,  
- karty wynagrodzeń odzwierciedlały dane zawarte w angaŜach, 
- skontrolowane listy wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta z 2009 roku za 

miesiące: czerwiec na kwotę brutto  108.908,86 zł, wrzesień na kwotę brutto 
108.444,73, listopad na kwotę brutto 107.386,42 zł, były zgodne z angaŜem lub 
decyzją Burmistrza o podwyŜszeniu wynagrodzenia znajdującymi się w aktach 
osobowych wytypowanych do kontroli wynagrodzeń wyŜej wymienionych 
pracowników Urzędu Miasta Brzeziny.  
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Analiza dokumentów źródłowych takich jak: polecenia przelewów i raporty kasowe w 
zakresie wypłaconych wynagrodzeń nieprawidłowości nie wykazała, 

- listy płac były podpisywane i sprawdzane pod względem formalnym, merytorycznym 
oraz finansowym przez upowaŜnione osoby tj. przez pracownika sporządzającego 
listy płac, przez pracownika Wydziału Organizacyjno pod względem merytorycznym, 
inspektora Wydziału Finansów lub kierownika Referatu Księgowości Oświatowej- pod 
względem formalno – rachunkowym, przez osoby akceptujące do wypłaty: Skarbnika 
Miasta i zatwierdzającego do wypłaty Burmistrza Miasta. Taka weryfikacja 
dokumentów była zgodna z zapisem § 12 instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania 
dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.  

- premie uznaniowe były przyznawane pracownikom obsługi zatrudnionym w Urzędzie 
Miasta Brzeziny w oparciu o regulamin premiowania pracowników obsługi Urzędu 
Miasta Brzeziny wprowadzony zarządzeniem nr 8/99 Burmistrza Miasta Brzeziny z 
dnia 31 grudnia 1999 roku, oraz § 12 regulaminu wynagradzania pracowników w 
Urzędzie Miasta Brzeziny wprowadzonego zarządzeniem nr 87/2009 Burmistrza 
Miasta Brzeziny z dnia 26 maja 2009 roku. Nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacie 
premii nie stwierdzono. 

Nieprawidłowości w zakresie dekretacji księgowej oraz klasyfikacji budŜetowej 
wypłaconych wynagrodzeń nie stwierdzono. 
 

Wypłata odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

W 2008 roku jak równieŜ w 2009 roku kontrolowana jednostka nie wypłacała odpraw 
emerytalnych. 

W 2009 roku sześciu osobom wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy na łączną kwotę 2.762,56 zł. Szczegółową kontrolą objęto dowody 
źródłowe dotyczące trzech wypłaconych w 2009 roku ekwiwalentów o najwyŜszej 
wartości, tj. z dnia 23 września 2009 roku - kwota 552,29 zł (poz. księgowa nr 14622), 
z dnia 13 października 2009 roku – kwota 374,59 zł (poz. księgowa nr 15993), z dnia 30 
grudnia 2009 roku – kwota 340,96 zł (poz. księgowa nr 20991). W wyniku kontroli 
stwierdzono, Ŝe ekwiwalenty wypłacono na podstawie pisemnych decyzji Burmistrza 
Miasta Brzeziny, wynikających z art.171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 
Kodeks pracy (tekst jednolity z 1997 roku, Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.), 
zgodnie z którym w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w 
części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje 
ekwiwalent pienięŜny. Ekwiwalent wyliczany był zgodnie z wielkością etatu oraz z liczbą 
niewykorzystanych dni i współczynnika na dzień wypłaty w danym roku (współczynnik 
do naliczonych ekwiwalentów w 2009 roku wynosił 21,08). Listy wypłat ekwiwalentów 
na dowód sprawdzenia zostały podpisane: pod względem formalnym i rachunkowym 
przez pracownika Wydziału Finansów, pod względem merytorycznym przez pracownika 
Wydziału Organizacyjnego oraz zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Skarbnika 
Miasta. 

Nieprawidłowości w zakresie naliczenia i wypłacenia ekwiwalentów nie stwierdzono. 

4.2. Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta Brzeziny 
naliczany był w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. nr 70 , poz. 335 ze 
zm.) i wprowadzony w dniu 4 kwietnia 2006 roku zarządzeniem nr 29 Burmistrza Miasta 
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Brzeziny. Zarządzeniem nr  138/2009 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 
2009 roku zmieniono Zakładowy Regulamin Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie weszło 
w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 roku. 

Stwierdzono, Ŝe odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 
jednego zatrudnionego pracownika Urzędu Miasta Brzeziny w 2009 roku wynosił 
1.000,04 zł, co stanowiło 37,5 % kwoty 2.666,77 zł – przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedniego, zgodnie z art. 
5 ust. 2 i 5  ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. 

Dokonany w 2009 roku odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 
pracowników Urzędu Miasta Brzeziny na 2009 rok wynikał z wyliczenia:  
− Pracownicy Urzędu Miasta:  1.000,04 zł x 40 osób  =  40.001,60 zł 
− Emeryci:            166,67 zł x 17 osób            =    2.833,39 zł                                                                                

Razem              42.834,99 zł 
  
W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe kontrolowana jednostka nie dokonała 
na koniec roku odpisu korygującego, wymaganego § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. nr 43, poz. 349). Zgodnie z ustnym 
wyjaśnieniem pracownika merytorycznego na koniec roku 2009 faktyczna przeciętna 
liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Brzeziny w stosunku do planowanej liczby 
osób nie zmieniła się i wynosiła 40 osób. W związku z powyŜszym kwota odpisu nie 
uległa zmianie. 

Naliczenia na fundusz świadczeń socjalnych były dokonywane w prawidłowej wysokości. 
W oparciu o ewidencję księgową konta 135 i dowody księgowe (przelewy) ustalono, Ŝe 
środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazywano na 
rachunek bankowy funduszu, jak niŜej: 
- w dniu 17 kwietnia 2009 roku kwotę 1.200,00 zł (wyciąg bankowy nr 6/2009, poz. 

księgowa 13), 
- w dniu 8 maja 2009 roku kwotę 31.800,00 zł (wyciąg bankowy nr 7/2009, poz. 

księgowa 17), 
- w dniu 30 września 2009 roku kwotę 9.834,99 zł (wyciąg bankowy nr 15/2009, poz. 

księgowa 36). 

Naliczone kwoty odpisu przekazano na rachunek bankowy zakładowego funduszu 
zachowując terminy określone w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Jak wynika z wyciągów bankowych potwierdzających przekazanie środków 
na rachunek funduszu, do dnia 30 września 2009 roku przekazano kwotę 42.834,99 zł, 
co stanowiło 100% naliczonego odpisu (do dnia 31 maja 2009 roku przekazano kwotę 
33.000,00 zł - 77% kwoty naliczonego odpisu, do dnia 30 września przekazano kwotę 
9.834,99 zł - 23% kwoty planowanego odpisu).  

Wykazane powyŜej odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikały z 
ewidencji księgowej i były zgodne z wielkością wykazaną w sprawozdaniu rocznym Rb-
28 S z wykonania planu wydatków budŜetowych za rok 2009 (§ 4440 - „Odpisy na 
zakładowy fundusz socjalny”). Odpisy powyŜsze księgowane były na kontach: przelew 
środków Wn 400 Ma 130 oraz na kontach ZFŚS: Wn 135 Ma 851.  

Dokonana przez kontrolujących analiza obrotów na rachunku zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (konto 135) oraz konta 851, wykazała, Ŝe w roku 2009 nie 
przekazywano środków z rachunku na inne cele niŜ zapisane w zakładowym regulaminie 
świadczeń socjalnych.  
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4.3. Wydatki na podró Ŝe słu Ŝbowe pracowników - 2009 rok 

Ewidencja poleceń wyjazdów słuŜbowych pracowników Urzędu Miasta w Brzezinach 
prowadzona jest w „Rejestrze delegacji słuŜbowych” Urzędu Miasta Brzeziny. Rejestr 
wydanych delegacji zawiera: 
- numer polecenia wyjazdu słuŜbowego, 
- imię, nazwisko i stanowisko słuŜbowe delegowanego, 
- datę odbycia podróŜy słuŜbowej, 
- miejsce wyjazdu słuŜbowego. 

Kontrolą prawidłowości ewidencjonowania, rozliczania i wypłaty naleŜności z tytułu 
krajowych podróŜy słuŜbowych objęto niŜej wymienione polecenia wyjazdu słuŜbowego: 
- nr 14 z dnia 29 stycznia 2009 roku, rozliczone w dniu 5 lutego 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 38/09,  
- nr 15 z dnia 2 lutego 2009 roku, rozliczone w dniu 5 lutego 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 38/09 roku z dnia 5 lutego 2009 roku, 
- nr 18 z dnia 4 lutego 2009 roku, rozliczone w dniu 10 lutego 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 47/09, 
- nr 22 z dnia 9 lutego 2009 roku, rozliczone w dniu 10 lutego 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 47/09, 
- nr 17 z dnia 4 lutego 2009 roku, rozliczone w dniu 10 lutego 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 47/09, 
- nr 20 z dnia 6 lutego 2009 roku, rozliczone w dniu 13 lutym 2009 roku, 

zaewidencjonowane  w RK nr 51/09, 
- nr 68 z dnia 30 marca 2009 roku, rozliczone w dniu 1 kwietnia 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 104/09, 
- nr 69 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, rozliczone w dniu 7 kwietnia 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 111/09, 
- nr 70 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, rozliczone w dniu 7 kwietnia 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 111/09, 
- nr 78 z dnia 15 kwietnia 2009 roku, rozliczone w dniu 22 kwietnia 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 121/09, 
- nr 116 z dnia 29 maja 2009 roku, rozliczone w dniu 5 czerwca 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 174/09, 
- nr 157 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, rozliczone w dniu 3 września 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 157/09, 
- nr 159 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, rozliczone w dniu 3 września 2009 roku 

zaewidencjonowane w RK nr 252/09, 
- nr 163 z dnia 10 września 2009 roku, rozliczone w dniu 22 września 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 273/09, 
- nr 166 z dnia 17 września 2009 roku, rozliczone w dniu 22 września 2009 roku, 

zaewidencjonowane w RK nr 273/09, 

i stwierdzono, jak niŜej: 
- wszystkie skontrolowane polecenia wyjazdów słuŜbowych były ujęte w rejestrach 

delegacji, 
- zlecającym wyjazd słuŜbowy pracownikom Urzędu Miasta była Burmistrz Miasta lub z 

upowaŜnienia Burmistrza – Sekretarz,  
- na poleceniach wyjazdu słuŜbowego, które upowaŜniały pracowników do odbycia 

podróŜy słuŜbowej własnym samochodem, była wpisywana marka samochodu, 
numer rejestracyjny oraz pojemność skokowa silnika, 

- zastosowano prawidłowe stawki naliczeń diet, oraz ryczałtów za dojazdy,  
- pracownikom dokonano  zwrotu  kosztów  przejazdu w  wysokościach stanowiących  

iloczyn  przejechanych  kilometrów  przez  stawkę  za  jeden  kilometr  przebiegu i 
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rozliczano według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 
23 października 2007 roku, 

- zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, dokumentowały bilety 
dołączone do polecenia wyjazdu, 

- delegacje sprawdzane były pod względem wykonania polecenia słuŜbowego, 
sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty 
przez Skarbnika Miasta i kierownika jednostki. 

W toku postępowania kontrolnego sprawdzono prawidłowość rozliczania się pracowników 
Urzędu Miasta Brzeziny z ryczałtu z tytułu uŜywania samochodu osobowego niebędącego 
własnością pracodawcy do celów słuŜbowych w jazdach lokalnych. W 2009 roku 
obowiązywało 5 umów zawartych z pracownikami Urzędu Miasta Brzeziny. Umowy z 
pracownikami podpisywała Burmistrz Miasta Brzeziny. Umowy zostały zawarte na czas 
nieokreślony (2 umowy) i czas określony (3 umowy). W umowach, ustalono limit 
kilometrów na jazdy lokalne, w granicach od 50 km do maksymalnie 300 km, zgodnie § 
3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 
marca 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.).  

Do kontroli przyjęto wypłacone w 2009 roku ryczałty za miesiące: styczeń (na kwotę 
478,46 zł), marzec (kwota 579,15 zł), kwiecień (kwota 576,59 zł), maj (kwota 584,85 
zł), sierpień (442,95 zł) i listopad 2009 roku i nieprawidłowości odnośnie wyliczenia 
ryczałtu do wypłaty nie stwierdzono. Podstawą do wypłacenia miesięcznego ryczałtu były 
złoŜone miesięczne pisemne oświadczenia pracowników o uŜywaniu pojazdu do celów 
słuŜbowych w jazdach lokalnych. Oświadczenia pracowników zawierały informacje o 
marce samochodu, pojemności silnika, numerze rejestracyjnym oraz ilości dni 
nieobecności pracownika w pracy. Zbiorcze listy wypłat ryczałtów wraz z załączonymi 
oświadczeniami pracowników były sprawdzane i podpisywane oraz zatwierdzane do 
wypłaty przez upowaŜnione osoby. Stwierdzono, Ŝe za kaŜdy roboczy dzień nieobecności 
w pracy, podróŜy słuŜbowej trwającej co najmniej 8 godzin oraz za kaŜdy dzień w 
którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów słuŜbowych potrącano 1/22 kwoty 
ryczałtu.  

Wypłatę ryczałtów na uŜywanie samochodu prywatnego ewidencjonowano na kontach 
Wn 231/Ma 101 lub 130. 

Wydatki na ryczałty w jazdach lokalnych pracowników Urzędu Miasta Brzeziny 
ewidencjonowane w rozdziale 75023 § 4410, wynosiły w 2009 roku 7.675,78 zł.  

PodróŜe zagraniczne 

Na podstawie prowadzonej ewidencji wyjazdów słuŜbowych oraz sprawozdań Rb-28 S z 
wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 
od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku stwierdzono, Ŝe jednostka nie 
wydatkowała środków na pokrycie kosztów podróŜy zagranicznych pracowników Urzędu 
Miasta Brzeziny. 

W 2008 roku Burmistrz Miasta Brzeziny wraz z radnym Rady Miasta Brzeziny odbyła 
podróŜ zagraniczną do Francji. Rozliczenie powyŜszej podróŜy opisano w pkt. 4.4. 
dotyczącym wydatków na wypłaty diet i zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych dla radnych. 

4.4. Wydatki na wypłaty diet i zwrot kosztów podró Ŝy słu Ŝbowych dla 
radnych oraz członków władz jednostek pomocniczych - 2009 rok 

 

Zasady wypłaty diet 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

119 

Uchwałą nr VIII/37/07  Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie 
ustalenia diet radnych, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VXXXVII/48/09 Rady 
Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2009 roku, określono zasady otrzymywania diet w 
następującej wysokości: 
- dla Przewodniczącego Rady Miasta - zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 

1100,00 zł, 
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta- zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 

800,00 zł,                              
- dla Przewodniczących Komisji Rady – zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 

700,00 zł,  
- dla pozostałych radnych - zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 600,00 zł.  

Wypłata diet dla radnych (w kasie Urzędu Miasta Brzeziny lub na konta osobiste) 
następuje do 5 dnia kaŜdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyli do 
niej prawo. Diety wypłacane są na podstawie list wypłat diet sporządzonych w oparciu o 
listy obecności. Za kaŜdą nieobecność radnego na sesji miesięczną dietę obniŜa się o 
20%, natomiast o 10% w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji. 
Zgodnie z  § 3 pkt 3 uchwały nr XXXVII/48/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 
2009 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania diet, w przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności radnego spowodowanej podróŜą słuŜbową związaną z 
działalnością Rady Miasta, dieta nie ulega obniŜeniu. Zgodnie z § 1 pkt 2 ww. uchwały, 
w przypadku łączenia przez radnego funkcji, otrzymuje on tylko jedną dietę, w wyŜej 
wymienionej wysokości.  

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe zgodnie z art. 24 h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. 142, poz. 1591) radni 
Rady Miasta w Brzezinach złoŜyli terminowo oświadczenia majątkowe, tj. do dnia 30 
kwietnia 2009 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku. 

Prawidłowość wypłaty diet 

W 2009 roku na diety dla radnych (klasyfikowane w dziale 750 - „Administracja 
publiczna”, rozdziale 75022 - „Rady gmin”, § 3030 - „RóŜne wydatki na rzecz osób 
fizycznych”) wydatkowano kwotę 118.313,34 zł, z tego: 

- diety dla Przewodniczącego Rady Miasta                               12.980,00 zł, 
- diety dla Wiceprzewodniczących Rady Miasta                          9.053,34 zł.     

Próbą kontroli naliczania i wypłaty diet objęto listy wypłat za miesiące: styczeń (na 
kwotę 10.200,00 zł), kwiecień (na kwotę 9.853,34), maj (na kwotę 9.860,00 zł) oraz 
sierpień 2009 roku (na kwotę 9.810,00 zł). 
W czasie kontroli list wypłat stwierdzono, Ŝe wysokość wypłaconych diet dla radnych, 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta była zgodna z kwotami diet 
określonymi w cytowanej wcześniej uchwale Rady Miasta. Radnym Rady Miasta 
wypłacano diety na podstawie listy wypłat sporządzanej w oparciu o dane wynikające z 
list obecności na sesji i posiedzeniach Komisji. Listy wypłaconych diet, przed wypłatą, 
zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz 
zatwierdzone do wypłaty przez upowaŜnione osoby. Nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych wysokości otrzymanych diet przez radnych. 

 
Wydatki z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych 

W zakresie zwrotu radnym kosztów podróŜy słuŜbowej, Rada Miasta podjęła uchwałę nr 
III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku, w której zawarto, iŜ podróŜ słuŜbową odbytą 
przez radnego prywatnym samochodem, przysługiwał zwrot kosztów podróŜy w 
wysokościach wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 
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marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Do pozostałych naleŜności 
przysługujących radnym z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych (diety, ryczałty na 
dojazdy, koszty przejazdów) Rada Miasta nie podejmowała Ŝadnych unormowań. 

W 2009 roku nie ponoszono wydatków z tytułu podróŜy zagranicznych radnych. W 2008 
roku na podróŜe zagraniczne radnych wydatkowano kwotę 2.774,57 zł. Na powyŜszą 
kwotę złoŜyły się dwie podróŜe zagraniczne: 

- podróŜ do Francji - zwrot kosztów za 2 bilety lotnicze (Burmistrza Miasta i radnego  
Romana Sasina), celem podróŜy było przeprowadzenie uzgodnień dotyczących 
współpracy pomiędzy miastem Brzeziny i Saint - Alban, 

- podróŜ radnego do Saint Alban we Francji, w dniach 26 – 30 listopada 2008 roku, w 
celu wzięcia udziału w konferencji na temat tworzenia europejskiej sieci szkół. Na 
koszty przedmiotowej podróŜy w łącznej wysokości 484,57 zł złoŜyły się koszty 
paliwa, opłaty parkingowej oraz diety. Radny złoŜył oświadczenie, Ŝe miał 
zapewniony nocleg oraz całodobowe wyŜywienie. Sprawdzono prawidłowość 
naliczenia diety oraz zwrotu kosztów podróŜy i stwierdzono, Ŝe wyliczono je zgodnie 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 
roku w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz.800, ze zm.) i przepisami 
rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu 
podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz.1991, ze zm.).  

5. WYDATKI NA DOSTAWY MATERIAŁÓW I USŁUG  

Uchwałą nr XXXVII/56/09 Rada Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 2009 roku podjęła 
decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Miasto 
Brzeziny na 2009 rok wynikającego z dofinansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 
3.391.701,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 108.299,00 
zł. Ustalono, termin spłaty kredytu na latach 2010 – 2017.  

W  dniu 17 czerwca 2009 roku Burmistrz Miasta Brzeziny zarządzaniem nr 97/2009 
powołała pięcioosobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego”. Działania komisji określono w regulaminie pracy Komisji 
przetargowej zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny zarządzeniem nr 72/2007 
z dnia 30 lipca 2007 roku.  

Wyboru banku na udzielenie przedmiotowego kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł 
dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdziła Burmistrz Miasta Brzeziny 
Ewa Chojka w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Specyfikacja w swojej treści zawierała informacje wynikające z art. 36 ust.1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w tym: 

− termin wykonania zadania – okres kredytowania – od dnia podpisania umowy 
kredytowej do 31 grudnia 2017 roku, 

− zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, 
− miejsce i termin składania ofert – do 29 czerwca 2009 roku do godz. 1130, 
− termin związania ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert, 
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− opis kryteriów przy wyborze ofert - cena brutto oferty  - 100%. 
Sposób dokonywania oceny wg wzoru tj. cena najniŜsza: cena badana x 100 pkt x 
100%, 

− zamawiający nie przewidywał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 

Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz oferty, wzór oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art.44  ustawy Prawa zamówień 
publicznych, wykaz wykonywanych usług. Specyfikację opublikowano na stronach 
internetowych urzędu www.brzeziny.pl - jako załącznik do ogłoszenia. 

Kalkulacji kosztów planowanego kredytu dokonała w dniu 18 maja 2009 roku Skarbnik 
Miasta GraŜyna Mela, z której wynika, Ŝe planowany koszt przedmiotowego kredytu 
wynosił 764.531,25 zł tj. 197.191,52 euro, z czego odsetki od ustalonych rat 
kapitałowych z okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2017 roku stanowiły 
kwotę 759.631,25 zł, natomiast prowizje obsługi kredytu wyliczono na kwotę 4.900,00 
zł.   

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym, zamieszczono na stronach 
internetowych urzędu w dniu 19 czerwca 2009 roku, w siedzibie zamawiającego w 
okresie od 19 - 29 czerwca 2009 roku oraz przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych 
w dniu 19 czerwca 2009 roku – zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień 
Publicznych pod numerem 202184-2009. W treści ogłoszenia zawarto dane wymagane 
art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Treść 
ogłoszenia publikowana we wskazanych miejscach, była zgodna i spójna z informacjami 
zawartymi w specyfikacji.   

W wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do 29 czerwca 2009 roku do godz. 1130, 
do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, którą złoŜył Bank Spółdzielczy w Andrespolu, 
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 130A, z ceną ofertową 1.211.052,83 zł 
(oprocentowanie oraz prowizja). 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota prowizji przygotowawczej od kwoty 
kredytu tj. 0,14%) – w wysokości 4.900,00 zł oraz poinformował o zabezpieczeniu 
środków na spłatę przedmiotowego kredytu w budŜetach następnych lat. 

Komisja przetargowa po otwarciu złoŜonej przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu oferty, 
stwierdziła brak wymaganego przez zamawiającego aktualnego zaświadczenia 
właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego niezaleganie oferenta w 
opłacaniu podatku. Pismem znak InI.34148 z dnia 29 czerwca 2009 roku wezwano do 
uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w 
przedmiotowym postępowaniu wyznaczając termin jego dostarczenia do dnia 3 lipca 
2009 roku. W dniu 2 lipca 2009 roku oferent złoŜył wymagane zaświadczenie o nie 
zaleganiu w opłata w podatkach na dzień 29 czerwca 2009 roku.  

W dniu otwarcia ofert tj. 29 czerwca 2009 roku, członkowie komisji przetargowej, złoŜyli 
na drukach ZP-11 oświadczenia na podstawie art.17 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania. Oświadczenie takie złoŜyła 
równieŜ w dniu 3 lipca 2009 roku Burmistrz Miasta Brzeziny Ewa Chojka jako kierownik 
zamawiającego. 

Komisja dokonała oceny badanej przedmiotowej oferty co odzwierciedlały druki ZP-12, 
ZP-17, ZP-21. W wyniku powyŜszego stwierdzono, Ŝe oferta zawierała wymagane 
informacje oraz spełniała warunki określone w specyfikacji. Kontrolujące dokonały 
analizy złoŜonej oferty pod względem spełniania wymogów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i jej oceny przez członków komisji przetargowej. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w odniesieniu do jej oceny. 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

122 

Z przeprowadzonego postępowania w dniu 16 lipca 2009 roku, komisja przetargowa 
sporządziła na druku ZP-2 protokół, który zatwierdziła Burmistrz Miasta Brzeziny.  

Zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający pismem z 
dnia 3 lipca 2009 roku (nr InI.34148-1/2009), zawiadomił oferenta o wyniku przetargu 
wraz z uzasadnieniem (w załączeniu dokumentacji zwrotne potwierdzenia odbioru 
zawiadomienia). Przedmiotowa informacja w dniu  3 lipca 2009 roku została 
zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu. 

Umowę z wybranym oferentem Bankiem Spółdzielczym w Andrespolu spisano w dniu 16 
lipca 2009 roku. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamieszczono na stronach portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2009 roku.  

W dniu 23 października Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr XLIV/112/09 w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 związanego z wydatkami inwestycyjnymi 
na zadanie inwestycyjne – budowa i przebudowa ulic na osiedlu Szydłowiec w 
Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Ustalono, Ŝe kredyt zostanie 
spłacony w latach 2010 – 2015. 

Zarządzeniem nr 165/2009 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 2 listopada 2009 roku 
powołała pięcioosobową komisję przetargową.  

W dniu 19 października 2009 roku Skarbnik Miasta dokonała kalkulacji kosztów 
związanych z zaciągnięciem planowanego kredytu, uwzględniając  okres jego spłaty od 1 
stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2015 roku. Planowany koszt kredytu wynosił 
193.346,25 zł z czego odsetki od kredytu stanowiły kwotę 192.446,25 natomiast 
prowizja obsługi kredytu wynosiła  900,00 zł, tj. 0,1% od kwoty kredytu.  

Z uwagi na przeprowadzoną juŜ w 2009 roku przez Miasto Brzeziny procedurę 
przetargową na zakup usługi o tym samym charakterze, dokonano sumowania kosztów 
obsługi ww. kredytów, których łączny koszt wyniósł 957.877,50 zł tj. 247.060,30 euro. 
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych zamawiający w dniu 2 
listopada 2009 roku drogą elektroniczną na formularzu standardowym 2-PL przekazał 
ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu w trybie przetargu 
nieograniczonego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które 
zamieszczono w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 
2009-127733. Ponadto przedmiotowe ogłoszenie opublikowano na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 9 listopada 2009 roku oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w dniach od 9 listopada do 14 grudnia 2009 roku. 
Treść ogłoszenia była spójna z informacjami zawartymi w specyfikacji. 

Zgodnie z art. 11  pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma 
obowiązek przekazania ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych jeŜeli 
wartość zamówienia lub konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Kwota 
obowiązująca w 2009 roku dla wyŜej opisanej usługi wynosiła 206.000 euro. Zgodnie z 
przytoczonymi wyŜej przepisami obowiązek sumowania wartości zamówienia występuje 
w momencie planowanego udzielenia zamówienia publicznego w częściach, a wartością 
progową warunkującą konieczność publikacji na stronach internetowych Urzędu 
Oficjalnych Zamówień Publicznych jest łączna suma wartości poszczególnych części 
zamówienia, przekraczająca wartość wskazaną ww. przepisami, natomiast obowiązek 
zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej UOZP następuje w momencie 
rozpoczęcia procedury pierwszej części przedmiotowego zamówienia bez względu na 
jego wartość. Z ustnych informacji udzielonych przez pracownika merytorycznego  
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wynika, Ŝe zmawiający w trakcie prowadzonej procedury pierwszego przetargu na zakup 
usług bankowych tj. udzielenie kredyty długoterminowego w wys. 3.500.000,00 zł nie 
posiadał wiedzy o konieczności zaciągnięcia dodatkowego kredytu w wys. 900.000,00 zł 
w późniejszym terminie. W związku z powyŜszym nie zachodziła konieczność sumowania 
kosztów ww. kredytów a tym samym publikacji ogłoszenia na stronach internetowych 
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  

Specyfikacja w swojej treści zawierała informacje wynikające z art. 36 ust.1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w tym: 
- termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy kredytowej do 31 grudnia 

2015 roku,  
- zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł i dopuszczał 

moŜliwość wniesienia wadium w obcej wymienialnej walucie, 
- miejsce i termin składania ofert – do 14 grudnia 2009 roku do godz. 1130, 
- termin związania ofertą 60 dni od daty upływu składania ofert, 
- kryterium przy wyborze ofert stanowiła cena brutto oferty  - 100%. Oceny  

dokonywano wg wzoru tj. cena najniŜsza: cena badana x 100 pkt x 100%, 
- zamawiający nie przewidywał wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy, 
- zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych, 
- nie przewidywał zamówień uzupełniających 
- zamawiający nie przewidywał licytacji elektronicznej. 
Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz oferty, wzór oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.44 ustawy Prawa zamówień 
publicznych, uchwała nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009, sprawozdanie z 
wykonania budŜetu Miasta Brzeziny za rok 2008, opinie Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie : wykonania budŜetu za rok 2008 i I 
półrocze 2009 roku, projektu budŜetu na rok 2009 i rok 2008, moŜliwości sfinansowania 
deficytu budŜetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta 
Brzeziny, zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 
budŜetowego na rok 2009, zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatków i składek 
społecznych i zdrowotnych, zaświadczenie o numerze regon, sprawozdania Rb-Z, Rb-N, 
Rb-28S, Rb-27S według stanu na dzień 30 czerwca 2009 rok oraz 31 grudnia 2008 rok, 
zaangaŜowanie innych banków oraz instytucji finansowych wg stanu na dzień 31 
października 2009 roku. Specyfikację opublikowano na stronach internetowych urzędu 
www.brzeziny.pl - jako załącznik do ogłoszenia.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdziła Burmistrz Miasta Brzeziny 
Ewa Chojka w dniu 2 listopada 2009 roku. 

W dniu 27 listopada 2009 roku do zamawiającego wpłynęło zapytanie od ING Bank 
Śląski S.A Oddz. w Łodzi dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
kwestii wprowadzenia do wzoru umowy klauzul w zakresie: zachowania równorzędności 
zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy i zobowiązań kredytobiorcy wobec 
innych wierzycieli, konieczności uzyskania od banku zgody w przypadkach dokonywania 
przez kredytobiorcę jakichkolwiek obciąŜeń składników swojego majątku obecnego i 
przyszłego, informowania Banku o zaciąganiu zobowiązań finansowych w innym banku 
bądź o udzielaniu poręczeń lub zobowiązania do świadczenia za trzecią osobę oraz 
moŜliwości wypowiedzenia przez bank kredytu w całości lub w części przed określonym 
w umowie dniem spłaty w razie zaistnienia przesłanki niewykonania bądź nienaleŜytego 
wykonania przez kredytobiorcę zobowiązań innych niŜ wynikające z umowy.   

W dniu 30 listopada 2009 roku pismem znak InI34148-2/09 zamawiający przekazał 
treść pytań wraz z odpowiedziami ww. bankowi oraz zamieścił je na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Brzeziny.  
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W wyznaczonym do składania ofert terminie, do zamawiającego wpłynęły dwie oferty: 
- oferta nr 1 Bank Spółdzielczy w Andrespolu, 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 130A z 
ceną ofertową 175.176,96 – wadium wniesiono w gotówce, 
- oferta nr 2 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi, 91-334 Łódź ul. Srebrna 32 z ceną 
ofertową 155.170,16 zł – wadium wniesiono w gotówce. 
Z zapisów protokołu z przeprowadzonego postępowania, zamawiający bezpośrednio 
przed otwarciem ofert, przekazał informację o wysokości przeznaczonych środków na 
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (koszty prowizji 900,00 zł).  

PrzedłoŜona kontrolującym dokumentacja z postępowania, wykazała Ŝe, zgodnie z art.17 
ustawy Prawo zamówień publicznych, pracownicy biorący w nim udział, złoŜyli w dniu 14 
grudnia 2009 roku oświadczenia o braku istnienia okoliczności powodujących wyłączenie 
ich z udziału w postępowaniu. Oświadczenie takie złoŜyła równieŜ Burmistrz Miasta 
Brzeziny Ewa Chojka jako kierownik zamawiającego.  

Komisja przetargowa po otwarciu w dniu 14 grudnia 2009 roku złoŜonych ofert, 
stwierdziła, Ŝe w ofercie ING Bank Śląski kserokopia udzielonego pełnomocnictwa dla 
jednej z osób reprezentujących Bank, nie zawierała  wymaganego podpisu notariusza 
poświadczającego zgodność kserokopii z okazanym mu dokumentem. Pismem znak 
InI.34148-2/09 z dnia 14 grudnia 2009 roku wezwano do uzupełnienia dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu 
wyznaczając termin jego dostarczenia do dnia 16 grudnia 2009 roku. W dniu 14 grudnia 
2009 roku oferent przedłoŜył ww. pełnomocnictwo z wymaganym podpisem notariusza.  

Badanie przedmiotowych ofert komisja przeprowadziła w oparciu o druki ZP-17 oraz ZP-
21, w wyniku którego stwierdzono, Ŝe wszyscy uczestnicy spełnili warunki udziału w 
postępowaniu, a oferty uznano za prawidłowe. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 
złoŜoną przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi, 91-334 Łódź ul. Srebrna 32 z ceną 
ofertową 155.170,16 zł. 

Wynik prac komisji (protokół ZP-2 wraz z załącznikami) i wybór wymienionego banku, 
na wykonawcę przedmiotowego zadania zatwierdziła Burmistrz Miasta Brzeziny Ewa 
Chojka. 

Kontrolujące dokonały analizy złoŜonych oferty pod względem spełniania warunków 
określonych w SIWZ oraz analizy oceny ofert dokonanej przez członków komisji 
przetargowej. Zamawiający zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Ŝądał od oferenta złoŜenia oświadczenia o związaniu z ofertą przez okres 60 
dni, natomiast formularz ofertowy złoŜony przez Bank Spółdzielczy w 
Anderspolu zawierał oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 30 dni.  W 
związku z powyŜszym treść oferty złoŜoną przez wykonawcę nie odpowiadała treści 
SIWZ. W związku z czym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przedmiotowa 
oferta podlegała odrzuceniu. Kserokopia formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej  przez zamawiającego 
oraz formularz ofertowy złoŜony przez oferenta nr 1 stanowią akta kontroli strona 
289-293. Wyjaśnienie Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 60 do niniejszego 
protokołu kontroli. Zgodnie z treścią wyjaśnienia, członkowie komisji przetargowej 
analizując ofertę, nie dostrzegli w przedłoŜonym przez oferenta oświadczeniu informacji 
o związaniu z ofertą przez okres 30 dni. Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe przedmiotowa 
oferta była ofertą najdroŜszą, dlatego teŜ nie odrzucenie jej nie miało wpływu na wynik 
postępowania.  

Zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w dniu 14 
grudnia 2009 roku zawiadomił wykonawców oraz uzasadnił wybór najkorzystniejszej 
oferty (w załączeniu zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień), zamieścił taką 
informację na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.  
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W dniu 28 grudnia 2009 roku pomiędzy Miastem Brzeziny reprezentowany przez 
Burmistrza Miasta Ewę Chojkę z kontrasygnatą Skarbnika Miasta GraŜyny Meli, a ING 
Bankiem Śląskim S.A Oddział w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora ds. 
Korporacyjnych oraz Doradcę Klienta Korporacyjnego, spisano umowę nr 
678/2009/00001266/00, której przedmiotem był kredyt złotówkowy długoterminowy w 
wysokości 900.000,00 zł.  

W dniu 29 grudnia 2009 roku zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  
publicznych zamawiający drogą elektroniczną na formularzu standardowym 3-PL 
przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę udzielenia kredytu 
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które zostało opublikowane w Suplemencie 
do  Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2009-152355. 

6. WYDATKI INWESTYCYJNE  

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2 008 – 2009 

 

2008 rok 2009 rok 

Dział 
Rozdzia

ł 
Paragra

f 
Plan po 

zmianach 

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

Plan po 
zmianach 

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

600 60016 6050 580.000,00 579.964,00 150.000,00 0 

600 60016 6058 0 0 701.674,16 400.374,55 

600 60016 6059 0 0 233.891,38 137.506,18 

750 75023 6050 21.396,00 20.816,61 23.159,84 22.360,00 

750 75023 6058 61.111,00 59.313,96 219.624,36 219.624,36 

750 75023 6059 89.493,00 86.851,55 442.715,80 442.715,80 

801 80101 6050 236.881,00 236.092,69 0 0 

801 80101 6058 624.001,00 624.000,31 0 0 

801 80101 6059 110.118,00 110.117,70 0 0 

801 80104 6050 2.345.000,00 2.340.382,91 2.453.900,90 2.453.216,50 

852 8519 6050 0 0 62.517,00 62.495,69 

900 90015 6050 0 0 236.000,00 235.885,74 

921 92120 6050 21.000,00 20.740,00 265.000,00 263.834,06 

921 92195 6050 0 0 3.200,00 3.155,78 

926 92601 6050 20.800,00 20.740,00 0 0 

Razem    4.109.800,00 4.099.019,73 4.791.683,44 4.241.168,66 

Wydatki 
budŜetowe 
ogółem 

  26.279.404,94 25.522.550,77 28.113.393,54 26.934.715,43 

% udziału 
wydatków 
inwestycyjny
ch w 
wydatkach 
ogółem 

  15,64 16,06 17,05 15,75 
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Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latac h 2008-2009 

Na realizacje zadań inwestycyjnych jednostka wydatkowała środki: 

Rok 2008 

Na planowane nakłady 4.109.800,00 zł wykonano je w wysokości 4.099.019,73 zł i były 
to środki: 

- własne – 1.927.463,60 zł, 

- z kredytów i poŜyczek -  1.496.195,54 zł, 

-  z UE (dotacje rozwojowe) – 675.360,59 zł. 

Rok 2009 

Na planowane nakłady w kwocie 4.791.683,44 zł wydatkowano kwotę 4.241.168,66 zł 
pochodzące z: 

- środki własne – 323.897,21 zł, 

- kredyt – 3.297,272,54 zł, 

- środki UE – 619.998,91 zł. 

Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania stanowi załącznik nr 
61 do niniejszego protokołu kontroli.    

Ewidencja ksi ęgowa wydatków inwestycyjnych 

W kontrolowanej jednostce wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych są 
ewidencjonowane na koncie – 080 – inwestycje, do którego prowadzona jest ewidencja 
szczegółowa dla poszczególnego zadania np. 080-1, 080-2 itp.  

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się poniesione koszty dotyczące danej inwestycji, po 
stronie Ma konta, ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych. Saldo po 
stronie Wn konta 080 wskazuje na koszty inwestycji nie zakończonych.    

W przypadku realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych konto 080  rozbudowuje 
się w sposób: 080-1-1 – nazwa zadania, 080-1-2 nazwa kolejnego zadania itp. z 
uszczegółowieniem źródła współfinansowania.  

Ponadto realizację zadań inwestycyjnych odzwierciedlały konta: w jednostce 011, 130, 
137, 201, 223, 240, 980, 800, 810.     

Saldo konta 080 na 31 grudnia 2009 roku wynosiło 8.301.704,49 zł i dotyczyło 
niezakończonych inwestycji:. 

- Budowa boiska sportowego – 15.886,40 zł – zadanie zakończone, ostatnia faktura 
opłacona 19 grudnia 2003 roku, zadania nie rozliczono i nie przekazano na stan 
środków trwałych;    

- Budowa kanalizacji Szydłowiec – 1.267.884,85 zł - inwestycja wieloletnia okres 
realizacji do 30 października 2012 roku;   

- Międzyszkolny kompleks sportowy – 74.116,10 zł – wykonano tylko projekty dotyczące 
przedmiotowego zadania pierwszy w styczniu 2005 roku na kwotę 53.376,10 zł i drugi w 
maju 2008 roku na kwotę 20.740,00 zł;  

- Wymiana drzewostanu w parku miejskim – 43.946,53 zł – zadanie zrealizowano w 
grudniu 2004 roku – faktura  nr 202/12/2004 opłacona 3 grudnia 2004 roku; 
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- Modernizacja automatyki pływalni – (inwestycja zakończona i rozliczona w listopadzie 
2005 roku  OT na kwotę 123.235,77 zł) saldo 4.514,00 zł dotyczy kosztów wykonania w 
październiku 2005 roku projektu budowlano – wykonawczego modernizacji instalacji 
nawiewnej i wywiewnej pływalni, której nie wykonano do końca 2009 roku;   

- Termomodernizacja Urzędu Miasta – 850.672,28 zł - okres realizacji inwestycji do 30 
września 2010 roku; 

- Budowa wyjścia z trybun stadionu – 11.590,00 zł - (inwestycja zakończona  25 
stycznia 2007 roku OT na kwotę 50.775,28 zł), saldo dotyczy projektu na  wykonanie 
dojść do boiska i trybun na stadionie BKS Brzeziny – faktura 240/07 z dnia 1 czerwca 
2007 roku;   

-  Budowa przedszkola nr 1 – 4.793.599,41 zł – okres realizacji inwestycji do 30 czerwca 
2010 roku; 

- Adaptacja pomieszczeń SP 1 -153.968,27 zł (inwestycja zakończona i rozliczona 
przekazana na stan środków OT 107 z dnia 20 listopada 2008 roku na kwotę 
171.433,92 zł), powyŜszej operacji przekazania obiektu na stan środków 
trwałych nie ujęto w ewidencji księgowej;    

- Program rozwoju urządzeń wodociągowych Miasta Brzeziny – 119.194,00 zł – koszt 
wykonania projektu wg f-ry z 11 sierpnia 2008 roku; 

- Realizacja kanalizacji deszczowej zlewnia 1 – saldo 18.300,00 zł - okres realizacji 
zadania do 2014 roku; 

- Adaptacja kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 – 47.465,45 zł – wykonano tylko projekt do 
zadania  - faktura nr 12/2008 z 1 września 2008 rok na kwotę 29.999,80 zł. Pozostała 
kwota 17.465,65 zł składająca się na przedmiotowe saldo dotyczyła zadania 
„Adaptacja pomieszczeń budynku SP nr 1” – zadania rozlicznego w dniu 20 
listopada 2008 roku;   

- Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 1 w 
Brzezinach – 284.574,06 zł – okres realizacji do 30 czerwca 2010 roku;  

- Budowa zintegrowanego systemu E-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota 
Regionu Łódzkiego - 12.540,00 zł - wkład własny Miasta wniesiony do Urzędu 
Marszałkowskiego;  

- Realizacja energooszczędnego programu wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg Miasta 
Brzeziny – 235.885,74 zł – realizacja do 31 maja 2010 roku; 

- Iluminacja świetlna budynku Urzędu Miasta w Brzezinach – 22.360,00 zł (zadanie 
zakończone w grudniu 2009 roku ostatnia faktura (173/2009) opłacona 30 grudnia 2009 
roku – zadania nie rozliczone i nie przyjęte na stan środków trwałych. 

Wydruki z konta 080 dla nierozliczonych zadań stanowią akta kontroli  strona nr 294-
298. 

Wyjaśnienie w sprawie nierozliczenia ww. zadań inwestycyjnych złoŜyła Skarbnik Miasta, 
które stanowi załącznik nr 62  do protokołu.  

Zgodnie z wyjaśnieniem Skarbnika Miasta,  nierozliczenie inwestycji spowodowane było 
brakiem stosownych dokumentów, które zobowiązany był przedłoŜyć Wydziałowi 
Finansowemu merytoryczny wydział Urzędu Miasta. Kontrolujące zauwaŜają, Ŝe 
kaŜdorazowe sporządzenie sprawozdań finansowych poprzedza weryfikacja sald i ich 
analiza. PowyŜsze działania wskazują, Ŝe były one niedokładne i niepełne. Zgodnie z 
unormowaniami wynikającymi z instrukcji obiegu kontroli i archiwizowania finansowo 
księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny (§ 14 ust. 8 i 9), dokument OT sporządza 
pracownik prowadzący całość zadania inwestycyjnego w czterech egzemplarzach w 
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porozumieniu z pracownikiem księgowości i oryginał oraz pierwszą kopię przekazuje do 
pionu finansowo – księgowego najpóźniej w terminie 14 dni od ich sporządzenia. 
Dowody OT łącznie protokołem odbioru dokumentują zakończenie inwestycji i 
przekazanie jej do uŜytku. Stwierdzone wyŜej nieprawidłowości wskazują na 
nieprzestrzeganie zapisów wynikających z uregulowań przedmiotowej instrukcji.  
NiebieŜące ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących zwiększenia 
stanu środków trwałych, stanowiło naruszenie art.20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z 
którego wynikał obowiązek ujmowania w księgach rachunkowych okresu 
sprawozdawczego wszystkich operacji, które nastąpiły w danym okresie oraz art.16d 
ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.), stosownie do którego środki 
trwałe wprowadza się do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do uŜywania. 
Ponadto stosownie do art.24 ust.2 ustawy o rachunkowości – ewidencję środków 
trwałych naleŜy prowadzić rzetelnie, tak, aby zapisy w niej dokonane odzwierciedlały 
stan rzeczywisty. 

W dniu 25 maja 2010 roku Wydział Finansowy wystosował pismo do Wydziału Inwestycji 
i Infrastruktury o niezwłoczne rozliczenie i przedłoŜenie do Wydziału Finansowego 
dokumentu OT dotyczącego budowy boiska sportowego, wykonania iluminacji świetlnej 
wraz z zasilaniem dla budynku Urzędu Miasta w Brzezinach oraz modernizacji części 
pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach, które to inwestycje zakończono 
w latach 2003-2008. Inwestycję pn: Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Brzezinach, rozliczono w trakcie trwania niniejszej kontroli, tj. w dniu 2 czerwca 
2010 roku.   

W dniu 28 czerwca 2010 roku Skarbnik Miasta przedłoŜyła kontrolującym do wglądu 
wydruki z ewidencji księgowej dokumentujące rozliczenie i przyjęcie na stan środków 
trwałych inwestycji związanych z budową boiska sportowego o wartości 15.866,40 zł, 
wykonania iluminacji budynku Urzędu Miasta o wartości 22.360,00 zł. Inwestycje pn: 
Wymiana drzewostanu w parku miejskim rozliczono bez efektów majątkowych 
ewidencjonując rozliczenie poprzez konta Wn 080-22, Ma 800-1.               

Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i na dzór) 

Zadania inwestycyjne realizowane w okresie objętym kontrolą zostały zaplanowane 
przez Radę Miasta w uchwałach budŜetowych na lata 2008 i 2009, ujęte w załącznikach 
zadań inwestycyjnych. Ewentualnych zmian w trakcie roku budŜetowego, dotyczących 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację, dokonywała Rada 
Miasta w drodze uchwał.  

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, Burmistrz 
Miasta Brzeziny powołuje kaŜdorazowo w drodze odrębnego zarządzenia komisję 
przetargową. Zasady i organizację pracy komisji określa regulamin wprowadzony 
zarządzeniem nr 1/2005 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 stycznia 2005 roku. 

Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczających 14.000 
euro, określono w regulaminie wprowadzonym zarządzeniem nr 72/2008 Burmistrza 
Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2008 roku, ze zmianami dokonanymi zarządzeniami nr 
145/2008 z 8 grudnia 2008 roku i nr 110/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku.   

Zgodnie z rozdziałem 6 § 13 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta, 
prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji własnych oraz 
pełnienie funkcji inwestora czyli koordynacji i bieŜącego nadzorowania przebiegu 
procesów inwestycyjnych, przypisano Wydziałowi Inwestycji i Infrastruktury, którego 
naczelnikiem jest Paweł Świderski i to ww. ustanowiono odpowiedzialnym za 
wykonywanie czynności określonych dla wydziału.    
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Kontrola realizacji wybranych inwestycji  

Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja– przetarg 
nieograniczony o wartości szacunkowej 1.412.176,20 euro – wszczęcie 
postępowania 14 stycznia 2008 roku.  

Etap przygotowania inwestycji 

W dniu 18 lipca 2006 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a firmą „Projektowanie 
Architektoniczne Daria Stasiak Łódź zawarto umowę, której przedmiotem było 
sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbiórkę Przedszkola nr 1 i wykonanie 
projektu budowlano wykonawczego nowego przedszkola. Za wykonanie przedmiotu 
umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 180.560,00 zł brutto, z 
terminem jej realizacji do 20 grudnia 2006 roku. Wyboru wykonawcy zadania dokonano 
w trybie zapytania o cenę. Wykonawca zobowiązał się do opracowania: specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu rozbiórki istniejącego 
budynku przedszkola, projektu budowlano wykonawczego instalacji elektrycznych, 
projekt instalacji wentylacji mechanicznej, projektu instalacji sanitarnej, projektu 
zagospodarowania terenu, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich. W dniu 3 
października 2007 roku wykonawca przekazał Miastu zaktualizowany kosztorys wraz z 
przedmiarem robót uwzględniający roboty dodatkowe polegające na demontaŜu 
elementów azbestowych wraz z ich utylizacją.    

Decyzją nr 245/2007 z dnia 12 września 2007 roku, Starosta Brzeziński zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił Miastu Brzeziny pozwolenia na budowę Przedszkola nr 1 w 
Brzezinach zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Powierzchnia zabudowy wg 
projektu to 1.334,13m², powierzchnia uŜytkowa – 1.525,69m², kubatura – 9.074,97m³. 

W dniu 14 marca 2008 roku Burmistrz Miasta zawiadomił Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Brzezinach o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
związanych z budową budynku Przedszkola nr 1 w Brzezinach.   

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 6.195.216,98 zł netto (1.412.176,20 euro), na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego.  

Prawidłowość stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy wyborze 
wykonawcy zadnia 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził w dniu 14 stycznia 2008 roku 
kierownik zamawiającego – Burmistrz Miasta Brzeziny Ewa Chojka.  

Specyfikacja zawierała wszystkie informacje wymagane art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20 listopada 2007 
roku Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Wg specyfikacji zamawiający nie dopuszczał 
składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewidywał  udzielenia zamówień 
uzupełniających. Termin wykonania zadania określono: zakończenia robót do 12 maja 
2010 roku, uzyskanie zezwolenia na uŜytkowanie obiektu do 30 czerwca 2010 roku. 
Ustalono wymagania dotyczące wadium wynoszące 100.000,00 zł (1,6% wartości 
zamówienia) wniesione w dopuszczalnych przez prawo formach. Termin związania ofertą 
ustalono zgodnie z art.85 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 30 dni od 
terminu upływu składania ofert. Oferty naleŜało składać do 12 lutego 2008 roku do godz. 
11.30, (termin zgodny z art. 43 ust.1 cytowanej ustawy – nie mniej, niŜ 20 dni od daty 
ogłoszenia o zamówieniu). Jedyne kryterium stosowane przy ocenie ofert stanowiła 
cena. Sposób wyliczenia ceny wg wzoru: (najniŜsza cena oferty: ceny badanej oferty) x 
100 x 100%. Specyfikacja informowała, Ŝe zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, w wysokości 5% oferowanej ceny robót. 

W rozdziale VIII specyfikacji, zamawiający określił warunki, jakie muszą spełniać 
wykonawcy, natomiast w punkcie X opisano wymagane dokumenty, potwierdzające 
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spełnienie tychŜe warunków. Warunki określono w sposób jednoznaczny, i precyzyjny, 
przy uŜyciu sformułowań przekonujących o moŜliwości ich spełnienia.  

Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz ofertowy, wykaz 
wykonanych robót, wykaz niezbędnych narzędzi, wykaz podmiotów i osób realizujących 
zadanie, wzór umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, przedmiar robót, projekt 
budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Specyfikację moŜna było uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny oraz dostępna była 
na stronach internetowych Urzędu Miasta.   

Kontrolujące nie stwierdziły niezgodności treści specyfikacji z obowiązującymi w tym 
zakresie normami prawnymi. 

Zarządzeniem nr 94/07 z dnia 26 września 2007 roku Burmistrz Miasta powołał do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
„Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach” sześcioosobową komisję w składzie 
przewodniczący, zastępca  sekretarz i trzech członków, spełniając tym samym wymogi 
określone w § 4 regulaminu pracy komisji przetargowej wprowadzonego zarządzeniem 
Burmistrza Miasta nr 72/2007.   

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na powyŜsze roboty budowlane, przekazano 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2008 roku i opublikowano 
je w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 9698-2008. Zamieszczono je na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 14 stycznia 2008 roku oraz 
opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od 14 stycznia 
do 20 lutego 2008 roku. Informacje zawarte w ogłoszeniu publikowanym na stronach 
internetowych, były toŜsame z informacjami zawartymi w ogłoszeniu przekazanym do 
Biuletynu Zamówień Publicznych i spójne z informacjami zawartymi w specyfikacji. W 
treści ogłoszenia zawarto dane wymagane art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych.  

W terminie wyznaczonym na przygotowanie ofert tj. w dniu 28 stycznia 2008 roku, 30 
stycznia 2008 roku, 5 lutego 2008 roku, 6 lutego, 7 lutego, 8 lutego  2008 roku do 
zamawiającego wpłynęły od wykonawców – Roboty Ogólnobudowlane i Remontowe Lis 
Paweł Warszawa oraz Marcinkowski i Stasiak – Spółka Partnerska Łódź, P.P.H.U. 
„RO.SA.-BUD” Radom, zapytania dotyczące zapisów treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie przekazał odpowiedzi podmiotom 
występującym z pytaniami oraz zmodyfikowaną specyfikację zamieścił na stronie 
internetowej Miasta Brzeziny w dniu 26 lipca 2008 roku, przedłuŜając jednocześnie 
termin składania ofert do dnia 20 lutego 2008 roku do godz. 11.30. Na okoliczność 
przyjmowania przez sekretariat urzędu ofert w związku z prowadzonym postępowaniem, 
spisano notatkę słuŜbową.  

W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 20 lutego 2008 roku do godz. 
11.30 do zamawiającego wpłynęły 3 oferty: 

- oferta nr 1 Roboty Ogólnobudowlane i Remontowe Lis Paweł 01-619 Warszawa ul. 
Potocka 29 m 1, z ceną ofertową 7.996.044,08 zł netto, 9.755.173,78 zł brutto – 
wadium wniesiono w dniu 11 lutego 2008 roku w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 

- oferta nr 2 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane INSBUD 
Krzemińscy sp. j. Skierniewice ul. Kozietulskiego 40, FAMBUD Jerzy Pietrzak sp. z o.o. 
Skierniewice ul. Mszczonowska 73, z cena ofertową 5.728.020,16 zł netto, 6.988.184,60 
zł brutto – wadium wniesiono w dniu 20 lutego 2008 roku w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, 

- oferta nr 3 „RO.SA. – BUD P.P.H.U Roman Jan Saczywko Radom ul. Ptasia 14, z ceną 
ofertową 6.201.674,88 zł netto, 7.566.043,35 brutto – wadium wniesiono w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej w dniu 20 lutego 2008 roku.     
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W dniu otwarcia ofert tj. 20 lutego 2008 roku, członkowie komisji złoŜyli na drukach ZP-
11 oświadczenia na podstawie art.17 ustawy Prawo zamówień publicznych, o nie 
podleganiu wyłączeniu z postępowania. Przedmiotowe oświadczenie jako kierownik 
zamawiającego złoŜyła takŜe w dniu 28 lutego 2008 roku Burmistrz Miasta.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, z którego sporządzono protokół, zamawiający 
podał  wysokość środków finansowych, jakie ma zabezpieczone w budŜecie na realizację 
niniejszego zadania, a mianowicie: 7.456.440,00 zł.   

Komisja przetargowa dokonała weryfikacji złoŜonych ofert, w wyniku której stwierdzono, 
Ŝe wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu i wszystkie oferty 
uznano jako prawidłowe.     

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złoŜoną przez, Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Instalacyjno – Budowlane INSBUD Krzemińscy sp. j. Skierniewice ul. Kozietulskiego 40, 
FAMBUD Jerzy Pietrzak sp. z o.o. Skierniewice ul. Mszczonowska 73, z ceną ofertową 
5.728.020,16 zł netto, 6.988.184,60 zł brutto, która w ocenie komisji uzyskała 100 pkt.  

Kontrolujące dokonały analizy złoŜonych ofert pod względem spełniania wymogów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oceny oferty przez członków komisji 
przetargowej. W trakcie niniejszej stwierdzono, Ŝe oferent nr 3 w formularzu ofertowym 
wg wzoru określonego przez zamawiającego zapisał, Ŝe „oferta została złoŜona na 193 
ponumerowanych stronach”, podczas gdy oferta wykonawcy zawierała 192 
ponumerowane strony.  

Do ocen pozostałych ofert uwag nie wniesiono.    

Z toczącego się postępowania zamawiający sporządził protokół zgodny ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 roku w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 202, 
poz. 1463), który podpisała Burmistrz Miasta Ewa Chojka, zatwierdzając tym samym 
wybór wykonawcy zadania.    

Informację (nr pisma 34112-1/2008) o wyborze wykonawcy do realizacji 
przedmiotowego zadania wraz z uzasadnieniem przekazano faksem w dniu 28 lutego 
2008 roku wszystkim oferentom, opublikowano ją na stronie internetowej Urzędu Miasta 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od 28 lutego do 17 
marca 2008 roku.  

W dniu 12 marca 2008 roku pomiędzy zamawiającym – Gminą Miasto Brzeziny 
reprezentowanym przez Burmistrza Ewę Chojka przy kontrasygnacie Skarbnika a  
wykonawcą - Konsorcjum: Lider Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane INSBUD 
Krzemińscy sp. j. Skierniewice ul. Kozietulskiego 40, Partner FAMBUD Jerzy Pietrzak sp. 
z o.o. Skierniewice ul. Mszczonowska 73, spisano umowę nr InI 72/2008, na podstawie 
której zamawiający powierzył wykonawcy wykonanie robót związanych z realizacją 
zadania „Budowa przedszkola nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1” za 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.728.020,16 zł netto, 6.988.184,.60 zł brutto, 
W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązał się wykonać: roboty budowlane, 
roboty wykończeniowe, elewacje, wyposaŜenie technologiczne, instalację centralnego 
ogrzewania i zasilania nagrzewnic, instalację wentylacyjną, instalację wodno-
kanalizacyjną, przyłącze wodno-kanalizacyjne i deszczowe, przyłącze co, węzeł cieplny, 
instalację elektryczną, nawierzchnie drogowe, ogrodzenia  drogowe, zagospodarowanie 
terenu (nasadzenia, trawniki i wyposaŜenie).  Integralną część aktu umowy stanowiły: 
harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót.   

Zabezpieczenie wykonania umowy określono na 5% ryczałtowej kwoty wynagrodzenia 
brutto, co stanowiło 349.409,23 zł. Wykonawca wniósł je w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo HESTISA nr 250000998555 z 
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dnia 10 marca 2008 roku waŜną: do 31 maja 2010 roku  do wysokości 349.409,23 zł w 
zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu 
umowy i do dnia 31 maja 2013 roku w wysokości 104.822,77 zł w zakresie roszczeń z 
tytułu nie usunięcia lub nienaleŜytego usunięcia wad lub usterek powstałych w 
przedmiocie umowy. 

W § 12 warunków umowy ustalono zasady rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
zgodnie z którym w II i III kwartale roku 2008 po odbiorach częściowych zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonawca otrzyma nie więcej niŜ 33% 
wartości robót z tym, Ŝe pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu co najmniej 10% 
wartości robót zgodnie z harmonogramem, przyjmując za podstawę wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto za cały przedmiot umowy, w II i III kwartale roku 2009 po odbiorach 
częściowych nie więcej niŜ 33% wykonanych robót i w I i  II kwartale roku 2010 po 
odbiorach częściowych pozostałą część wynagrodzenia. Podstawę płatności stanowić 
miały faktury z załączonymi doń protokołami potwierdzającymi bezusterkowe wykonanie 
robót.  Protokół odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających, sporządzony na 
określonym przez zamawiającego formularzu, miał zawierać dokumenty z wykonania 
stosownych prób i sprawdzeń. Płatność naleŜności wynikających z faktur ustalono na 30 
dni od daty przekazania dokumentów rozliczeniowych, poleceniem przelewu na konto 
bankowe wykonawcy. 

Terminy wynikające z umowy to: 2 kwietnia 2008 rok rozpoczęcie robót, 12 maja 2010 
rok ich zakończenie i 30 czerwiec 2010 roku uzyskanie zezwolenia na uŜytkowanie 
obiektu budowlanego. Okres gwarancji – trzy lata od dnia odbioru końcowego.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego, zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający przesłał do Urzędu Zamówień Publicznych 
niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą, tj. w dniu 12 marca 2008 roku, które 
opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 51275-2008. 

Wybrany wykonawca – przedłoŜył zamawiającemu umowę konsorcjum spisaną z 
partnerem w dniu 5 lutego 2008 roku. 

W trakcie realizacji robót umowę nr InI 72/2008 z dnia 12 marca 2008 roku z 
wykonawcą zadania dwukrotnie aneksowano, a mianowicie aneksem nr 1/2008 z dnia 
15 września 2008 roku zmieniono okresy wypłaty wynagrodzenia za realizację zadania- 
strony ustaliły, Ŝe wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 2008 roku w II, III i IV 
kwartale (umowa określała tylko kwartał II i III roku 2008) oraz w roku 2009 w płatność 
nastąpi w kwartale I, II, III i IV ( w umowie przewidywano zapłatę  tylko w kwartale II i 
III).  
Aneks nr 2/2009 z dnia 12 października 2009 roku wprowadzał zmiany w przedmiocie   
harmonogramu rzeczowo- finansowego, który stanowił załącznik nr 1 do umowy.          
Kserokopia umowy stanowi akta kontroli strona nr 299-320. 

Zgodnie z zapisami dziennika budowy nr 39/2008, w dniu 2 kwietnia 2008 roku 
kierownik robót  odnotował rozpoczęcie robót  na obiekcie przedszkola. 

Zabezpieczenie środków w budŜecie na realizację zadania inwestycyjnego   

Uchwałą nr XVII/1/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta na 2008 rok, Rada Miasta Brzeziny zaplanowała wydatki na budowę Przedszkola 
nr 1 w wysokości 8.009.820,00 zł finansowane z dochodów własnych Miasta. 
Przedmiotowe zadanie wykazano w załączniku dotyczącym wieloletnich programów 
inwestycyjnych, do realizacji w okresie 2007-2010 rok, z czego w 2007 roku wydatki w 
kwocie 203.980,00 zł, nakłady planowane na rok 2008 to 2.615.280,00 zł, na 2009 rok 
2.595.280,00 zł i na 2010 rok zaplanowano kwotę wydatków 2.595.280,00 zł. 

Uchwałą nr XXVI/94/08 z dnia 25 września 2008 roku Rada zmniejszyła kwotę nakładów 
na realizację przedmiotowego zadania do wysokości 7.567.434,00 zł, z czego wydatki  
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zrealizowane do 31 grudnia 2007 roku to 202.154,00 zł, nakłady do poniesienia w roku 
2008 określono na 2.435.280,00 zł (zmniejszono o 180.000,00 zł), na 2009 
2.430.000,00 zł i na 2010 rok 2.500.000,00 zł. 

Uchwałą nr XXVIII/129/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 roku 
zwiększono łączną wartość zadania „Budowa Przedszkola nr 1” do kwoty 7.737.154,00 zł  
natomiast zaplanowane wydatki na 2008 rok zmniejszono o kwotę 90.280,00 zł. Wg 
powyŜszej uchwały określone nakłady roku 2008 to 2.345.000,00 zł, nakłady na rok 
2009 - 2.390.000,00 zł i zaplanowane wydatki na 2010 rok to kwota 2.800.000,00 zł.  

W uchwale budŜetowej nr XXIX/139/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w załączniku nr 5 – 
określającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-
2011- Rada ujęła zadanie Budowa Przedszkola nr 1 – z okresem jego realizacji w okresie 
2005-2010 rok. Przyjęta uchwałą wartość zadania to 7.737.154,00 zł, z tym do 
wydatkowania w 2009 roku 2.390.000,00 zł i w 2010 roku 2.800.000,00 zł.  

Kolejnymi uchwałami Rada dokonywała zamian w wysokości nakładów na zadanie: 

- uchwałą nr XXX/2/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku, określono wartość inwestycji na 
kwotę 7.521.890,48 zł, z czego poniesione wydatki do 31 grudnia 2008 roku wynosiły 
2.348.556,91 zł (z czego 1.690.204,52 zł środki Unijne i 658.352,39 zł środki własne), 
wydatki zaplanowane na 2009 rok to 2.385.300,90 zł (1.790.293,44 zł środki unijne i 
595.007,46 zł środki własne) i na 2010 rok kwota 2.788.032,67 zł (1.437.004,66 zł 
środki unijne i 1.351.028,01 zł środki własne),    

- uchwałą  nr XL/87/09 z dnia 24 sierpnia 2009 roku – zwiększono wydatki roku 2009  
na zadanie o 50.600,00 zł, określono łączne nakłady w wysokości 7.572.490,48 zł z 
czego 4.917.502,62 zł to środki unijne i  2.654.987,86 zł środki własne. Wydatki do 
poniesienia w 2009 roku wynosiły 2.435.900.90 zł, 

- uchwałą nr XLIV/109/09 z dnia 23 października 2009 roku – zwiększono łączną kwotę 
nakładów inwestycyjnych na zadanie do wysokości 7.590.490,48 zł z czego do realizacji 
w 2009 roku zaplanowano kwotę 2.453.900,90 zł  (zwiększono o 18.000,00 zł). 

W uchwale budŜetowej na 2010 rok nr XLVII/1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rada 
Miasta Brzeziny przewidziała na 2010 rok wydatki na budowę Przedszkola nr 1 w 
Brzezinach w wysokości 2.601.783,00 zł w całości finansowane kredytem. Kolejnymi 
uchwałami, tj. nr XLVIII/12/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku i nr LI/34/2010 z dnia 29 
kwietnia 2010 roku zwiększono wysokość środków o łączną kwotę 78.000,00 zł 
(pierwsza z wymienionych uchwał zwiększała środki o 55.000 zł i druga  o 23.000,00 
zł). Wysokość środków zaplanowana do wydatkowania w 2010 roku na przedmiotowe 
zadanie po uwzględnieniu wymienionych zmian wynosiła 2.679.783,00 zł. 

Na dzień podpisania umowy głównej z wykonawcą tj. na 12 marca 2008 rok, Rada 
Miasta zabezpieczyła środki w budŜecie w wysokości 8.009.820,00 zł. Wartość spisanej 
umowy z wykonawcą zadania wynosiła 6.988.184,60 zł, powyŜsze wskazuje więc, Ŝe na 
realizację przedmiotowej inwestycji jednostka posiadała zabezpieczone w budŜecie 
Miasta środki finansowe.  

Ponadto zgodnie z rozliczeniem przedstawionym w punkcie niŜej, wydatki ponoszone 
przez Miasto na budowę Przedszkola w kolejnych latach odpowiadały wysokościom 
środków zaplanowanych w uchwałach, tj. w roku 2008 zaplanowano środki uchwałami 
na kwotę 2,345.000,00 zł  - wydatkowano kwotę 2.340.382,91 zł (2.306.101,00 zł 
roboty budowlane i 34.281,91 zł nadzór i koszty inne), w 2009 roku zaplanowano kwotę 
2.453.900,00 zł wydatkowano natomiast 2.453.216,50 zł (2.370.988,50 zł roboty 
budowlane i 82.228,00 zł nadzór budowlany).                            

Prawidłowość finansowania inwestycji (zgodność z umową, potwierdzenie 
odbioru robót) 
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Analiza dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia wykonanych robót i wypłaty 
wykonawcy wynagrodzenia wykazała, Ŝe na dzień niniejszych czynności kontrolnych (20 
maj 2010 rok), zamawiający dokonał wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w łącznej 
kwocie 6.031.076,92 zł brutto w tym w roku 2008 wypłacono 2.306.100,91 zł i 
stanowiło ono ok. 38% wartości całego zadania, w roku 2009 wypłacono 2.370.988,50 zł 
i stanowiło ono ok.39% wartości brutto zadania i w 2010 roku wypłacono 1.353.987,51 
zł. Pozostało do zapłaty 957.107,68 zł.  

Zestawienie danych dotyczących odbioru poszczególnych etapów robót wykonanych 
przez wykonawcę, przedstawia poniŜsza tabela: 

 

Fra nr, data,    Kwota 
faktury 
netto/brutto 

Protokół 
odbioru nr z 
dnia 

Wartość robót 
wg protokołu 

Zapis w  
dzienniku 
budowy 

Zgodność z 
harmonogra
mem  

Termin 
zapłaty 
faktury 

42/2008 z 
24.06.2008  

572.836,29 
/698.860,27 

Nr 1/06/08 z 
23.06.2008 

572.836,29 19.06.2008 
str.  3-18 
tom I 

10% wartości 
robót 
pierwsza 
płatność 

4.07.2008 
wyciąg nr 142/9 

47/2008 z 
31.07.2008 

221.817,72 
/270.617,72  

Nr 2/07/08 z 
31.07.2008 

221.817,72 22.07.2008 
str.19-24 
30.07.2008 
str.26 tom I 

 20.08.2008 nr 
wyciągu 176/2 

55/2008 z 
29.08.2008 

175.344,36 
/213.920,12  

Nr 3/08/08 z 
29.08.2008 

175.344,36 Strony 27-29 
to I i od 3-4 
tom II 

 16.09.2008 nr 
wyciągu 197/3 

62/2008 z 
30.09.2008 

237.341,50 
/289.556,63 

Nr 4/09/08 z 
30.09.2008 

237.341,50 Strony 5-11 
tom II data 
zgłoszenia do 
odbioru 
12.09, 16.09, 
26.09  

Wartość 
wykonanych 
robót od 
początku 
budowy 
1.207.339,87
zł netto, 
roboty 
wykonane na 
koniec III 
kwartału 
stanowiły 
34% wartości  

21.10.2008 nr 
wyciągu 225/1 

74/2008 z 3.11 
2008  

 

156.289,41 
/190.673,08 

5/10/08 z 
3.11.2008 

156.289,41 Strony-12-16 
tom II 

 21.11.2008 nr 
wyciągu 248/4 

79/2008 z 
28.11.2008  

231.452,88 
/282.372,51 

Nr 6/11/08 z 
28.11.2008 

231.452,88 Strony 17-24 
tom II 

 16.12.2008 nr 
wyciągu 267/4 

90/2008 z 
19.12.2008 

295.164,49 
/360.100,68 

Nr 7/12/08 z 
19.12.2008 

295.164,49 Strony 25-27 
tom II 

Roboty na 
koniec IV 
kwartału 
682.906,78 
stanowiła 
36% 
wykonanych 
od początku 
budowy robót 

30.12.2008 nr 
wyciągu 276/11 

Razem 
wydatki 2008 
roku 

1.890.246,65 zł netto   2.306.101,01 zł brutto 

8/2009 z 
5.02.2009 

193.981,06 
/236.656,89 

Nr 8/01/09 z 
30.01.2009 

193.981,06 Str.29 tom II 
i strona-3-4 

 5.03.2008 nr 
wyciągu 48/28 
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tom III 

12/2009 z 
2.03.2009 

123.477,53 
/150.642,59 

Nr 9/02/09 z 
2.03.2009 

123.477,53   24.03.2009 nr 
wyciągu 62/3 

24/2009 z 
7.04.2009 

290.863,22 
/354.853,13 

Nr 10/04/09 z 
6.04.2009  

354.853,13 Dziennik nr 
39 tom III 

Wartość 
wykonanych 
robót od 
początku 
budowy 
2.498.568,49
zł. Roboty 
wykonane w I 
kwartale 
2009 roku 
597.523,79 
co stanowiło 
24% 
wykonanych 
robót    

5.05.2009 nr 
wyciągu 92/1 

26/2009 z 
5.05.2009 

58.303,77 
/71.130,60 

Nr 11/04/09 z 
4.05.2009 

58.303,77 Wartość 
wykonanych 
w II kwartale 
2009 roku  
robót 
106.145,82 zł 

26.05.2009 
wyciąg nr 
109/79 

38/2009 z 
26.06.2009  

47.842,05 
/58.367,30 

Nr 12/05/09 z 
3.06.2009 

47.842,05 

Dziennik nr 
39 tom III 

 22.07.2009 nr 
wyciągu 152/1 

45/2009 z 
13.07.2009 

423.440,32 
/516.597,19 

Nr 13/07/09 z 
3.07.2009 

423.440,32 Dziennik tom 
III  

11.08.2009 nr 
wyciągu 166/6 

50/2009 z 
7.08.2009 

90.889,11 
/110.884,71 

Nr 14/08/09 z 
6.08.2009 

90.889,11  31.08.2009 nr 
wyciągu 180/7 

55/2009 z 
7.09.2009 

42.257,71 
/51.554,41 

Nr 15/09/09 z 
2.09.2009 

42.257,71 Dziennik nr 
39 tom IV 

Wartość 
wykonanych i 
opłaconych 
robót w III 
kwartale 
2009 roku 
556.587,14 
co stanowiło 
17,8% 
wartości 
wykonanych 
robót 

30.09.2009 nr 
wyciągu 204/2 

59/2009 z 
8.10.2009  

257.451,83 
/314.091,23 

Nr 16/10/09 z 
5.10.2009  

257.451,83 5.11.2009 nr 
wyciągu 232/6 

73/2009 z 
5.11.2009 

200.197,49 
/244.240,94 

Nr 17/11/09 z 
3.11.2009 

200.197,49 30.11.2009 nr 
wyciągu 250/1 

85/2009 z 
3.12.2009 

79.715,37 
/97.252,75 

Nr 18/12/09 z 
3.12.2009 

79.715,37 

Wartość robót 
wykonana w 
IV kwartale 
672.378,43 
co stanowiło 
17,78% 
wartości 
robót od 
początku 
budowy  

 

90/2009 z 
18.12.2009 

38.358,45 
/46.797,31 

Nr ED/2009 z 
15.12.2009 

38.358,45  

Roboty 
elektryczne 

Dziennik tom 
IV 

23.12.2009 
wyciąg nr 269/6 

89/2009 z 
18.12.2009 

81.827,19 
/99.829,17 

Nr 19/12/09 z 
18.12.2009 

81.827,19  23.12.2009 
wyciąg nr 269/6 

93/2009 z 
28.12.2009 

14.828,10 
/18.090,28 

Protokół z 
21.12.2009  

14.828,10 zł 
Roboty sanitarne 

 

 

29.12.2009 nr 
wyciągu 272/3 

Razem 
wydatki w 
roku 2009 

1.943.433,20 netto   2.370.988,50 brutto 
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11/2010 z 
8.02.2010  

432.682,29 
/527.872,39 

 Nr 20/01/10 z 
4.02.2010  

432.682,29 Dziennik nr 
39 tom IV 

5.03.2010 nr 
wyciągu 49/16 

15/2010 z 
4.03.2010 

391.311,17 
/477.399,63 

Nr 21/02/10 z 
3.03.2010 

391.311,17  

Wydatki I 
kwartału 
823.993,46 
co stanowiło 
16,8% 

31.03.2010 nr 
wyciągu 68/2 

20/2010 z 
7.04.2010 

285.832,37 
/348.715,49 

Nr 22/03/10 z 
7.04.2010 

285.832,37   7.05.2010 nr 
wyciągu 95/11 

24/2010 z 
5.05.2010 

264.889,01 
/323.176,79 

Nr 23/04/10 z 
5.05.2010 

264.889,01    

Razem 
wydatki 2010 
roku  

1.374.714,84 netto    1.677.164,30 brutto 

 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty były faktury wraz z protokołem 
częściowym odbioru robót. Wartość wykonanych robót wg faktur wystawionych na 
podstawie umowy nr InI 72/2008 z dnia 12 marca 2008 roku wynosiła łącznie do czasu 
trwania niniejszej kontroli 6.354.253,81 zł brutto, netto 5.208.394,69 zł i była toŜsama 
z wartością wynikającą z protokołów potwierdzających odbiory częściowe robót. 
Pozostała do zapłaty kwota (633.930,79 zł brutto), zostanie fakturowana i przekazana 
wykonawcy po końcowym odbiorze robót i oddaniu obiektu do uŜytkowania – zgodnie z 
zapisami § 12 pkt 12.3 lit c umowy InI 72/2008 z dnia 12 marca 2008 roku. Wszystkie 
protokoły potwierdzały poprawne wykonanie robót, zgodnie z umową i dokumentacją 
techniczną. Zgodność robót objętych poszczególnymi protokołami z faktycznie 
wykonanymi i wykazanymi w harmonogramie finansowo-rzeczowym potwierdzał 
inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz przedstawiciel Miasta. Pierwsza płatność za 
roboty wykonane w II kwartale 2008 roku nie przekraczała 10 % wartości robót objętych 
umową. Kwota wynagrodzenia wypłacana wykonawcy w poszczególnych kwartałach 
danego roku nie była wyŜsza niŜ 33% wartości robót. Jednostka zachowała termin 
płatności wynagrodzenia wynikającego ze składanych faktur – opłacano je w okresie 30 
dni od daty złoŜenia ich w jednostce.  

W dniu 12 maja 2010 roku wykonawca zadania zgodnie z ustaleniami umowy InI 
72/2008, zgłosił zakończenie robót obiektu „Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach”. Od 
dnia zgłoszenia zakończenia robót, trwają czynności związane z odbiorem obiektu, 
którego końcowy odbiór i przekazanie do uŜytkowania ustalono do 30 czerwca 2010 
roku. W dniu 12 maja 2010 roku Miasto zawiadomiło stosowne słuŜby (Państwowy 
Inspektorat Pracy w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, 
Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzezinach) o zakończeniu budowy 
przedmiotowego obiektu i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania. Wykonawca 
sukcesywnie przekazuje inwestorowi dokumentację techniczną dotyczącą obiektu.       

Nadzór inwestorski 

W dniu 12 marca 2008 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Haliną Wypych „HAW-
BUD” Usługi Budowlane, Nadzory, Projekty Filia: Biuro Rachunkowe, wybranym w 
trybie zapytania o cenę, spisano umowę w przedmiocie sprawowania funkcji 
Inwestora Zastępczego w procesie inwestycyjnym dotyczącym Budowy Przedszkola nr 1 
w Brzezinach”. Inwestor Zastępczy zobowiązał się do kontrolowania przebiegu 
realizowanych robót w zakresie zgodności z umową harmonogramem rzeczowo-
finansowym, dokumentacją techniczną, zgodności z ustawą Prawo budowlane oraz do 
kontrolowania jakości robót, jakości uŜytych materiałów i ich zgodności ze specyfikacją 
techniczną, kontrolowania jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu 
przeznaczenia, dokonywania czynności odbiorów wykonanych robót, prowadzenia 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem 
inwestycji.         



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

137 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w formie ryczałtowej w 
wysokości 329.400,00 zł brutto, 270.000,00 zł netto, płatne w poszczególnych 
kwartałach roku 2008 II i III, roku 2009 I, II, III i IV, i w roku 2010 I i II, po 
częściowych odbiorach robót w wysokości odpowiadającej procentowemu 
zaawansowaniu prac jednak nie więcej niŜ 33% wynagrodzenia ryczałtowego za cały 
przedmiot umowy. Fakturę  wysokości 10.000,00 zł inwestor zastępczy zobowiązany był 
wystawić po odbiorze końcowym i uzyskaniu zezwolenia na uŜytkowanie obiektu oraz na  
kwotę 5.000,00 zł po przeglądzie gwarancyjnym, czyli w terminie do 30 sierpnia 2010 
roku. Inwestor zastępczy wyznaczył do sprawowania nadzoru nad robotami inspektorów 
nadzoru w osobach: Halina Wypych – uprawnienia nr 182/82/WMŁ w branŜy 
konstrukcyjno-budowlanej, Zdzisław Kramm – uprawnienia nr 134/01/WŁ w branŜy 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, Maciej Chaładaj – uprawnienia nr 272/87/WŁ – w 
branŜy drogowej, Edward WilŜy – uprawnienia nr 83/97 WŁ –  w branŜy  elektrycznej i 
elektroenergetycznej. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego 
wypłacano stronie umowy na podstawie faktur: nr 114/10/08 z dnia 1 października  
2008 roku, kwotę 24.400,00 zł brutto poleceniem przelewu z dnia 16 października 2008 
roku – wyciąg bankowy nr 221/7 i z dnia 25 czerwca 2009 roku kwota 30.491,08 zł – 
wyciąg bankowy nr 59/09.    
Analiza dokumentacji postępowania wykazała, Ŝe zamawiający nie uzasadnił 
wyboru trybu udzielenia zamówienia na przedmiotową usługę – trybu zapytania 
o cenę. W protokole z postępowania, sporządzonym na druku ZP-2 w miejscu 
na podanie powodu zastosowania trybu innego niŜ przetarg nieograniczony, 
zamawiający zapisał treść  art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie 
odniósł się do warunków, które zdecydowały o wyborze trybu.  Zgodnie z art. 
70 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający moŜe udzielić 
zamówienia w trybie zapytania o cenę jeŜeli przedmiotem zamówienia są 
dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach 
jakościowych, a wartość  zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty ustalone na 
podstawie art. 11. ust.8. Z powyŜszego wynika, Ŝe wszystkie przesłanki wyboru 
trybu zamówienia w trybie zapytania o cenę muszą wystąpić razem. Brak 
jednej z tych cech uniemoŜliwia zastosowanie trybu zapytania ocenę. W 
opisywanym przypadku  inwestor zastępczy miał realizować bardzo szeroki 
zakres zadań, niesprecyzowany całkowicie nawet przez zamawiającego na co 
wskazuje zapis umowy „…prowadzenie wszelkich czynności faktycznych i 
prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji”. RównieŜ 
obowiązujące normy prawne, dostępne wydawnictwa nie definiują funkcji 
inwestora zastępczego. ). O udzielenie zamówienia na przedmiotowe usługi o 
bardzo szerokim zakresie wykonywanych czynności, zgodnie z treścią 
zaproszenia do udziału w postępowaniu, mogli ubiegać się wykonawcy, którzy 
posiadali konkretne uprawnienia i kwalifikacje. To ograniczało krąg osób, które 
mogły tę funkcję pełnić. Dlatego teŜ nie moŜna uznać takiej usługi za 
powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych. Za taką usługę 
moŜna uznać usługi np. sprzątania pomieszczeń, mycie szyb, pranie czy usługi 
Ŝywieniowe (komentarz pod redakcją T. Czajkowskiego do ustawy Prawo 
zamówień publicznych). Podobny pogląd w zakresie interpretacji usług 
powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, 
odzwierciedla wyrok Sadu Okręgowego w Poznaniu Wydział XIII Cywilny 
Zamiejscowy sygn. Akt XIII C 32/10/3 z dnia 7 lipca 2010 roku uznający za 
niewaŜną umowę na pełnienie nadzoru budowlanego zawartą w trybie 
zapytania o cenę. Zgodnie z powyŜszym wyrokiem „tryb zapytania o cenę nie 
ma zastosowania do dostaw i usług skomplikowanych specjalistycznych 
wymagających indywidualnego podejścia do potrzeb zamawiającego. 
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Powszechna dostępność istnieje gdy wiele firm z danej branŜy jest w stanie 
wykonać zamówienie bez specjalnych przygotowań”. 
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawowymi 
trybami udzielenia zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg 
ograniczony, natomiast zamawiający moŜe udzielić zamówienia w innych 
trybach w przypadkach określonych w ustawie.  

Zatem udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w 
trybie zapytania o cenę mogło mieć miejsce tylko w przypadku gdy przesłanki 
wymienione w art.70 wystąpiły by wspólnie. W opisywanym przypadku 
spełniona została tylko przesłanka wartości zamówienia. Jak zapisano wyŜej 
usługi będące przedmiotem zamówienia nie nosiły cech usług powszechnie 
dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, dlatego teŜ zawarcie 
powyŜszej umowy mogło nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia (protokół, zaproszenia do udziału w postępowaniu oraz umowa) stanowią 
akta kontroli strona nr 384-406.      

Przestrzeganie przyjętych procedur kontroli  

Analiza funkcjonujących procedur kontroli wewnętrznej opisanych w procedurach, 
wprowadzonych zarządzeniem nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2002 
roku, zmienionych zarządzeniem nr 67/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku, instrukcji 
obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych, w regulaminie 
organizacyjnym Urzędu Miasta oraz regulaminie pracy komisji przetargowej, w 
konfrontacji z przestrzeganiem ich przy realizacji inwestycji „Budowa Przedszkola nr 1 w 
Brzezinach” wykazała co następuje: 

− zgodnie z § 6 regulaminu pracy komisji przetargowej oraz z § 20 procedur 
kontroli finansowej, wszystkie dokumenty związane z przeprowadzanym 
postępowaniem, po uprzedniej weryfikacji i głosowaniu wszystkich członków 
komisji, przekazywano do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta. Burmistrz 
zatwierdziła wybór najkorzystniejszej oferty, 

− wzór umowy oraz umowę zgodnie z § 19 procedur kontroli finansowej i 
regulaminu udzielania zamówień publicznych zaopiniował radca prawny. Umowę 
o wykonanie robót podpisała Burmistrz Miasta, kontrasygnowała Skarbnik, 

− zgodnie z § 13.4 regulaminu organizacyjnego, koordynacja i bieŜący nadzór nad 
przebiegiem procesu inwestycyjnego sprawował Wydział Inwestycji i 
Infrastruktury (podpisy na protokołach odbioru robót i fakturach), 

− faktury za wykonane roboty, zgodnie z zapisem zawartym w § 14 ust.7 i § 19 
instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych 
wraz z dołączonym protokołem odbioru robót, podpisane przez inspektora 
nadzoru, sprawdzał pracownik Wydziału inwestycji i Infrastruktury w zakresie ich 
zgodności z umową, zgodności wartości faktury z kosztorysem. Pod względem 
formalno rachunkowym faktury sprawdzał inspektor Wydziału finansowego oraz 
podpisywał Skarbnik Miasta, co oznaczało stwierdzenie zgodności operacji z 
planem finansowym, braku zastrzeŜeń co do oceny merytorycznej operacji, braku 
zastrzeŜeń co do kompletności oraz poprawności podpisywanego dokumentu, 

− z uwagi na planowany termin zakończenia inwestycji i oddania obiektu do 
uŜytkowania (30 czerwiec 2010 rok), w czasie trwania niniejszej kontroli nie 
dokonano jej rozliczenia i przyjęcia na stan środków trwałych. 

Dane dotyczące badanego zadania inwestycyjnego stanowią załącznik nr 63. 
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach przy ul. 
Sienkiewicza 17 etap I, II, III -  przetarg nieograniczony o wartości 279.034 
euro – termin wszczęcia postępowania 16 lipiec 2007 rok 

Etap przygotowania inwestycji 

W dniu 20 lipca 2005 roku pomiędzy Miastem Brzeziny, a firmą COMA Projektowanie w 
Budownictwie Łódź, zawarto umowę nr 183/2005, której przedmiotem było opracowanie 
dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 20 
października 2005 roku określono na kwotę 34.770,00 zł brutto 28.500,00 zł netto. 
Wyboru wykonawcy zadania dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca 
zobowiązał się do: a) wykonania projektu budowlano – wykonawczego (obejmującego 
orzeczenie o stanie technicznym ścian, daszków, koszy przyściennych wraz projektem 
budowlanym remontu), inwentaryzację budowlaną, docieplenie ścian i dachu, wymianę 
okien, kolorystykę, wentylacje mechaniczną, wentylacje grawitacyjną, b) specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, c) przedmiaru robót z podziałem na etapy I – 
wymiana okien, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, II etap - docieplenie dachu, III 
etap – elewacje wraz z niezbędnymi remontami wynikającymi z orzeczenia oraz 
wymiana instalacji co, d) kosztorysów inwestorskich z podziałem na etapy jak wyŜej. 
Przedmiotową dokumentację przedłoŜono zamawiającemu dopiero 16 listopada 2005 
roku (27 dni po określonym w umowie terminie), w związku z czym zamawiający 
naliczył karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za kaŜdy dzień, tj. 
2.816,37 zł.    

W dniu 16 maja 2006 roku Burmistrz Miasta Brzeziny zawarła umowę nr In 62/2006 z 
Pracownią Audytorską Jacek Stępień Ostrowiec Świętokrzyski, której przedmiotem było 
zlecenie wykonania projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i audytu energetycznego 
dotyczącego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2.  Termin wykonanie umowy ustalono na 25 czerwca 2006 roku za wynagrodzeniem 
4.880,00 zł brutto, 4.000,00 zł netto.  

Decyzją nr 20/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku Starostwo Powiatowe w Brzezinach 
zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na wykonanie „Termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach” obejmujący trzy etapy budowy-
termomodernizacji (wymiana okien oraz udroŜnienie istniejących i odbudowa nowych 
przewodów wentylacji grawitacyjnej, docieplenie i remont dachu oraz wymianę instalacji 
odgromowej, docieplenie ścian oraz ich naprawa). 

W dniu 5 lipca 2006 roku Burmistrz Miasta Brzeziny zgłosiła do Starostwa Powiatowego 
w Brzezinach zamiar wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzezinach.  

W dniu 24 sierpnia 2007 roku Miasto zawiadomiło Powiatowy Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Brzezinach, o terminie (z dniem 3 września 2007 roku) rozpoczęcia 
robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzezinach.       

Podstawą do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kwotę 1.224.125,38 zł był 
kosztorys inwestorski. 

Prawidłowość stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych  

Zarządzeniem nr 64/07 z dnia 12 lipca 2007 roku Burmistrz Miasta Brzeziny powołała 
pięcioosobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 17”.  



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

140 

Zakres robót obejmował: etap I – wymianę okien, etap II – docieplenie ścian oraz 
naprawy wynikające z orzeczenia, etap III – wymiana instalacji centralnego ogrzewania.   

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na powyŜsze roboty, zatwierdzone przez 
Burmistrza Miasta Ewę Mądrą w dniu 16 lipca 2007 roku, zamieszczono na stronie 
internetowej Urzędu Miasta w dniu 16 lipca 2007 roku, opublikowano w gazecie lokalnej 
Brzeziński Informator Samorządowy, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
zamawiającego w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2007 roku oraz przekazano do 
Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2007 roku - opublikowano w Biuletynie 
Urzędu Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 119310-2007. W treści ogłoszenia zawarto 
dane wymagane art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych. Ogłoszenia publikowane we wskazanych miejscach, były zgodne w treści.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdziła w dniu 
16 lipca 2007 roku kierownik zamawiającego – Burmistrz Miasta Ewa Mądra.  
Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: formularz oferty, wzory wykazu o 
wykonanych robotach budowlanych, osobach i podmiotach, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, formularz określający podwykonawstwo, wzór umowy  z 
istotnymi dla obu stron postanowieniami, harmonogram rzeczowo-finansowy, 
przedmiary robót, projekty i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W 
rozdziale III specyfikacji opisującym przedmiot zamówienia w zakresie 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania przywołano projekt, w którym autor 
w części dotyczącej opisu technicznego do projektu – wskazał rodzaj 
grzejników, jakie mają być zamontowane we wszystkich pomieszczeniach, a 
mianowicie uŜył nazwy CosmoNOVA, która identyfikowała konkretnego 
producenta. W dalszej części  projektu dotyczącej uŜytych materiałów, autor 
wskazywał na konkretny typ grzejników od konkretnego producenta – grzejniki 
Retting-Purmo producent PURMO. Załączając przedmiotowy projekt do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie zawarł zapisu o 
moŜliwości uŜycia do realizacji tego etapu robót, grzejników równowaŜnych. 
Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie 
moŜna opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a w myśl ust.3 
cytowanego artykułu, przedmiotu zamówienia nie moŜna opisywać poprzez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a jeŜeli jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie moŜe opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równowaŜny”. Kserokopie stron specyfikacji i projektu stanowią akta kontroli nr 321-
336. 

Specyfikację opublikowano na stronach internetowych urzędu – www.brzeziny.pl.  

Analiza treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykazała, Ŝe zawierała ona 
wszystkie informacje wymagane art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U nr 233, poz. 1561 ze 
zm.). Wg specyfikacji, zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych i 
wariantowych, nie przewidywał takŜe udzielenia zamówień uzupełniających. Termin, w 
którym naleŜało wykonać zadanie ustalono następująco: do 30 września 2009 roku z 
tym, Ŝe etap I od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2007 roku, etap II od 15 
czerwca 2008 roku do 30 września 2008 roku i etap III od 1 lipca 2009 roku do 30 
sierpnia 2009 roku. Ustalono wymagania dotyczące wadium wynoszące 15.000,00 zł, co 
stanowiło 1,23% wartości zamówienia, wniesione w dopuszczalnych przez prawo 
formach. Termin związania ofertą określono na 30 dni od terminu upływu składania 
ofert. Oferty naleŜało składać do 6 sierpnia 2007 roku do godz. 11.30. Jedyne kryterium 
stosowane przy ocenie ofert stanowiła cena wykonania zadania z wagą 100%. 
Specyfikacja informowała, Ŝe zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto robót. W 
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rozdziale VIII specyfikacji, zamawiający określił warunki, jakie muszą spełniać 
wykonawcy oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania, natomiast w rozdziale X 
opisano wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie tychŜe warunków. Warunki 
określono w sposób jednoznaczny i precyzyjny, przy uŜyciu sformułowań przekonujących 
o moŜliwości ich spełnienia.  

W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 6 sierpnia 2007 roku do godz. 
11.30 do zamawiającego wpłynęły 2 oferty: 

- oferta nr 1 „RO.SA-BUD” PPHU Roman Jan Soczywko 26-600 Radom ul. Ptasia 14, z 
cena ofertową 1.311.347,77 zł netto, 1.599.844,28 zł – wadium wniesiono w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej nr 000146/BW/03/07 Towarzystwa Ubezpieczeń FILAR S.A. 
z dnia 3 sierpnia 2007 roku, 

- oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy spółka jawna 
Skierniewice ul. Kozietulskiego 40, z ceną ofertową netto 1.271.773,67 zł, brutto 
1.551.563,88 zł – wadium wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowej PZU S.A. nr 
GWo/05/07-71-38-01 z dnia 2 sierpnia 2007 roku. 

W dniu otwarcia ofert tj. 6 sierpnia 2007 roku pięciu członków komisji przetargowej 
złoŜyło na drukach ZP-11 oświadczenia na podstawie art.17 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania. Oświadczenie złoŜyła takŜe w 
dniu 13 sierpnia 2007 roku jako kierownik zamawiającego Burmistrz Miasta Ewa Chojka.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji przetargowej podał  
wysokość środków finansowych, jakie zamawiający ma zabezpieczone w budŜecie na 
realizację niniejszego zadania  w roku bieŜącym, tj. 2007, a mianowicie: 795.051,00 zł. 
Zamawiający nie określił całej kwoty, jaką zaplanował na realizację wszystkich trzech 
etapów niniejszego zadania.  

W dniu 6 sierpnia 2007 roku o godz. 12.ºº komisja przetargowa dokonała weryfikacji 
złoŜonych ofert i w celu prawidłowej oceny spełniania przez wykonawcę nr 2 warunku 
doświadczenia powołując się na art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wezwała go do uzupełnienia w terminie trzech dni od otrzymania wezwania (tj. do 12 
sierpnia 2007 roku) dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania o rozmiarze 
podanym przez zamawiającego w specyfikacji, tj. potwierdzenia, Ŝe wykonane roboty 
budowlane wykazane w wykazie załączonym do oferty obejmowały wymianę okien, 
docieplenie ścian, wymianę centralnego ogrzewania. W ocenie komisji, w przedłoŜonej 
przez wykonawcę ofercie, tylko jedna inwestycja spełniała powyŜszy warunek.   

W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 10 sierpnia 2007 roku, oferent nr 2 jako 
uzupełnienie referencji,  przedłoŜył zamawiającemu kopię umowy na realizację jednego 
z podanych w wykazie zadań, która określała wartość wykonanych robót, szczegółowy 
opis jego wykonania (elementy wymagane przez zamawiającego) oraz termin realizacji, 
w związku z czym w dniu 13 sierpnia 2007 roku komisja przetargowa przystąpiła do 
oceny ofert. 

Za najkorzystniejszą w ocenie komisji i nie podlegającą odrzuceniu, uznano ofertę nr 2 
złoŜoną przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy spółka 
jawna Skierniewice ul. Kozietulskiego 40, z cena ofertową netto 1.271.773,67 zł, brutto 
1.551.563,88 zł, o czym powiadomiono wykonawców w dniu 13 sierpnia 2007 roku, i 
opublikowano powyŜszą informację na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy 
ogłoszeń w okresie od 13 do 27 sierpnia 2007 roku.  

Wyniki prac zatwierdziła w dniu 13 sierpnia 2007 roku Burmistrz Miasta Ewa Chojka. 

Kontrolujące dokonały analizy złoŜonych ofert pod względem spełniania wymogów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oceny oferty przez członków komisji 
przetargowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do jej oceny.  
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W dniu 23 sierpnia 2007 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny reprezentowaną przez 
Burmistrza Ewę Chojka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, a Przedsiębiorstwem 
Instalacyjno-Budowlanym „INSBUD” Krzesińscy spółka jawna Skierniewice ul. 
Kozietulskiego 40 reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora spisano umowę nr In. 
122/2007, której przedmiotem było wykonanie wg projektów „Termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 17 etap I, II i III”. Szczegółowy 
zakres robót określał harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do 
przedmiotowej umowy. Za wykonanie całego przedmiotu umowy określono 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.551.563,88 zł brutto, 1.271.773,67 zł netto,  
wynagrodzenie za poszczególne etapy wyraŜały się kwotami: etap I 534.313,90 zł netto, 
651.862,96 zł brutto, II etap – 593.592,94 zł netto, 724.183,39 zł brutto, III etap – 
143.866,83 zł netto, 175.517,53 zł brutto, zgodne z kwotami podanymi w ofercie.  

Wartość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy ustalono na 5% wynagrodzenia 
wynikającego z umowy, co stanowiło kwotę 77.578,19 zł, wniesiono w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej nr GKo/02/07-71-38-01 z dnia 22 sierpnia 2007 roku Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. PrzedłoŜona przez wykonawcę gwarancja 
obowiązywała od dnia podpisania umowy, tj. od 23 sierpnia 2007 roku do 29 
września 2009 roku, podczas gdy umowny termin realizacji zadania ustalono na 
30 września 2009 roku. Zgodnie z § 12 umowy, 70 % kwoty zabezpieczenia 
podlegało zwrotowi wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
Trzydziestodniowy termin zwrotu zabezpieczenia od dnia wykonania 
zamówienia wynika takŜe z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W opisywanym przypadku waŜność przedłoŜonej gwarancji 
kończyła się zatem przed upływem terminu realizacji zadania, tj. 29 września 
2009 roku.   
Kserokopia gwarancji stanowi akta kontroli strona nr 337-338. 
Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 64.  
W wyjaśnieniu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury potwierdza niespójność w 
terminie obowiązywania gwarancji i terminie realizacji robót wynikającym z umowy. 
Jednak jak wyjaśnił, umowę aneksowano skrócając termin jej wykonania do 30 września 
2008 roku (poprzednio termin wyznaczono do 30 września 2009 roku), wniesione 
zabezpieczenie więc obejmowało cały okres realizacji zadania, czyli zabezpieczało 
interesy zamawiającego w zakresie naleŜytego wykonania zadania.        

Zgodnie z § 17 umowy wykonawca udzielił zamawiającemu trzyletniej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy i jednorocznej rękojmi licząc od dnia upływu 
gwarancji.     

Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi stanowiło 30 % kwoty naleŜytego 
zabezpieczenia wykonania umowy, tj. 23.274,00 zł wniesione przez wykonawcę w 
formie gwarancji ubezpieczeniowej PZU nr GDo05/09-071-38-01 z dnia 8 czerwca 2009 
roku.    

W § 13 warunków umowy ustalono zasady rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
zgodnie, z którym będzie ono następowało: w IV kwartale 2007 roku po odbiorach 
częściowych za roboty zaliczone do etapu I w wysokości proporcjonalnej do wartości 
wykonanych robót, z tym, Ŝe 10 % wartości wynagrodzenia brutto dla I etapu zostanie 
wypłacona po odbiorze całości robót objętych I etapem, w IV kwartale 2008 roku po 
odbiorach częściowych za roboty zaliczane do II etapu, zabezpieczając 10% 
wynagrodzenia brutto dla II etapu do wypłaty po odbiorze całości robót tego etapu i w 
III kwartale 2009 roku, po odbiorach częściowych za roboty zaliczane do III etapu w 
wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanych robót, z zabezpieczeniem 10 % 
wysokości wynagrodzenia do wypłaty po końcowym odbiorze etapu III. Podstawę 
wypłaty wynagrodzenia stanowiły faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, płatne 
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w terminie 30 dni od daty ich przedłoŜenia przez wykonawcę. Umowa zawierała 
unormowanie, Ŝe kwota wynikająca z faktur częściowych w danym etapie, nie mogła 
przekroczyć 90% wynagrodzenia ryczałtowego za cały przedmiot umowy.  

Zgodnie z umową przedmiot umowy podlegał realizacji w terminie do 30 września 2009 
roku. Realizacja poszczególnych etapów przypadała na okresy: 

- I etap od 3 września 2007 roku – do 30 listopada 2007 roku, 

- II etap od 15 czerwca 2008 roku – do 30 września 2008 roku, 

- III etap od 1 lipca 2009 roku do 30 sierpnia 2009 roku.   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego, zamawiający przesłał do Urzędu 
Zamówień Publicznych w dniu 24 sierpnia 2007 roku, które zamieszczono na portalu 
UZP pod numerem 150155-2007.  

Umowa stanowi akta kontroli strona nr 339-345. 

W dniu 3 września 2007 roku, zamawiający przekazał wykonawcy plac budowy i 
zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach o terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych. Kierownik robót złoŜył oświadczenia o podjęciu 
obowiązków. 

W dniu 3 września 2007 roku spisano aneks nr 1 do umowy In 122/2007 z 23 sierpnia 
2007 roku, którym zmieniono termin realizacji robót objętych etapem III, nowo ustalony 
przypadał na okres od 1 lipca 2008 roku do 30 sierpnia 2008 roku, w związku z 
powyŜszym zmieniono sposób wypłaty wynagrodzenia za roboty etapu III- wypłatę 
przeniesiono z III kwartału 2009 roku na III kwartał 2008 roku. 

Aneksem nr 2 z dnia 22 listopada 2007 roku zmieniono termin realizacji robót objętych 
etapem II - nowo ustalony termin – od 15 czerwca 2008 roku do 30 września 2008 roku.  

W dniu 11 czerwca 2008 roku spisano kolejny aneks nr 3, którym zmieniono sposób 
wypłaty wynagrodzenia za roboty zaliczane do etapu III, płatność wynagrodzenia 
rozłoŜono na III i IV kwartał 2008 roku.    

 

Prawidłowość realizacji inwestycji (zgodność z umową, potwierdzenie odbioru 
robót) 

W dniu 14 grudnia 2007 roku komisja w składzie: przedstawiciele zamawiającego, 
inspektor nadzoru, wykonawcy oraz uŜytkownika budynku (Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2), odebrała wykonanie robót wynikających etapu I, obejmujących 
wymianę stolarki okiennej w ilości 149 szt. i stwierdziła ich zgodność z umową i z 
warunkami technicznymi. Wykonanie robót zgłosił wykonawca 12 grudnia 2007 roku, wg 
umowy termin ich wykonania to 15 grudzień 2007 rok. 

Protokolarnego odbioru robót obejmujących etap III (wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania) dokonano w dniu 26 sierpnia 2008 roku na zgłoszenie wykonawcy z dnia 26 
sierpnia 2008 rok. Umowny termin wykonania zadania to 30 sierpień 2008 roku. 
Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania odebrała pięcioosobowa komisja w 
składzie dwóch przedstawicieli zamawiającego, kierownika budowy, uŜytkownika 
budynku i inspektora nadzoru.  

W dniu 30 września 2008 roku dokonano protokolarnego odbioru robót wynikających z 
etapu II  – docieplanie ścian. Roboty wykonano w terminie od 16 czerwca 2008 roku do 
25 września 2008 roku, termin ich wykonania wg umowy i aneksów to 30 wrzesień 2008 
rok. W ocenie komisji roboty wykonano zgodnie z warunkami umowy i z warunkami 
technicznymi. 
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W dniu 25 września 2008 roku wykonawca zgłosił gotowość odbioru końcowego robót 
związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Komisja w 
składzie przedstawicieli zamawiającego, kierownika budowy, inspektora nadzoru, 
Dyrektora Szkoły, dokonała protokolarnego odbioru wykonania robót wyspecyfikowanych 
w punkcie A1 protokołu. Zgodnie z oceną komisji roboty wykonano zgodnie z warunkami 
umowy i zgodnie z warunkami technicznymi.  
Wszystkie protokoły potwierdzały poprawne wykonanie robót. Wykonawca udzielił 
zamawiającemu trzyletniej gwarancji na wykonane roboty, tj. od dnia 30 września 2008 
roku do 29 września 2011 roku.   

Wartość zadania wg umowy wynosiła łącznie 1.551.563,88 zł brutto. Wartość zadania 
wg faktur i protokołów odbioru robót wynosiła 1.551.563,87 zł brutto, 1.271.773,67 zł 
netto. 

Zestawienie danych dotyczących odbioru poszczególnych etapów robót wykonanych 
przez wykonawcę, przedstawia poniŜsza tabela: 

ETAP – okres 
realizacji wg 
umowy 
/aneksu 

Protokół 
odbioru nr z 
dnia  

Nr data 
faktury/data 
wpływu do 
jednostki  

Kwota faktury 
brutto/netto 

Wartość 
robót wg 
protokołu 

Zapis w  
dzienniku 
budowy 

Termin 
zapłaty 
faktury 

26.11.2007 Nr 88/2007 z 
26.11.2007 

26.11.2007 

46.550,00/ 
38.155,74 

38.155,74 Dziennik 
budowy nr 
216/2007 str. 
3,5,6 

30.11. 2007 
wyciąg 
bankowy nr 
242/1 

14.12.2007 Nr 100/2007 z 
14.12.2007 
14.12.2007 

65.186,30/ 
53.431,39 

53.431,39 Dziennik 
budowy nr 
216/2007 str. 
3,5,6 

31.12.2007 
wyciąg 
bankowy nr 
263/27 

 ETAP I  
3.09.2007 – 
15.12.2007 – 
wymiana 
stolarki 
okiennej 

5.12.2007 Nr 94/2007 z 
5.12.2007 

6.12.2007 

540.126,66/ 
442.726,77 

442.726,77 Dziennik nr 
216/2007 str. 
3,5,6 

31.12.2007 
wyciąg 
bankowy nr 
263/27 

Razem etap I Termin wykonania 
I etapu zgodnie z 
umową  

- 651.862,96/ 
534.313,90  

42% wartości 
wynagrodzenia z 

umowy  

534.313,90 
zgodnie z umową 

-  

31.07.2008 Nr 48/2008 z 
31.07.2008 

1.08.2008 

103.391,14/ 
84.746,84 

84.746,84 Dziennik nr 
216/2007  
tom II str.3 -
15 

11.08.2008 
wyciąg nr 170/4 

9.09.2008  Nr 57/2008 z 
9.09.2008 

9.09.2008 

 

465.635,85/ 
381.668,73 

381.668,73 Dziennik nr 
216/2007  
tom II str.3 -
15 

8.10.2008 
wyciąg nr 214/1 

30.09.2008 Nr 66/2008 z 
8.10.2008 

9.10.2008 

26.175,54/ 
21.455,36 

21.455,36  17.11.2008 nr 
wyciągu 244/6 

30.09.2008 Nr 67/2008 z 
8.10.2008 

9.10.2008  

31.117,17/ 
25.505,88 

25.505,88  17.11.2008 nr 
wyciągu 244/6 

ETAP II 
15.06-
30.09.2008 – 
docieplanie 
ścian i ościeŜy, 
naprawy 
wynikające z 
orzeczenia  

30.09.2008 Nr 68/2008 z 
8.10.2008 

9.10.2008 

97.863,68/ 
80.26,13 

80.216,13  17.11.2008 nr 
wyciągu 244/6 

Razem etap 
II 

Termin wykonania 
II etapu zgodnie z 

- 724.183,38/ 
593.592,94  
46% wartości 

593.592,94 
zgodnie z umową i 

-  
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umową wynagrodzenia z 
umowy  

aneksem 

21.07.2008 Nr 46-2008 z 
21.07.2008 

21.07.2008 

91.546,14/ 
75.037,82 

75.037,82 Dziennik nr 
216/2007 
tom II str. 
3,5,7,8,9,10,
12,13 

29.08.2008  
wyciąg 
bankowy nr 
184/1 

ETAP III 
1.07- 
30.08.2008 
wymiana 
instalacji co 

26.08.2008 Nr 52/2008 z 
29.08.2008 

3.09.2008 

83.971,39/ 
68.829,01 

68.829,01 Dziennik nr 
216/2007 
tom II str. 
3,5,7,8,9,10,
12,13 

8.10.2008 
wyciąg nr 214/1 

Razem etap 
III 

Termin wykonania 
III etapu zgodnie 
z umową i 
aneksami 

- 175.517,53/ 
143.866,83 
11,3% wartości 
wynagrodzenia z 

umowy 

143.866,83 
zgodnie z umową i 
aneksem  

  

Razem 
zadanie  

Odbiór końcowy 
30.09.2008 rok 
zgodny z umową  

x 1.551.563,87 1.271.773,67 x x 

          
Analiza dokumentacji stwierdzającej wykonanie zadania w konfrontacji z zapisami 
umowy wykazała, Ŝe wykonawca zgłaszał gotowość do odbioru wykonanych elementów 
robót w terminach wynikających z umowy i harmonogramu. O terminie zakończenia 
robót ulegających zakryciu wykonawca zawiadamiał kaŜdorazowo inspektora nadzoru, 
na co wskazują zapisy w dzienniku budowy. Czynności odbiorowe potwierdzał 
kaŜdorazowo protokół, zawierający dane o zakresie wykonanych prac, ich zgodności z 
projektem i jakości wykonanych robót.  

Podstawę wypłaty wykonawcy wynagrodzenia stanowiła faktura z załącznikami 
odbiorowymi (protokołem). Kwoty wynikające z faktur częściowych zgodnie z zapisami § 
13 umowy nie przekraczały 90% wynagrodzenia ryczałtowego za cały przedmiot umowy, 
a 10% wynagrodzenia brutto dla kaŜdego etapu, wypłacano po odbiorze całości robót 
wynikających z danego etapu.  

Nie zachowano 30 dniowego terminu płatności faktur: nr 46/2008 z dnia 21 lipca 2008 
roku, której termin zapłaty faktury upływał 20 sierpnia 2008 roku, a Miasto opłaciło ją 
29 sierpnia 2008 roku, nr 67/2008 i 68/2008 z dnia 8 października 2008 roku, których 
termin zapłaty upływał 7 listopada 2008 roku natomiast zamawiający opłacił je 17 
listopada 2008 roku. Jak wynika z ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta, przekroczenie 
terminu zapłaty faktur wynikało z faktu, Ŝe były one płatne ze środków poŜyczki 
WFOŚiGW w związku z czym ich oryginały przesłano do poŜyczkodawcy celem  
weryfikacji i kontroli. Jak wyjaśniła Skarbnik wykonawca oświadczył o nienaliczaniu 
odsetek za przekroczenie terminu płatności.    

Zabezpieczenie środków w budŜecie na realizację zadania inwestycyjnego  

Realizację kontrolowanego zadania inwestycyjnego, zaplanowała Rada Miasta Brzeziny w 
uchwale nr IV/03/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
Miasto Brzeziny na 2007 rok. Zgodnie z  załącznikiem nr 5 określającym „Wieloletni plan 
nakładów inwestycyjnych” zaplanowano do realizacji „Termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2” w okresie 2005-2009 przy planowanych nakładach 
1.866.505,00 zł z czego do wydatkowania w 2007 roku zaplanowano kwotę 622.524,00 
zł, z tego 522.524,00 zł to własne środki budŜetowe i 100.000,00 zł  poŜyczka z WFOŚi 
GW. 

Kolejnymi uchwałami Rada Miasta Brzeziny dokonała zmian wysokości nakładów na 
przedmiotowe zadanie, a mianowicie: 
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- uchwałą nr VII/31/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku zmniejszyła wysokość nakładów 
finansowych zaplanowanych do poniesienia w roku 2007 z 522.524,00 zł do 462.524,00 
zł,  

- uchwałą nr IX/45/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku zmniejszyła planowany łączny 
nakład finansowy do wysokości 1.772.456,00 zł, natomiast zwiększyła planowane na 
zadanie wydatki 2007 roku do 795.051,00 zł,               

- uchwałą nr X/54/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku, zmniejszyła planowane środki 
finansowe na przedmiotowe zadanie do kwoty 1.643.727,00 zł, nie zmieniając 
zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2007, 

- uchwałą nr XI/59/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku zwiększyła wartość łącznego 
nakładu na inwestycję do 1.684.333,00 zł, zmniejszając zaplanowane do poniesienia 
wydatki w roku 2007 do kwoty 703.351,00 zł i zmieniła okres realizacji zadania, którym 
ustalono lata 2005-2008,  

- uchwałą nr XV/88/07 z 29 listopada 2007 roku, zmieniła źródła finansowania zadania, 
którymi były: 605.312,31 zł poŜyczka z WFOŚiGW, 31.034,00 zł środki pochodzące z 
umorzenia wcześniej zaciągniętych poŜyczek WFOŚiGW i środki własne. 

W dniu 29 listopada 2007 roku Rada Miasta Brzeziny uchwałą nr XV/90/07 wyraziła 
zgodę na zaciągnięcie poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu związanego z 
wydatkami na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Brzezinach” w wysokości 1.682.000,00 zł z tego na rok 2007 – kwota 885.804,46 zł i na 
rok 2008 kwota 796.195,54 zł. Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały jednostka 
posiadała deficyt w wysokości 2.355.269,00 zł natomiast deficyt planowany na rok 2008 
wynosił 3.268.356 zł.  

W uchwale nr XVII/1/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku, określającej budŜet miasta na 
2008 rok, Rada Miasta w załączniku nr 4 - „Plan nakładów inwestycyjnych na 2008 rok” 
zaplanowała do realizacji przedmiotowe zadanie i określiła wielkość nakładów 
finansowych w wysokości 1.684.333,00 zł  w tym na rok budŜetowy 2008, zaplanowano 
kwotę 930.000,00 zł finansowane ze środków własnych. 

W dniu 29 maja 2008 roku Rada Miasta Brzeziny w uchwale nr XXI/50/08 dokonała 
zmniejszenia planowanych wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 
do kwoty łącznej 1.658.286 zł w tym do realizacji w 2008 roku przewidziano kwotę 
941.000,00 zł ze środków własnych ( w tym poŜyczka WFOŚiGW)  

Uchwałą nr XXVII/116/08 z dnia 23 października 2008 roku Rada Miasta Brzeziny 
wprowadziła zmiany w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2008, 
polegające na zmianie źródeł finansowania opisywanego zadania. Łączna kwota 
nakładów wynosiła 1.658.286,00 zł, źródłami zaplanowanych do wydatkowania środków 
były: 467.927,00 zł środki własne i 1.190.359,00 zł środki z budŜetu Unii Europejskiej.   

Na dzień podpisania umowy z wykonawcą zadania czyli na 23 sierpnia 2007 roku, 
jednostka posiadała zabezpieczone środki w kwocie 1.643.727,00 zł, z których do 
realizacji w 2007 roku określono kwotę 795.051,00 zł. Wartość zadania wg umowy 
wynosiła 1.551.563,88 zł brutto, do wydatkowania w roku 2007 (wartość I etapu 
ustalono na 651.862,96 zł). 

Jak wynika więc z powyŜszego opisu, na dzień podpisania umowy z wykonawcą zadania, 
jednostka posiadała zabezpieczone w budŜecie środki na jego realizację.                             

Rozliczenie środków przekazanych z budŜetu Unii Europejskiej  

W dniu 19 listopada 2008 roku, po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania, 
pomiędzy Województwem Łódzkim zwanym Instytucją Zarządzającą, a Gminą Miasto 
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Brzeziny zwaną Beneficjentem, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ewę Chojkę, 
spisano umowę o dofinansowanie (w formie dotacji rozwojowej) realizacji projektu nr 
UDA-RPLD-02-06-00-00-010/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 
2 w Brzezinach”. Wysokość dofinansowania wg umowy wynosiła 1.389.961,89 zł i 
stanowiła 85% wydatków kwalifikowanych projektu w tym: 199.603,22 zł na wydatki 
bieŜące remontowe dział 900 rozdział 90005 § 2008 (remont dachu szkoły) i 
1.190.358,67 zł wydatki majątkowe dział 900 rozdział 90005 § 6208.  

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu, wkładu własnego w 
wysokości 245.287,40 zł i do prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej 
ewidencji dotyczącej realizacji projektu. Analiza przedłoŜonej kontrolującym 
dokumentacji wykazała, Ŝe Miasto nie zaprowadziło w ramach juŜ prowadzonej odrębnej 
ewidencji księgowej dla projektu. Jak wyjaśniła ustnie Skarbnik Miasta, środki dotacji 
wpłynęły juŜ po całkowitym zakończeniu realizacji zadania dlatego teŜ, wydatkowane 
środki nie były odrębnie ewidencjonowane. Jako odrębną ewidencję dokumentów 
księgowych  dotyczących przedmiotowego projektu, Miasto przekazało instytucji 
zarządzającej zestawienie dokumentów księgowych, potwierdzających poniesienie 
wydatku z podziałem na kwalifikowane i niekwalifikowane. Kserokopia zestawienia 
stanowi akta kontroli strona nr 346-347.     

Zgodnie z § 14 umowy, Miasto utworzyło odrębny rachunek bankowy - rachunek – 
Środki unijne – Termomodernizacja Szkoły nr 2, na który w dniu 18 grudnia 2008 roku 
wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków majątkowych zgodnie z umową nr UDA-
RPLD-02-06-00-00-010/08-00 w wysokości 1.190.358,67 zł, na wniosek z dnia 23 
grudnia 2008 roku skorygowany w dniu 16 lutego 2009 roku.  

W dniu 21 kwietnia 2009 roku na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęła kwota 
refundacji  wydatków bieŜących (remontowych) związanych z termomodernizacją Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzezinach w wysokości 199.603,22 zł. 

W dniu 4 czerwca 2009 roku Miasto przekazało instytucji zarządzającej skorygowany 
wniosek o płatność końcową pełniący jednocześnie funkcję sprawozdania końcowego z 
realizacji projektu. Do wniosku załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
faktur księgowych (rachunków) wraz z dowodami zapłaty, potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kopie dokumentów stwierdzających odbiór/wykonanie prac, oświadczenie 
Burmistrza Miasta Ewy Chojki o sposobie przechowywania dokumentacji związanej z 
projektem, oświadczenie o nie ubieganiu się Miasta o odzyskanie poniesionego podatku 
VAT w wysokości określonej we wniosku jako dofinansowanie, oświadczenie o nie 
nakładaniu się przy realizacji niniejszego zadania pomocy przyznanej z funduszy, 
programów unijnych, krajowych środków publicznych oraz oświadczenie, Ŝe w ramach 
realizowanego projektu nie występuje pomoc publiczna.      

Kontrolujące stwierdziły, ze pod faktury, których wartość podlegała refundacji ze 
środków dotacji, załączano informacje o wysokości dofinansowania, wydatkach 
kwalifikowanych, zgodności wydatku z ustawą Prawo zamówień publicznych i o 
zgodności wydatku z kategorią wymienioną we wniosku o dofinansowanie.  

Wartość zadania wg wniosku wynosiła 1.993.073,53 zł (majątkowe i remontowe- 
bieŜące), wartość wydatków kwalifikowanych to 1.635.249,29 zł z tego dotacja 85% 
wynosiła 1.389.961,89 zł.      

Sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu w zakresie technicznym, finansowym, 
ochrony środowiska, zgodności z wymogami, procedurami i zasadami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz prawidłowości 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadził 
trzyosobowy zespół kontrolny z Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, który stwierdził nieprawidłowości polegające na 
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naruszeniu art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niewłaściwym 
sposobie korekt dokumentów księgowych.    

Rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan środków trwałych 

Łączny koszt inwestycji wynosił 1.657.496,99 zł, na który złoŜyły się: 

 - wartość zadania wg umowy IN 122/2007 z 23 sierpnia 2007 roku - 1.551.563,88 zł 
(wydatki poniesione w 2007 roku 651.862,96 zł, w 2008 roku 899.700,91 zł), 

- koszt dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zadania – 74.729,11 zł, 
na który złoŜyły się: koszty z roku 2005 - wykonanie audytu energetycznego (2.500,00 
zł) i projektu technicznego termomodernizacji budynku (31.953,63 zł), koszty 
poniesione w roku 2006 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wymianę instalacji c.o. i audytu energetycznego (4.880,00zł), sporządzenie wniosku 
aplikacyjnego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego (11.590,00 zł), koszty 
poniesione w roku 2007- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (1.647,00 
zł), opracowanie efektu ekologicznego (350,00zł), koszty poniesione w roku 2008 – 
opracowanie efektu ekologicznego (600,00zł), opracowanie studium wykonalności 
(9.150,00zł), koszt promocji projektu (11.999,99 zł), 

- koszt nadzoru inwestorskiego – łącznie 31.204,00 zł - poniesione wydatki w roku 
2007 nadzór nad realizacją I etapu robót – 12.444,00 zł, wydatki poniesione w 2008 
roku  - 18.760,00 zł (nadzór nad realizacją etapu II – 15.2250,00 zł i III – 3.510,00 zł).      

Z ewidencji księgowej konta 080-1 i 0-80-39 dla powyŜszego zadania wynika, Ŝe na 
realizację „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach” wydatkowano 
łącznie 1.657.496,99 zł.  

Rozliczenia wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem (przekazania na stan 
środków trwałych) dokonano na podstawie OT –  nr 108 z dnia 24 marca 2009 roku pod 
numerem inwentarza 1/10/107/71 księga środków trwałych strona 76, poz. 71.   

Dane dotyczące badanego zadania inwestycyjnego stanowią załącznik nr 65 do 
niniejszego protokołu kontroli.     

 

Nadzór inwestorski 

Zgodnie z zapisami § 5 ust.1 umowy z dnia 23 sierpnia 2007 roku, z wykonawcą 
zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach”, nadzór z ramienia 
zamawiającego nad robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie etapu I i II 
zadania  powierzono Wojciechowi Knerze – Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji, 
posiadającemu uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 6/84 W.Sk, na 
podstawie umowy nr 125/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku. Wynagrodzenie za 
przedmiot umowy ustalono na 12.444,00 zł brutto za nadzór nad wykonaniem robót 
etapu I i 15.250,00 zł za pełnienie nadzoru nad robotami etapu II, płatne po odbiorze 
robót kaŜdego etapu, w terminie 30 dni od daty przedłoŜenia przez pełniącego nadzór 
faktury. Strony postanowiły o terminie realizacji umowy: nadzór związany z I etapem 
robót - od 3 września 2007 roku do 30 listopada 2007 roku i nadzór nad robotami 
związanymi z II etapem od 15 czerwca 2008 roku do 30 września 2008 roku. Aneksem 
nr 1/207 z dnia 22 listopada 2007 roku zmieniono termin sprawowania funkcji 
inspektora nadzoru ustalając termin I etapu od 3 września do 15 grudnia 2007 roku i II 
etapu od 15 czerwca do 30 września 2008 roku.    

Obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z wymianą 
instalacji centralnego ogrzewania przyjęła firma HAW-BUD Halina Wypych Usługi 
Budowlane, Nadzory, Projekty Łódź, która powierzyła pełnienie nadzoru Januszowi 
Kosmalskiemu posiadającemu uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-
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inŜynieryjnej nr 327/81/WMŁ. Na powyŜszą okoliczność w dniu 23 sierpnia 2007 roku 
pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny reprezentowaną przez Burmistrza Ewę Chojkę a Haliną 
Wypych – HAW-BUD zawarto umowę określającą warunki sprawowania funkcji 
inspektora nadzoru w przedmiotowym zakresie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia 
za wykonywanie zleconego nadzoru inwestorskiego w III etapie na kwotę 3.510,00 zł 
brutto, płatne po końcowym odbiorze robót związanych z tym etapem w terminie 30 dni 
od przedłoŜenia, stanowiącej podstawę wypłaty, faktury. Zgodnie z zapisami umowy 
nadzór miał być sprawowany w terminie od 1 lipca 2009 roku do 30 sierpnia 2009 roku. 
W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku 
szkoły, do przedmiotowej umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru, spisano trzy 
aneksy, którymi zmieniono termin pełnienia nadzoru – ustalono okres od 1 lipca do 30 
sierpnia 2008 roku oraz zmieniono osobę sprawującą funkcję inspektora z ramienia 
firmy HAW-BUD. Osobę Janusza Kosmalskiego zastąpił Zbigniew Wilijewicz posiadający 
uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych nr 205/71 Łm.   

Z uwagi na wartość wymienionych wyŜej usług, wyboru wykonawców na ich świadczenie 
dokonano bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Wypłaty wynagrodzeń pełniącym funkcję inspektorów nadzoru wypłacono jak niŜej: 

- na podstawie faktury nr 85/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku – Wojciechowi Knerze 
za pełnienie nadzoru nad robotami związanymi z termomodernizacją budynku szkoły nr 
2 etap I – kwota 12.444,00 zł brutto – w dniu 19 grudnia 2007 roku – wyciąg bankowy 
nr 256/5. Wykonanie robót I etapu odebrano w dniu 14 grudnia 2007 roku, 

- na podstawie faktury nr 53/2008 z dnia 7 października 2008 roku – Wojciechowi 
Knerze za nadzór nad robotami związanymi z II etapem – kwota 15.250 – wypłacono w 
dniu 15 października 2008 roku – wyciąg bankowy nr 220/4. Robót II etapu miało 
wykonano do 30 września 2008 roku, 

- na podstawie faktury nr 110/09/08 z dnia 26 września 2008 roku – firmie HAW-BUD 
na nadzór nad robotami związanymi z wykonaniem etapu III – kwota 3.510,00 zł – 
wypłacono w dniu 15 października 2008 roku – wyciąg bankowy nr 220/3. Wykonanie 
robót objętych III etapem miało miejsce w dniu 26 sierpnia 2008 roku.         

 

Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej  

Analiza funkcjonujących procedur kontroli wewnętrznej opisanych w procedurach, 
wprowadzonych zarządzeniem nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2002 
roku, zmienionych zarządzeniem nr 67/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku, instrukcji 
obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych, w regulaminie 
organizacyjnym Urzędu Miasta oraz regulaminie pracy komisji przetargowej, w 
konfrontacji z przestrzeganiem ich przy realizacji inwestycji „Termomodernizacja 
budynku Szkoły nr 2 w Brzezinach” wykazała, Ŝe zgodnie z § 6 regulaminu pracy komisji 
przetargowej oraz z § 20 procedur kontroli finansowej, wszystkie dokumenty związane z 
przeprowadzanym postępowaniem, po uprzedniej weryfikacji i głosowaniu wszystkich 
członków komisji, przekazywano do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta. Burmistrz 
zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  

Zgodnie z zapisami rozdziału 13 ust.4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta, 
prowadzenie spraw w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji jej 
analizy przed przekazaniem do realizacji, powierzono Wydziałowi Inwestycji i 
Infrastruktury. Stwierdzone przez kontrolujące nieprawidłowości w zakresie 
dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany centralnego ogrzewania w budynku 
szkoły (uŜycie nazw własnych przez autora projektu), wskazują na zaniechanie lub 
niedokładną analizę dokumentacji technicznej związanej z realizacją przedmiotowej 
inwestycji.  
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Przyjęcie przez zamawiającego dokumentu (gwarancji ubezpieczeniowej) 
zabezpieczającego ewentualne roszczenia z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy, z 
terminem waŜności nie obejmującym całego okresu realizacji zadania, wskazuje na brak 
bądź niedokładność oceny przedkładanej przez wykonawcę dokumentacji. Projekt 
umowy określał warunek przedłoŜenia gwarancji, a egzekwowanie zobowiązań 
wynikających z umowy, naleŜało do obowiązków pracowników Wydziału Inwestycji i 
Infrastruktury.     

Zgodnie z § 19 procedur kontroli finansowej regulaminu wzór umowy stanowiącej 
załącznik do specyfikacji opiniował radca prawny. Umowę o wykonanie robót podpisała 
Burmistrz Miasta, kontrasygnowała Skarbnik i akceptował radca prawny. Faktury za 
wykonane roboty, zgodnie z zapisem zawartym w § 14 ust.7 i § 19 instrukcji obiegu, 
kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych wraz z dołączonym 
protokołem odbioru robót, podpisywał inspektor nadzoru, sprawdzał pracownik Wydziału 
Inwestycji i Infrastruktury w zakresie zgodności faktury z umową, zgodności wartości 
faktury z kosztorysem. Pod względem formalno rachunkowym faktury sprawdzał 
inspektor Wydziału Finansowego oraz podpisywał Skarbnik Miasta, co oznaczało 
stwierdzenie zgodności operacji z planem finansowym, braku zastrzeŜeń co do oceny 
merytorycznej operacji, braku zastrzeŜeń co do kompletności oraz poprawności 
podpisywanego dokumentu. Zadanie rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych 
(dopiero w marcu 2009 roku, podczas gdy zadanie ukończono we wrześniu 2008 roku) 
poprzez wystawienie OT, zgodnie z § 14 8,9 instrukcji obiegu i archiwizowania 
dokumentów finansowo — księgowych. 

VIII. EWIDENCJA MAJ ĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA 

1. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJ ĄTKOWYCH  
(EWIDENCJA ILOŚCIOWA, ILOŚCIOWO–WARTOŚCIOWA) 

Zasady prowadzenia ewidencji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Brzeziny 
określono w Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji 
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny 
stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia  nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 
października 2006 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę 
finansowa Urzędu Miasta Brzeziny. Zasady ewidencji oraz dokumentowania składników 
majątku wynikały równieŜ z zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji obiegu, 
kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta 
Brzeziny.  

Ewidencja syntetyczna środków trwałych prowadzona jest komputerowo na koncie 
„011”, pozostałych środków trwałych na koncie „013”, oraz wartości niematerialnych i 
prawnych na koncie „020”. Ewidencję syntetyczną prowadzi Małgorzata Kocik– 
zatrudniona w Wydziale  Finansowym na stanowisku inspektora. Ewidencja analityczna 
środków trwałych (konto „011”) oraz wartości niematerialnych i prawnych (konto „020”) 
prowadzona jest ręcznie za pomocą ksiąg inwentarzowych oraz indywidualnych kart 
środka trwałego przez Annę Pielarz, zatrudnioną na stanowisku podinspektora w 
Wydziale Finansowym. Pozostałe środki trwałe (konto „013”), z wyjątkiem materiałów 
biurowych, środków czystości, podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w księgach 
inwentarzowych prowadzonych przez pracownika Wydziału Organizacyjnego. Księgi 
inwentarzowe pozostałych środków trwałych prowadzone są w podziale na poszczególne 
wydziały, do których przekazano składniki majątkowe do uŜywania. 

Ubezpieczenie majątku 
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W czasie postępowania kontrolnego sprawdzono i stwierdzono, Ŝe w 2009 roku 
dokonano ubezpieczenia majątku jak niŜej: 
- od ognia i innych Ŝywiołów: budynków i budowli oraz urządzeń technicznych (suma 

ubezpieczenia 2.150.000,00 zł, składka w kwocie 855,00 zł – polisa nr W 0072899), 
- sprzętu stacjonarnego i przenośnego  (suma ubezpieczenia 130.000,00 zł, składka 

w kwocie 562,00 zł- polisa nr H 0031423), 
- od kradzieŜy z włamaniem i rabunku mienia (składka w kwocie 150,00 zł- polisa nr         

Z 0047344). 

Test dotyczący zasad ewidencji składników majątkowych stanowi załącznik nr 66 do 
protokołu kontroli. 

2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KONTO 011, 013.  

2.1. Urządzenia ksi ęgowe 

Ewidencja analityczna środków trwałych konta 011 prowadzona jest z podziałem na 
grupy, wynikające z klasyfikacji rodzajowej KŚT wprowadzonej rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dz. U. nr 112, poz. 1317 ze zm.): 
- grupa „0” – grunty 
- grupa „1” – budynki 
- grupa „2” – budowle 
- grupa „3” – kotły i maszyny energetyczne  
- grupa „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 
- grupa „5” – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branŜowe  
- grupa „6” – urządzenia techniczne  
- grupa „7” – środki transportu 
- grupa „8” – narzędzia i przyrządy 

W celu sprawdzenia zgodności prowadzonej ewidencji analitycznej z obowiązującą 
klasyfikacją rodzajową środków trwałych w grupach, skontrolowano wybrane losowo 
pozycje środków trwałych, które przedstawiono w formie tabelarycznej stanowiącej 
załącznik nr 67 do protokołu kontroli. 

Na podstawie analizy wybranej próby dokumentacji stwierdzono, Ŝe:  

- ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w księgach 
inwentarzowych, z uwzględnieniem 8 grup wynikających z ww. klasyfikacji 
rodzajowej,  

- dla środka trwałego jest prowadzona indywidualna karta ewidencyjna, zawierająca 
wszelkie niezbędne dane do identyfikacji danego środka, tj. nazwę środka trwałego, 
datę wykonania/nabycia, źródło nabycia, datę przyjęcia do uŜytkowania, stawkę 
umorzeniową, kwotę rocznego umorzenia, miejsce uŜytkowania, krótką 
charakterystykę oraz wartość początkową, zmiany wartości środka trwałego,  

- dowody księgowe dotyczące przyjęcia środka trwałego, zawierały wymagane podpisy 
osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, 

- środki trwałe w badanej próbie były zewidencjonowane w odpowiedniej grupie. 
 
Ponadto stwierdzono, Ŝe na koncie 011 zostały ujęte rzeczowe aktywa trwałe, 
których wartość nabycia nie przekraczała kwoty 3.500,00 zł (pozycje 14, 15, 16 i 
24 załącznika nr 67 do protokołu kontroli). Zgodnie z obowiązującym w 
kontrolowanej jednostce zakładowym planem kont oraz rozporządzeniem 
Ministra Finansów z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek 
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samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020) powyŜsze składniki majątku trwałego 
powinny zostać zaliczone do pozostałych środków trwałych, ujmowanych na 
koncie 013, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania 
przychodu w 100% w momencie oddania ich do uŜytku. 

Kserokopia przykładowej karty środka trwałego stanowi akta kontroli nr 348-349 

Na podstawie dokumentów źródłowych (decyzje o komunalizacji mienia oraz akty 
notarialne) oraz informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonej na dzień 31 
października 2009 roku, wybrano do kontroli próbę obejmującą grunty oraz drogi 
gminne, które zestawiono w tabeli  stanowiącej załącznik nr 68 do protokołu kontroli. 

Kontrolujące dokonały analizy informacji o stanie mienia komunalnego 
sporządzonej na dzień 31 października 2009 roku i stwierdziły, Ŝe dane w niej 
zawarte, były niezgodne ze stanem wynikającym z ksiąg inwentarzowych oraz 
z ewidencją księgową na dzień jej sporządzenia. Analiza zapisów w ewidencji 
analitycznej środków trwałych wykazała, Ŝe nie zostały w niej ujęte wszystkie 
nieruchomości gruntowe i drogi, których właścicielem była kontrolowana 
jednostka. Na wybranej próbie dokumentów, stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

- róŜnicę w kwocie 3.765.367,60 zł, dotyczącą wartości gruntów oddanych w 
wieczyste uŜytkowanie, pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną a 
informacją o stanie mienia. Na dzień 31 października 2009 roku wartość 
gruntów oddanych w wieczyste uŜytkowanie według informacji o stanie 
mienia wynosiła 8.725.914,00 zł, natomiast wartość gruntów oddanych w 
wieczyste uŜytkowanie według księgi inwentarzowej środków trwałych i 
ewidencji syntetycznej wynosiła 4.960.546,40 zł, 

Kserokopie: stron 53 – 68 informacji o stanie mienia, sporządzonej na dzień 31 
października 2009 roku, zestawienia zmian w wartościach niematerialnych i prawnych 
oraz wydruk ewidencji obrotów konta 020 za 2009 rok stanowią akta od nr -350-
369 . 

Wyjaśnienie pracownika merytorycznego dotyczące rozbieŜności w wartości gruntów 
oddanych w wieczyste uŜytkowanie stanowi załącznik nr 69 do protokołu kontroli. 

Jak wynika z przedłoŜonego wyjaśnienia, powyŜsze rozbieŜności wynikają z braku 
przekazania przez Wydział Gospodarki Mieniem do Wydziału Finansowego informacji 
o aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego uŜytkowania działek. W trakcie 
przeprowadzania kontroli dokonano części zmian wartości niematerialnych i prawnych 
wynikających z aktualizacji opłat rocznych na kwotę 2.749.754,00 zł. 

- kwotę 17.570,00 zł stanowiącą róŜnicę wartości działki nr 208/1 wykazanej 
w informacji o stanie mienia w porównaniu z wartością wykazaną w 
ewidencji analitycznej, 

Kserokopie: strony 6 z informacji o stanie mienia oraz strony 14 księgi inwentarzowej 
stanowią akta kontroli strona nr 370-371. 

- do ewidencji środków trwałych nie wprowadzono gruntów oddanych w 
wieczyste uŜytkowanie, które nie miały określonej wartości. PowyŜsze 
działki powinny zostać wprowadzone ilościowo na stan środków trwałych, 
oraz zinwentaryzowanie drogą weryfikacji, 

Wyjaśnienie w powyŜszej sprawie stanowi załącznik nr 70 do protokołu kontroli. 

W trakcie trwania niniejszej kontroli ww. grunty zostały wprowadzone do księgi 
inwentarzowej środków trwałych pod pozycjami od nr 468 do nr 505. 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

153 

- do księgi inwentarzowej środków trwałych nie wprowadzono działek o 
numerach: 3305/1 o wartości 35,00 zł, działki nr 3375/2 o wartości 
24.630,00 zł oraz działek pod drogi bez określonej wartości numerach: 
195/4 oraz 2463/3. 

Wyjaśnienia dotyczące ww. działek stanowią załączniki  nr 71.  

W trakcie trwania kontroli powyŜsze działki ujęto w ewidencji środków trwałych. 

W związku z powyŜszym, sporządzony bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku nie 
odzwierciedlał wartości majątku trwałego będącego własnością kontrolowanej 
jednostki. 

Ewidencja analityczna ilościowo – wartościowa pozostałych środków trwałych konta 013 
(urząd gminy), prowadzona jest w sześciu księgach inwentarzowych z podziałem na 
poszczególne wydziały. Na podstawie przedłoŜonych ksiąg inwentarzowych stwierdzono, 
Ŝe zawarte są w nich wymagane informacje dotyczące danego środka trwałego (nazwa 
środka trwałego, data przychodu, względnie rozchodu, nr dowodu na podstawie, którego 
został przyjęty na stan ewidencji księgowej lub zdjęty ze stanu środek trwały, nadany 
numer inwentarzowy, wartość środka trwałego, miejsce znajdowania się przedmiotu).  

Zakupione pozostałe środki trwałe ewidencjonowane były według cen zakupu i 
przekazywane bezpośrednio do uŜywania do poszczególnych wydziałów. Na rachunkach i 
fakturach dokonywane były zapisy o zaewidencjonowaniu przedmiotowego składnika 
majątkowego w księgach inwentarzowych.  
Na koniec kaŜdego roku dokonuje się uzgodnień ewidencji analitycznej z ewidencją 
syntetyczną, poprzez zsumowanie poszczególnych składników środków trwałych 
(analityka), według grup, podgrup i rodzajów dla konta 011 i konta 013. Uzgodnioną 
analitykę porównuje się z ewidencją syntetyczną (saldami) na kontach 011 i 013. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe dane zawarte w ewidencji 
księgowej (zestawieniach obrotów i sald kont syntetycznych), są niezgodne z 
danymi ujętymi w sprawozdaniu - bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 
2009 roku. PowyŜsza niezgodność wynika z odmiennego zakwalifikowania 
gruntów oddanych w wieczyste uŜytkowanie na kwotę 4.960.546,40 zł. W 
urządzeniach księgowych powyŜsze grunty potraktowano jako wartości 
niematerialne i prawne, ewidencjonując je na koncie 020, natomiast w bilansie 
wykazano jako środki trwałe w pkt. A.II.1.1. „Grunty”. W związku z 
powyŜszym, wystąpiła niespójność w ujęciu gruntów oddanych w wieczyste 
uŜytkowanie, pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną środków trwałych 
a bilansem kontrolowanej jednostki. 

Kserokopia bilansu jednostki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz 
wydruku ewidencji zestawienia sald środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych oraz ich umorzenia stanowią akta kontroli strona nr 372-374. 

Wyjaśnienie Skarbnika Miasta GraŜyny Meli w sprawie ewidencjonowania gruntów 
oddanych w wieczyste uŜytkowanie stanowi załącznik nr 72 do protokołu kontroli. 

Zgodnie z ww. wyjaśnieniem grunty w wieczystym uŜytkowaniu zakwalifikowano do 
wartości niematerialnych i prawnych kierując się przepisami zawartymi w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie trwania kontroli dokonano 
przeksięgowania ww. gruntów na konto 011 środków trwałych. 

W bilansie składniki majątku trwałego (konta 011) ujmowane są według wartości netto 
tj. wartość brutto (według ewidencji) minus umorzenie. 

Testy dotyczące ewidencji majątku stanowią załącznik nr 73 do protokołu kontroli.  
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2.2. Udokumentowanie obrotów na kontach (zwi ększenia, zmniejszenia) - 
2009 rok 

Strukturę majątku trwałego Gminy Miasta Brzeziny (ustaloną na podstawie ewidencji 
księgowej za 2008 i 2009 rok oraz bilansu jednostki za 2008 i 2009 rok), według 
wartości brutto obrazuje poniŜsza tabela: 

Lp.  Wyszczególnienie 
Stan na 31 grudnia 2008 

roku 

Stan na 31 grudnia  

2009 roku 

1 2 3 4 

1. Grunty – grupa „0 3.830.777,70 4.150.934,70 

2. Budynki i lokale – grupa „1” 2.103.032,70 5.824.092,36 

3. Budowle – grupa „2” 10.529.131,50 10.518.258,50 

4. Kotły maszyny i urządzenia – grupy „3-6” 569.536,08 581.219,50 

5. Środki transportu – grupa „7” - - 

 Razem 17.032.477,98 21.074.505,06 

6. Narzędzia i przyrządy– grupa „8” 56.950,50 56.950,50 

        Razem: 17.089.428,48 21.131.455,56 

Pozostałe środki trwałe  – konto 013 252.644,76 324.047,18 

Wartości niematerialne i prawne 5.196.761,35 5.055.957,15 

Zwiększenia i zmniejszenia składników majątkowych konta: 011 i 013 w 2009 roku 
obrazuje poniŜsza tabela: 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Stan na 

1 stycznia 

2009 roku 

 

Zwiększenia 

środków 

trwałych 

 

Zmniejszenia 

środków 

trwałych 

 

Stan na 31 grudnia 

2009 roku 

 

  1 2 3 4 5 6 

1. Grunty – grupa „0” 

 

3.830.777,70 349.570,00 29.413,00 4.150.934,70 

2. Budynki – grupa „1” 

 

2.103.032,70 3.735.931,66 14.872,00 5.824.092,36 

3. Budowle – grupa „2” 

 

10.529.131,50 - 10.873,00 10.518.258,50 

4. Maszyny i urządzenia –
grupa „3 – 6” 

569.536,08 11.683,42 - 581.219,50 

5. Środki transportu – grupa 
„7” 

- - - - 

 Razem 

 

17.032.477,98 4.097.185,08 55.158,00 21.074.505,06 

6. Narzędzia i przyrządy – 56.950,50 - - 56.950,50 
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grupa „8” 

         Razem 17.089.428,48 4.097.185,08 55.158,00 21.131.455,56 

Pozostałe środki trwałe  – konto 
013 252.644,76 75.126,42 3.724,00 324.047,18 

Wartości niematerialne i prawne 
5.196.761,35 38.816,60 179.620,80 5.055.957,15 

W 2009 roku nastąpił wzrost majątku Miasta Brzeziny w stosunku do 2008 roku wskutek 
przyjęcia (zakupu) nowych środków trwałych lub przyjęcia środków trwałych z 
inwestycji, wydanych decyzji, natomiast zmniejszenia stanu środków trwałych wynikały 
z ich sprzedaŜy. Zwiększenia środków trwałych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 
4.097.185,08 zł, natomiast zmniejszenia wynosiły 55.158,00 zł. Zwiększenia stanu 
środków trwałych były udokumentowane wystawieniem dowodów OT, rachunkami, 
aktami notarialnymi, decyzjami, protokołami przyjęcia. Zmniejszenia środków trwałych 
udokumentowano protokołami przekazania lub aktami notarialnymi. 

W celu sprawdzenia dokumentacji będącej podstawą dokonanych operacji na  koncie 
011, przeprowadzono kontrolę zwiększeń i zmniejszeń majątku na próbie siedmiu 
operacji wybranych losowo z poszczególnych grup klasyfikacji, a mianowicie: 

- OT nr 108 z dnia 24 marca 2009 roku, przyjęcie środka trwałego – 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach na ogólną wartość 
1.545.523,86 zł, sklasyfikowanego w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 107 i zapisano w 
księdze inwentarzowej pod pozycją 71. Załącznikiem do OT było rozliczenie 
zrealizowanej i oddanej do uŜytku inwestycji z dnia 24 marca 2009 roku przedłoŜone 
przez Wydział Inwestycji i Infrastruktury. PowyŜszą operację zaksięgowano w 
urządzeniach księgowych w ewidencji syntetycznej na kontach: Wn 011, Ma  080-39 
(polecenie księgowania nr 19/1, pozycja księgowa nr 441), 

- OT nr 3/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku, przyjęcie na stan środków trwałych - 
zestawu komputerowego o wartości 3.046,44 zł. PowyŜszy sprzęt został zakupiony na 
podstawie faktury VAT nr 01/09 z dnia 5 listopada 2009 roku, który sklasyfikowano w 
grupie 4 podgrupie 49 rodzaju 491 i zapisano w księdze inwentarzowej pod pozycją 
275. PowyŜszą operację zaksięgowano ewidencji syntetycznej na kontach: Wn 011, 
Ma  800 – 1 (polecenie księgowania nr 128/1, pozycja księgowa 2110). Stawka 
umorzenia wynosiła 100%. Ze względu na wartość ww. środka trwałego nie 
przekraczającą 3.500,00 zł, powyŜszy zestaw komputerowy powinien zostać 
zaliczony do pozostałych środków trwałych i zaewidencjonowany na koncie 
013, 

- przyjęcie na stan budynku „Brata Alberta” o wartości 56.600,00 zł wynikającej z 
operatu szacunkowego sporządzonego na 24 grudnia 2007 roku. PowyŜszą 
nieruchomość sklasyfikowano w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 110 i zapisano w 
księdze inwentarzowej pod pozycją 126 oraz zaksięgowano w ewidencji syntetycznej 
na kontach Wn 011, Ma 800 - 1 (polecenia księgowania nr 111/1 z dnia 19 
października 2009 roku, pozycja księgowa nr 1923), 

- OT nr 12/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku, przyjęcie na stan środków trwałych – 
ups euer o wartości 370,00 zł. PowyŜszy sprzęt został zakupiony na podstawie faktury 
126/BRZ/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku, który sklasyfikowano w grupie 4 podgrupie 
49 rodzaju 491 i zapisano w księdze inwentarzowej pod pozycją 280 oraz 
wprowadzono do ewidencji syntetycznej na konta Wn 011, Ma  800 – 1 (polecenie 
księgowania nr 141/1, pozycja księgowa nr 2357).  Stawka umorzenia wynosiła 
100%. Ze względu na wartość ww. środka trwałego nie przekraczającą 
3.500,00 zł, powyŜsza drukarka powinna zostać zaliczona do pozostałych 
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środków trwałych, a umorzenie powinno zostać ujęte na kontach Wn 400, Ma 
072. 

- na podstawie umowy sprzedaŜy, sporządzonej w formie aktu notarialnego 
repertorium A nr 4871/2009 w dniu 27 października 2009 roku, zdjęto ze stanu 
działkę o nr 2463/26 zaewidencjonowaną w księdze inwentarzowej pod pozycją 
0/03/033/75 o wartości 1.420,00 zł. Zmniejszenie środka trwałego zaksięgowano w 
ewidencji syntetycznej na kontach Wn 800 – 1, Ma 011 (polecenie księgowania nr 
116/1, pozycja księgowa nr 1979), 

- na podstawie umowy dotyczącej sprzedaŜy budynku, sporządzonej w formie aktu 
notarialnego repertorium A nr 2024/2009 w dniu  18 września 2009 roku, zdjęto ze 
stanu powyŜszą nieruchomość zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod 
pozycją 1/14/149 o wartości 14.872,00 zł. Zmniejszenie środka trwałego 
zaksięgowano w ewidencji syntetycznej na kontach Wn 800 – 1, Ma 011 (polecenie 
księgowania nr 103/1, pozycja księgowa nr 1815), 

- na podstawie decyzji nr 16/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2008 
roku ( listy działek z dnia 12 maja 2009 roku) zatwierdzającej podział nieruchomości i 
orzekającej o przejściu działek na własność Województwa łódzkiego zdjęto ze stanu 
środków trwałych w grupie 2 nieruchomości o łącznej wartości 10.873,00 zł. 
Zmniejszenie zaewidencjonowano w ewidencji syntetycznej na kontach Wn 800 – 1, 
Ma 011 (polecenia księgowania nr 95/1, 97/1 – 101/1, pozycje księgowe nr 1798, 
1801 - 1804), 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan konta 013 „Pozostałe środki trwałe” wynosił 
324.047,18 zł. W celu sprawdzenia dokumentacji będącej podstawą dokonanych 
operacji na tym koncie, przeprowadzono kontrolę zwiększeń i zmniejszeń majątku na 
próbie sześciu operacji, a mianowicie: 

- na podstawie faktury VAT nr 069/3/09 z dnia 30 maja 2009 roku przyjęto do księgi 
inwentarzowej pod pozycją GK/3/09, kosę STIHL o wartości 1.999,00 zł, 

- na podstawie faktury VAT nr 011/03/EC/2009 z dnia 25 maja 2009 roku przyjęto do 
księgi inwentarzowej pod pozycją GK/1/09 10 sztuk pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów o łącznej wartości 7.808,00 zł, 

- na podstawie faktury VAT nr 17/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku przyjęto do księgi 
inwentarzowej pod pozycją FN/2/09  monitor LCD o wartości 415,00 zł, 

- na podstawie faktury VAT nr 028/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku przyjęto do księgi 
inwentarzowej pod pozycja OR/3/09 2 sztuki ławek o łącznej wartości 2.034,96 zł, 

- na podstawie protokołu z dnia 9 listopada 2009 roku przekazano do Miejskiej Krytej 
Pływalni 30 sztuk pasów wypornościowych do nauki pływania, zaewidencjonowanych 
w księdze inwentarzowej pod nr OR/13/09 o łącznej wartości 1.830,00 zł, 

- na podstawie pisma Komendy Powiatowej Policji z dnia 12 sierpnia 2009 roku w 
zdjęto ze stanu skradzioną kosiarkę zaewidencjonowaną pod nr RG/9/05 w kwocie 
649,00 zł. 

Zwiększenia pozostałych środków trwałych w okresie objętym kontrolą, następowały z 
tytułu zakupu sprzętu oraz artykułów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miasta, 
które dokumentowano fakturami, bądź rachunkami. Zmniejszenia następowały w wyniku 
przekazania składników majątku jednostkom organizacyjnym Miasta Brzeziny, na 
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, bądź w związku z kradzieŜą pozostałych 
środków trwałych. Zmniejszenia pozostałych środków trwałych w 2009 roku stanowią 
wartość 3.724,00 zł.  

Stwierdzono, Ŝe w kaŜdym pokoju w miejscu widocznym, znajduje się wykaz ze spisem 
inwentarza, wyposaŜenie posiada numery inwentarzowe. 
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2.3. Prawidłowo ść stosowanych odpisów umorzeniowych - 2009 rok 

Zagadnienia dotyczące stosowanych odpisów umorzeniowych zawarto w § 3 instrukcji w 
sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz w zasadach 
(polityce) rachunkowości. Środki trwałe umarzane są wg stawek amortyzacyjnych, 
ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r., 
Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.).  

Zgodnie z zakładowym planem kont, do ewidencji zmniejszeń wartości środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, słuŜy konto 071. 
Umorzenie powinno być naliczane na koniec roku obrotowego, a odpisy umorzeniowe 
powinny być dokonywane w korespondencji z kontem 401.  

Kontroli poddano wysokość zastosowanych stawek umorzeniowych w odniesieniu do: 
budynków (grupa I - 6 pozycji), budowli (grupa II – 6 pozycji), kotłów i maszyn 
energetycznych (grupa III – 1 pozycja), maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania 
(grupa IV - 6), maszyn i urządzeń technicznych (grupa V - 1 pozycja), urządzeń 
technicznych (grupa VI - 3 pozycji), narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposaŜenia 
(grupa VIII – 3 pozycje). Ogółem sprawdzono zastosowanie stawek umorzeniowych do 
26 pozycji z 7 grup rodzajowych środków trwałych. Wyniki analizy przedstawiono w 
formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 67 do protokołu kontroli. 

Odpisy umorzeniowe w ujęciu analitycznym za 2009 rok wyliczone zostały dla kaŜdego 
środka trwałego i ujęte zostały w tabelach amortyzacyjnych, z podziałem na 
poszczególne grupy środków trwałych. Ponadto na poszczególnych kartach analitycznych 
środków trwałych nanoszono wartość dotychczasowego umorzenia, stawki i kwoty 
amortyzacji. 

Analiza dokumentacji w zakresie stosowanych odpisów umorzeniowych 
wykazała, Ŝe środki trwałe nie były amortyzowane począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do uŜywania, a dopiero 
na koniec roku, następującego po roku, w którym przyjęto dany środek trwały 
do uŜywania, co było niezgodne z art. 16h ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych naliczone było 
dla pełnych 12 miesięcy (cały rok), a nie proporcjonalnie do miesięcy (pozycje 3, 
5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 oraz 26 załącznika nr 67 do protokołu 
kontroli). Umorzenie ujmowane było na koncie 071, amortyzacja obciąŜała konto 401. W 
jednostce przyjęto dla wszystkich środków trwałych liniową metodę umorzenia.   

Wszystkie środki trwałe poniŜej 3.500,00 zł zakupione przez kontrolowaną 
jednostkę i zakwalifikowane do podstawowych środków trwałych 
(zaewidencjonowane na koncie 011), bezpośrednio po zakupie przekazywane 
były do uŜywania i umarzane w 100%. Umorzenie ewidencjonowano na 
kontach Wn 401 i Ma 071, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 
28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych jednostek sektora finansów publicznych), zakładowym planem kont 
oraz instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji 
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie obowiązujących w 
kontrolowanej jednostce.  

Wszystkie pozostałe środki trwałe zakupione przez kontrolowaną jednostkę, 
bezpośrednio po zakupie przekazywane były do uŜywania i umarzane w 100%. 
Ewidencji pozostałych środków trwałych dokonywano na koncie 013 w 
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korespondencji bezpośrednio z kontem 072, co było niezgodne z przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku oraz zakładowym 
planem kont obowiązującym w jednostce. Zgodnie z ww. unormowaniami przyjęcie 
na stan pozostałego środka trwałego ewidencjonuje się na koncie 013 w korespondencji 
z kontem 201 lub 130, natomiast umorzenie na kontach: Wn 400, Ma 072.  

Kserokopia ewidencji obrotów konta 013 za 2009 rok stanowią akta kontroli strona nr 
375-376.  

Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych w kwocie 324.047,18 zł na dzień 31 
grudnia 2009 roku wynika z salda konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” 
(analitycznego) i jest zgodna z saldem konta 013.  

3. EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – KONTO 020. 
PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ODPISÓW UMORZENIOWYCH 

W kontrolowanej jednostce ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona 
jest na koncie 020. Na koncie 020 – księgowane są programy komputerowe, licencje 
oraz grunty oddane w uŜytkowanie wieczyste. Zgodnie z obowiązującym planem kont do 
konta syntetycznego 020 prowadzona jest ewidencja analityczna w księdze 
inwentarzowej środków trwałych, przez Annę Pielarz – podinspektora w Wydziale 
Finansowym. Saldo konta 020 na początek 2009 roku wynosiło 5.196.761,35 zł, zł. W 
ciągu roku wystąpiły zwiększenia z tytułu zakupionych programów komputerowych na 
kwotę 1.880,00 zł oraz gruntów w wieczystym uŜytkowaniu na kwotę 36.936,20 zł, oraz 
zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych z tytułu przekształcenia prawa 
wieczystego uŜytkowania gruntu w prawo własności na kwotę 179.620,80 zł. Saldo 
konta 020 według ewidencji syntetycznej i analitycznej na dzień 31 grudnia 
2009 roku wynosiło 5.055.957,15 zł, z czego  4.960.546,40 zł stanowiły grunty 
oddane w wieczyste uŜytkowanie. Analiza bilansu jednostki sporządzonego na 
dzień 31 grudnia 2009 roku wykazała, Ŝe grunty oddane w wieczyste 
uŜytkowanie zostały ujęte jako środki trwałe w poz. A.II.1.1 „Grunty”. PowyŜszą 
nieprawidłowość opisano w rozdziale IX pkt. 2.1 „urządzenia księgowe”. 

Jak wynika z tabeli amortyzacyjnej oraz kart indywidualnych, wartości niematerialne i 
prawne powyŜej 3.500,00 zł umarzane są przez okres dziesięciu lat metodą liniową, 
natomiast poniŜej 3.500,00 - umarzane są w 100%. Analiza zapisów księgowych w 
księgach inwentarzowych oraz tabeli amortyzacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, wykazała 
Ŝe wszystkie naliczone umorzenia wartości niematerialnych i prawnych poniŜej 
3.500,00 zł ewidencjonowano na koniec kaŜdego roku obrotowego na koncie 
Wn 401, Ma 071- „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych”, co było niezgodne z funkcjonującym w jednostce planem kont oraz 
z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie 
z zakładowym planem kont obowiązującym w Mieście Brzeziny oraz ww. zarządzeniem 
do ewidencji zmniejszenia z tytułu jednorazowego umorzenia (100%) w pełnej wartości 
słuŜy konto 072 w korespondencji z kontem 400. Pozostałe środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne poniŜej 3.500,00 zł podlegają umorzeniu jednorazowemu w 
pełnej wysokości w  miesiącu wydania ich do uŜywania.  

Kserokopie: polecenia księgowania nr 173 i 174, tabeli amortyzacyjnej wartości 
niematerialnych i prawnych stanowią akta strona nr 377-379. 
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W celu sprawdzenia dokumentacji będącej podstawą dokonanych operacji na koncie 
020, przeanalizowano zwiększenia oraz zmniejszenia wartości niematerialnych i 
prawnych na wybranej próbie dokumentów:  

- na podstawie faktury nr FV/01/09 z dnia 16 listopada 2009 roku, przyjęto na stan 
inwentarza program komputerowy Saturn w kwocie 390,40 zł – nr inwentarzowy 
4/49/491/113, system operacyjny Windows w kwocie 540,00 zł – nr inwentarzowy 
4/49/491/114 oraz oprogramowanie MS – Word w kwocie 320,00 zł – nr 
inwentarzowy 4/49/491/ 115 i zaewidencjonowano w urządzeniach księgowych Wn 
020, Ma 800 – 1 (polecenie księgowania nr 129, pozycja księgowa 2111), 

- na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 2024/2009, dotyczące oddania 
gruntu w wieczyste uŜytkowanie, przeniesiono do uŜytkowania wieczystego działkę nr 
2841/1 i wpisano do księgi inwentarzowej pod nr 0/03/461 w nowej wartości 
36.850,00 zł,  

- na podstawie decyzji nr 7247 – 4/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku dotyczącej 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 
nieruchomości, zdjęto ze stanu działkę nr 3189 o wartości początkowej 7.704,00 zł, 
wpisaną pod nr 0/03/202 w księdze inwentarzowej i zaewidencjonowano w 
urządzeniach księgowych Wn 800 – 1, Ma 020 (polecenie księgowania nr 53/1, 
pozycja księgowa 1033), 

- na podstawie decyzji nr 7247 –5/09 z dnia 2 września 2009 roku dotyczącej 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 
nieruchomości, zdjęto ze stanu działkę nr 3459 o wartości początkowej 12.380,00 zł, 
wpisaną pod nr 0/03/284 w księdze inwentarzowej i zaewidencjonowano w 
urządzeniach księgowych Wn 800 - 1, Ma 020 (polecenie księgowania nr 83/1, 
pozycja księgowa nr 1629), 

- na podstawie decyzji nr 7247 –6/09 z dnia 18 września 2009 roku dotyczącej 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 
nieruchomości, zdjęto ze stanu działkę nr 2566/21 o wartości początkowej 4.338,00 
zł, wpisaną pod nr 0/03/313 w księdze inwentarzowej i zaewidencjonowano w 
urządzeniach księgowych Wn 800 – 1, Ma 020 (polecenie księgowania nr 84/1, 
pozycja księgowa nr  1630). 

4. EWIDENCJA POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MAJ ĄTKOWYCH (MATERIAŁY , 
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY ) 

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe finansowy majątek trwały Miasta Brzeziny nie 
był ewidencjonowany na konie 030. Z dniem 31 stycznia 2010 roku 
kontrolowana jednostka wprowadziła długoterminowe aktywa finansowe na 
konto 030 w łącznej wartości 25.678.000,00 zł. Szczegółowe ustalenia w 
powyŜszym zakresie zawarto w punkcie 7 niniejszego protokołu dotyczącego kredytów, 
poŜyczek obligacji, poręczeń, akcji i udziałów. 

W okresie kontrolowanym w jednostce nie prowadzono magazynu materiałów biurowych 
i środków czystości. Zgodnie z zapisami instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem 
trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w 
Urzędzie Miasta Brzeziny oraz § 7 zakładowego planu kont, z ewidencji księgowej 
wyłącza się materiały biurowe, środki czystości i materiały budowlane. Wydatki na ich 
nabycie odnosi się bezpośrednio w koszty na konto 400 w momencie nabycia. W trakcie 
kontroli ustalono, Ŝe poszczególne Wydziały Urzędu Miasta składały do Wydziału 
Organizacyjnego zamówienia na materiały biurowe. Po dokonaniu zakupów, materiały 
były bezpośrednio rozdysponowywane na poszczególne Wydziały, zgodnie z 
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zamówieniami. Odbiór materiałów był potwierdzany podpisami na składanych drukach 
zamówień. 

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe zapisy konta 310 i bilans jednostki wykazują  materiały 
w kwocie 72.170,35 zł. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Skarbnika Miasta Brzeziny, na 
ww. materiały składają się butle gazowe przejęte po zlikwidowanym Zarządzie 
Budynków Komunalnych, które następnie Gmina Miasto Brzeziny wydzierŜawiła innemu 
podmiotowi. Zgodnie z protokołem rozliczenia wyników inwentaryzacji z dnia 15 stycznia 
2010 roku, w dniach od 4 do 15 stycznia 2010 roku dokonano inwentaryzacji materiałów 
w magazynie po byłym Zarządzie Budynków Komunalnych, nadwyŜek ani niedoborów 
nie stwierdzono. 

5. INWENTARYZACJA  

5.1. Instrukcja inwentaryzacyjna. Terminy przeprowa dzania 
inwentaryzacji 

Zagadnienie związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji uregulowano w Instrukcji w 
sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny, wprowadzonej 
zarządzeniem nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2006 roku. 

W § 9 ww. Instrukcji określono terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, 
zasady przygotowania i metody przeprowadzania inwentaryzacji, opisano obieg 
dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczeń róŜnic inwentaryzacyjnych, 
uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów 
spisowych.  

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji było ustalenie rzeczywistego stanu składników 
majątkowych jednostki, w tym: dokonanie spisu rzeczowych i pienięŜnych składników 
majątkowych, uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena oraz rozliczenie ze 
stanem ewidencyjnym, w tym równieŜ rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych. 

Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji określona w instrukcji, była zgodna z 
unormowaniami wynikającymi w art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 76, poz. 694 ze zm.). 

Ustalono następujące terminy przeprowadzania inwentaryzacji: 

- na koniec kaŜdego roku obrotowego naleŜało zinwentaryzować drogą spisu z natury: 
środki pienięŜne w kasie, papiery wartościowe, rzeczowe składniki aktywów 
obrotowych, druki ścisłego zarachowania, środki trwałe wchodzące w skład środków 
trwałych w budowie, znajdujących się na terenie nie strzeŜonym; środki pienięŜne 
krajowe i zagraniczne na rachunkach bankowych, naleŜności i zobowiązania 
wynikające z rozrachunków z kontrahentami z tytułu dostaw i usług oraz innych 
aktywów i pasywów naleŜało zinwentaryzować drogą uzgodnień i uzyskanych od 
banków i kontrahentów potwierdzeniami sald; aktywów i pasywów nie objętych 
spisem z natury lub uzgodnieniem, tj. gruntów stanowiących mienie komunalne, 
środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, naleŜności spornych i wątpliwych – 
drogą weryfikacji danych z ksiąg z odpowiednimi dokumentami; 

- raz w ciągu dwóch lat, naleŜało zinwentaryzować zapasy materiałów i towarów 
znajdujących się w strzeŜonych składowiskach, objętych ewidencją ilościowo – 
wartościową, 
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- raz w ciągu czterech lat naleŜało zinwentaryzować środki trwałe, pozostałe środki 
trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie 
znajdujących się na terenie strzeŜonym.  

Konkretne terminy przeprowadzania inwentaryzacji określała kaŜdorazowo Burmistrz 
Miasta w odrębnym zarządzeniu. 

Rzeczywisty stan aktywów i pasywów jednostki ustalano w drodze: spisu z natury oraz 
weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych i porównania ich z 
odpowiednimi dokumentami. 

5.2. Prawidłowo ść przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji 

 W toku postępowania kontrolnego ustalono, Ŝe w jednostce corocznie przeprowadzano 
pełną inwentaryzację składników majątkowych. Kontrolą objęto inwentaryzację 
składników majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. 

PowyŜszą inwentaryzację przeprowadzono na podstawie trzech zarządzeń Burmistrza 
Miasta Brzeziny: 

- nr 151/2009 z dnia 12 października 2009 roku, w sprawie powołania czteroosobowej 
zakładowej komisji inwentaryzacyjnej, 

- nr 152/2009 z dnia 12 października 2009 roku, w sprawie powołania trzyosobowego 
zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury w zakresie środków trwałych i 
pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego. Wg 
powyŜszego zarządzenia do zinwentaryzowania składników majątkowych w drodze 
weryfikacji bądź uzgodnienia sald wyznaczono pracownika wydziału Finansowego. 
Zespół spisowy dokona spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, 
czynności spisowe powinien zakończyć do dnia 15 stycznia 2010 roku, 

- nr 189/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie powołania dwuosobowego 
zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Miasta. 

W dniu 18 grudnia 2009 roku Sekretarz Miasta – GraŜyna Dziedzic przeprowadziła 
szkolenie zespołu spisowego w zakresie inwentaryzacji. 

W czasie postępowania kontrolnego sprawdzono sposób przeprowadzenia i rozliczenia 
inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku i stwierdzono, 
co następuje: 
- osoba materialnie odpowiedzialna za spisywany majątek złoŜyła przed rozpoczęciem 

spisu oświadczenie informujące o tym, Ŝe wszystkie dowody rachunkowe i 
rozchodowe zostały wystawione i przekazane do księgowości oraz ujęte w ewidencji 
księgowej, 

- spisu dokonano w dniach 4 – 15 stycznia 2010 roku, na arkuszach spisowych 
traktowanych jako druki ścisłego zarachowania, przed wydaniem zostały one 
ponumerowane oraz zaewidencjonowane w ksiąŜce druków ścisłego zarachowania, 

- według informacji przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej pobrano 115 sztuk 
arkuszy spisowych od numeru 452 do numeru 566, w tym anulowano 29 sztuk, 

- zespół spisowy dokonał spisu z natury w ustalonym składzie osobowym i w 
wyznaczonym terminie, 

- osoba materialnie odpowiedzialna za spisywany majątek, po zakończeniu spisu z 
natury złoŜyła oświadczenie informujące, Ŝe osobiście uczestniczyła w inwentaryzacji 
powierzonych jej składników majątkowych i nie wnosi Ŝadnych uwag pracy zespołu 
spisowego, oraz Ŝe wszystkie składniki za które ponosi odpowiedzialność objęte 
zostały spisem z natury, 

- spisu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych dokonywano na 
odrębnych arkuszach spisu z natury, 
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- arkusze spisowe zawierały niezbędne podsumowania, korekty błędnych zapisów na 
arkuszach dokonywano zgodnie z regulacją zawartą w instrukcji,  

- na arkuszach spisowych znajdywały się podpisy członków zespołu spisowego, osoby 
materialnie odpowiedzialnej i osoby dokonującej wyceny składników majątkowych,     

- sporządzono równieŜ protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w kasie Urzędu 
Miasta w dniu  31 grudnia 2009 roku stan gotówki w kasie wynosił 0, 

- dokonano spisu druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 
roku, 

- zespół spisowy sporządził w dniu 15 stycznia 2010 roku dwa odrębne protokoły, 
jeden z przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, drugi - spisu pozostałych 
środków trwałych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku,  

- komisja inwentaryzacyjna sporządziła w dniu 15 stycznia 2010 roku  dwa protokoły: 
rozliczenia wyników inwentaryzacji środków trwałych oraz odrębny pozostałych 
środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, z zachowaniem terminu 
rozliczenia inwentaryzacji określonym w zarządzeniu Burmistrza Miasta. NadwyŜek, 
ani niedoborów nie stwierdzono, 

- protokoły z rozliczenia inwentaryzacji i jej przeprowadzenia przez zespoły spisowe 
zatwierdziła Burmistrz Miasta, 

- drogą weryfikacji dokonano inwentaryzacji gruntów, dróg, chodników, kanalizacji, 
studni, wartości niematerialnych i prawnych. 

W toku kontroli stwierdzono róŜnice w wartości i ilości gruntów będących 
własnością kontrolowanej jednostki, wykazanych w informacji o stanie mienia i 
w księdze inwentarzowej środków trwałych. Szczegółowe informacje w tym 
zakresie zawarto w pkt 2.1. „Urządzenia księgowe” niniejszego rozdziału. 
PowyŜsze róŜnice wskazują na nierzetelne dokonanie czynności związanych z 
inwentaryzacją przeprowadzoną drogą weryfikacji  według stanu na dzień 31 
grudnia 2009 roku składników majątku Miasta Brzeziny. 

Przedstawione w aktywach (bilans za 2009 rok) wartości środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych nie były zgodne ze stanem rzeczywistym, 
poniewaŜ ewidencja w tym zakresie była niepełna. 

Zgodnie z § 10 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji 
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny 
przed przystąpieniem do inwentaryzacji naleŜy przeprowadzić oględziny środków 
trwałych i pozostałych środków trwałych pod względem przydatności. W toku kontroli 
stwierdzono, Ŝe przed przystąpieniem do inwentaryzacji nie przeprowadzono oględzin 
środków trwałych i pozostałych środków trwałych w uŜywaniu. W trakcie spisu z natury 
wytypowano środki trwałe nie nadające się do dalszej eksploatacji, które ujęto na 
oddzielnych arkuszach spisu z natury (nr 33, 51 i 52). Komisja likwidacyjna w składzie 
trzyosobowym w dniu 18 marca 2010 roku dokonała oględzin wytypowanych do 
likwidacji składników majątkowych na łączną kwotę 28.524,87 zł, na okoliczność czego 
sporządziła protokoły. W dniu 24 marca 2010 roku Burmistrz Miasta zatwierdziła 
likwidację środków trwałych. Zlikwidowany sprzęt przekazano uprawnionej firmie w 
zakresie gospodarowania odpadami. 
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IX. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW ORAZ 
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZ ĄDU TREYTORIALNEGO  
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ. POMOC FINANSOWA 

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Ń - 2009 ROK 

W 2009 roku Burmistrz Ewa Chojka działając w imieniu Gminy Miasto Brzeziny, zawarła 
z Krzysztofem Wdowiakiem – Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach dwa 
porozumienia w sprawie zorganizowania w 2009 roku na terenie miasta Brzeziny słuŜb 
ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego.  

Porozumienia zawarte zostały po uprzednio podjętych w tym zakresie uchwałach  
Rady Miasta Brzeziny. Dokonano kontroli zadań realizowanych na podstawie ww. dwóch 
porozumień. 

W dniu 19 lutego 2009 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr XXXI/14/09 w 
sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środków finansowych 
na sfinansowanie słuŜb ponadnormatywnych, uchwalając, co następuje: 
− Miasto Brzeziny przekaŜe Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środki 

finansowe w wysokości 10.000,00 zł (zgodnie z załączoną kalkulacją) z 
przeznaczeniem na rekompensatę pienięŜną w związku z pełnieniem przez 
policjantów Komendy Powiatowej Policji dodatkowych słuŜb patrolowych w I 
półroczu 2009 roku, 

− celem przekazania środków finansowych jest poprawienie bezpieczeństwa 
mieszkańców Miasta Brzeziny, 

− pokrycie kosztów realizacji zadania nastąpi bezpośrednio z budŜetu Miasta Brzeziny. 

W dniu 30 czerwca 2009 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr XXXIX/73/09 w 
sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środków finansowych 
na sfinansowanie słuŜb ponadnormatywnych, uchwalając, co następuje: 
− Miasto Brzeziny przekaŜe Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środki 

finansowe w wysokości 10.000,00 zł (zgodnie z załączoną kalkulacją) z 
przeznaczeniem na rekompensatę pienięŜną w związku z pełnieniem przez 
policjantów Komendy Powiatowej Policji dodatkowych słuŜb patrolowych w II 
półroczu 2009 roku, 

− celem przekazania środków finansowych jest poprawienie bezpieczeństwa 
mieszkańców Miasta Brzeziny, 

− pokrycie kosztów realizacji zadania nastąpi bezpośrednio z budŜetu Miasta Brzeziny. 
 
Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zostały zabezpieczone w budŜecie  
Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok w dziale 754, rozdziale 75404, § 3000. 

Zgodnie z postanowieniami wymienionych uchwał Rady Miasta Brzeziny zawarto 
porozumienia w dniach: 27 lutego 2009 roku (porozumienie nr SO – 9/2009) i 30 
czerwca 2009 roku (porozumienie nr SO – 49/2009) . W porozumieniach zapisano m.in.: 
− przedmiotem porozumień są środki finansowe przekazane w formie dotacji w kwocie 

10.000,00 zł (dotyczy I półrocza 2009 roku) i 10.000,00 zł (dotyczy II półrocza 
2009 roku) z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie Miasta Brzeziny słuŜb 
ponadnormatywnych policjantów,  

− słuŜby policjantów pełnione będą w dni wolne od pracy, w systemie 
ośmiogodzinnym, w oparciu o harmonogram opracowany przez Komendanta 
Powiatowego Policji i zatwierdzonego przez Burmistrza Gminy Miasto Brzeziny, 
stanowiący załącznik do egzemplarza porozumienia, będącego w posiadaniu 
Komendanta Powiatowego Policji, 
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− porozumienia zawarto na czas określony ( 27 luty - 30 czerwiec 2009 roku i 3 lipca 
– 31 grudnia 2009 roku), 

− środki zostaną przekazane na konto bankowe Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi,  
− Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  jako dysponent Funduszu Wsparcia Policji 

będzie wydatkował środki do dnia 30 sierpnia 2009 roku (za I półrocze 2009 roku) i 
do dnia 31 grudnia 2009 roku (za II półrocze 2009 roku), 

− Wydział Finansowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi w terminach: do dnia 30 
sierpnia 2009 roku (za I półrocze) i do dnia 31 stycznia 2010 roku (za II półrocze) 
złoŜy końcowe finansowe rozliczenie z przekazanych środków i dokona 
ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków na rzecz Gminy Miasto Brzeziny, 

− Komendant Powiatowy Policji przedstawi Gminie Miasto Brzeziny sprawozdanie z 
realizacji ponadnormatywnych uzgodnionych słuŜb w terminie do dnia 30 sierpnia 
2009 roku za I półrocze i do dnia 20 stycznia 2010 roku za II półrocze. 

 
PowyŜsze umowy zostały podpisane przez Burmistrza Miasta Brzeziny Ewę Chojkę, 
Komendanta Powiatowego w Brzezinach Policji Krzysztofa Wdowiaka, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta Brzeziny GraŜyny Meli.  

Terminowo ść otrzymywania środków na realizacj ę wykonywanych zada ń 

W ww. porozumieniach nie określono daty przekazania środków finansowych na 
rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi.  
W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe  Miasto Brzeziny przekazało środki 
finansowe w wysokościach określonych w porozumieniach w dniach: 10 kwietnia 2009 
roku zł (wyciąg bankowy nr 75, poz. księgowa nr 5430)  oraz 9 lipca 2009 roku (wyciąg 
bankowy nr 141, poz. księgowa nr 10821).  

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi złoŜyła Miastu Brzeziny sprawozdania z realizacji 
ponadnormatywnych słuŜb policjantów z zachowaniem terminów określonych w 
porozumieniach, tj. w dniu 6 lipca 2009 roku (za I półrocze, wpływ do Urzędu Miasta 
Brzeziny w dniu 13 lipca 2009 roku) i w dniu 4 grudnia 2009 roku (za II półrocze, 
wpływ do Urzędu Miasta w Brzezinach w dniu 14 grudnia 2009 roku) wraz z załączonymi 
listami wypłat dodatkowych naleŜności pienięŜnych z tyt. rekompensaty  za słuŜbę 
ponadnormatywną. Zgodnie z załączonymi listami, ostatniej wypłaty za I półrocze 
dokonano w dniu 10 lipca 2009 roku, tj. 4 dni po sporządzeniu końcowego 
finansowego rozliczenia z przekazanych środków, natomiast ostatniej wypłaty 
za II półrocze 2009 roku dokonano w dniu 15 grudnia 2009 roku, tj. 11 dni po 
sporządzeniu końcowego rozliczenia za II półrocze 2009 roku. Za datę 
rozliczenia przyjęto datę sporządzenia ostatniej listy wypłat, tj. 2 lipca 2009 
roku i 4 grudnia 2009 roku. 

Kserokopie finansowego rozliczenia za I i II półrocze 2009 roku oraz listy dodatkowych 
naleŜności pienięŜnych z tytułu rekompensaty za słuŜbę ponadnormatywną z dnia 2 lipca 
i 4 grudnia 2009 roku stanowią akta strona nr 380-383.  

Harmonogramy słuŜb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na terenie miasta Brzeziny za I i II półrocze 
2009 roku zostały zaakceptowane przez Burmistrz Miasta Brzeziny. W toku kontroli, 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów (tj. uchwał wraz z kalkulacjami 
wysokości dotacji, harmonogramów, finansowych rozliczeń i sprawozdania 
Komendanta Powiatowego Policji) stwierdzono, Ŝe z przekazanych środków 
finansowych w 2009 roku zrealizowano łącznie 64 słuŜby prewencyjne, z czego 
60 słuŜb ośmiogodzinnych i 4 słuŜby pięciogodzinne. Zgodnie z § 2 pkt 1 
niniejszych porozumień strony ustaliły, Ŝe słuŜby policjantów pełnione będą w 
systemie ośmiogodzinnym. W związku z powyŜszym wystąpiła niespójność w 
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zapisach zawartego porozumienia i sprawozdania Komendanta Powiatowego 
Policji  wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz uchwałą.  

Wyjaśnienie w tej sprawie złoŜyła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich stanowi załącznik nr 74 do 
protokołu kontroli. 

Zgodnie z przedłoŜonym wyjaśnieniem, zorganizowanie 4 słuŜb pięciogodzinnych 
wynikało z potrzeby wykorzystania całości kwot przyznanych dotacji. 

W dniu 28 grudnia 2009 roku Komendant Powiatowy Policji złoŜył Gminie jedno 
sprawozdanie z realizacji Porozumienia w sprawie ponadnormatywnych  słuŜb 
prewencyjnych realizowanych na terenie miasta Brzeziny za okres od dnia 1 
marca do dnia 29 listopada 2009 roku, tj. niezgodnie z zawartymi 
porozumieniami. Zgodnie z § 7 pkt 2 porozumienia nr SO – 9/2009 z dnia 27 
lutego 2009 roku i § 7 pkt 2 porozumienia nr SO – 49/2009 z dnia 30 czerwca 
2009 roku, sprawozdanie za I półrocze 2009 roku z realizacji 
ponadnormatywnych uzgodnionych słuŜb powinno być złoŜone w terminie do 
dnia 30 sierpnia 2009, a sprawozdanie za II półrocze 2009 roku do dnia 20 
stycznia 2010 roku. 

Środki finansowe przekazanych dotacji w łącznej kwocie 20.000,00 zł wykorzystano w 
całości zgodnie z przeznaczeniem zawartym w porozumieniach. 

POMOC FINANSOWA UDZIELANA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZ ĄDU 
TERYTORIALNEGO – 2008 - 2009 

W 2008 roku udzielono pomocy finansowej jednej jednostce samorządu terytorialnego.  

W dniu 20 listopada 2008 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr XXVIII/133/08 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu, uchwalając, co 
następuje: 
- Gmina Miasto Brzeziny udzieli pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 

wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 
operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzezinach, 

- zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów Miasta Brzeziny 
- wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

W uchwale nr XXVIII/129/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian budŜetu i 
zmian w budŜecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 Rada Miasta zaplanowała wydatki 
w dziale 754 rozdziale 75411 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 10.000,00 zł.  

Zgodnie z postanowieniami wymienionymi w uchwale Rady Miasta Brzeziny, w dniu 11 
grudnia 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Brzeziny a Powiatem 
Brzezińskim. W umowie zapisano m.in.: 
- przedmiotem umowy jest pomoc finansowa udzielona Powiatowi Brzezińskiemu na 

dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarne w kwocie 10.000,00 zł, 

- środki w wysokości 10.000,00 zł zostaną przekazane na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Brzezinach w terminie 7 dni od podpisania umowy, 

- rozliczenie dotacji przez Powiat nastąpi do dnia 14 stycznia 2009 roku, 
- wykorzystanie otrzymanych środków finansowych przez Powiat niezgodnie z celem 

umowy skutkować będzie roszczeniem o ich zwrot wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowej.  
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PowyŜsza umowa zostały podpisane przez Burmistrza Miasta Brzeziny Ewę Chojkę, 
Starostę Powiatu Brzezińskiego Edmunda Koteckiego i Wicestarostę Marcina Plutę, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta Brzeziny GraŜyny Meli i Skarbnika Powiatu Grzegorza 
Dębkowskiego. 

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, Ŝe Gmina Miasto Brzeziny przekazała 
jednorazowo w dniu 17 grudnia 2008 roku poleceniem przelewu środki finansowe na 
realizację zadania będącego przedmiotem umowy w wysokości 10.000,00 zł (wyciąg 
bankowy nr 268, poz. księgowa nr 22337). 
Powiat Brzeziński przedłoŜył w dniu 14 stycznia 2009 roku (tj. zgodnie z terminem 
określonym w umowie) Miastu wymaganą umową dokumentację zawierającą: 
- kserokopię faktury VAT nr FV/AN/142/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku na kwotę 

89.890,00 zł brutto – zakup samochodu marki Suzuki Grand Vitara, 
- kserokopię przyjęcia samochodu operacyjnego (OT nr 27/08 z dnia 11 grudnia 2008 

roku) na stan środków trwałych Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
PowyŜsze kserokopie dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków 
z dotacji zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Wydatkowane środki związane z udzieloną pomocą, Miasto zaewidencjonowało na 
kontach Wn 224 i Ma 130 z klasyfikacją 754 75411 § 6300.  

W 2009 roku udzielono pomocy finansowej jednej jednostce samorządu terytorialnego.  

W dniu 23 października 2009 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr 
XLIV/113/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu, 
uchwalając, co następuje: 
- Gmina Miasto Brzeziny udzieli pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 

wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 
kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Brzezinach, 

- zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów Miasta Brzeziny, 
- wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 
 
Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zostały zabezpieczone w budŜecie  
Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok w dziale 754, rozdziale 75411 w kwocie 40.000,00 
zł. 

Na podstawie przedmiotowej uchwały w dniu 27 października 2009 roku, Gmina Miasto 
Brzeziny reprezentowana przez Burmistrza – Ewę Chojkę, podpisała z Powiatem 
Brzezińskim reprezentowanym przez Starostę – Edmunda Koteckiego i Wicestarostę – 
Marcina Plutę, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – GraŜynę Melę, umowę dotyczącą 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzezinach w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto w umowie 
zapisano: 

- środki w wysokości 40.000,00 zł zostaną przekazane na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Brzezinach w terminie 14 dni od podpisania umowy, 

- rozliczenie dotacji przez Powiat nastąpi do dnia 14 stycznia 2010 roku, 
- wykorzystanie otrzymanych środków finansowych przez Powiat niezgodnie z celem 

umowy skutkować będzie roszczeniem o ich zwrot wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowej.  

Środki pomocy w wysokości 40.000,00 zł Miasto przekazało na konto Powiatu 
Brzezińskiego jednorazowo w dniu 29 października 2009 roku (wyciąg bankowy nr 227, 
poz. księgowa 16832). 
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Powiat Brzeziński w dniu 12 stycznia 2010 roku przedłoŜył Miastu wymaganą umową 
dokumentację potwierdzającą wydatkowanie środków na cel określony przedmiotową 
umową, zawierającą: 
- kserokopię faktury VAT nr 020/A11/0000315 z dnia 7 grudnia 2009 roku, na kwotę 

55.000,00 zł brutto– zakup samochodu marki Citroen Berlingo,  
- kserokopię przyjęcia samochodu operacyjnego (OT nr 26/09 z dnia 09 grudnia 2009 

roku) na stan środków trwałych Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
Wydatkowane środki związane z udzieloną pomocą, Miasto zaewidencjonowało na 
kontach Wn 224 i Ma 130 z klasyfikacją 754 75411 § 6300. 

X. ROZLICZENIA BUDśETU Z SAMORZĄDOWYMI JEDNOSTKAMI 
ORGANIZACYJNYMI 

1. DOTACJE PRZEKAZYWANE NA RZECZ ZAKŁADÓW BUD śETOWYCH I 
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – WYSOKOŚĆ I RODZAJ - 2009 ROK 

W jednostce kontrolowanej nie występowały oraz nie występują zakłady budŜetowe i 
gospodarstwa pomocnicze.  

2. WPŁATY ZAKŁADÓW BUD śETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH DO 
BUDśETU GMINY - 2009 ROK 

Zgodnie z ustaleniami jak w pkt 1 ww. wpłaty nie występują. 

3. DOTACJE NA RZECZ PUBLICZNYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ – 2009 ROK 

Kontrolowana jednostka nie przekazywała dotacji na rzecz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej.  

XI. INNE USTALENIA 

Na terenie Miasta Brzeziny działa pięć placówek oświatowych, tj. dwie szkoły 
podstawowe, dwa przedszkola oraz jedno gimnazjum, których obsługę finansową 
prowadzi Referat Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta Brzeziny.  

Zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity z dnia 17 maja 2006 roku Dz. U. nr 97 poz.674 ze zm.) Referat Księgowości 
Oświatowej, przeprowadził analizę poniesionych w roku 2009, wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. Do wyliczenia dodatku uzupełniającego wykorzystano program 
komputerowy „Vulcan”. 

Analiza danych zawartych w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, sporządzonego w dniu 29 stycznia 2010 roku 
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wykazała, Ŝe Miasto Brzeziny zobowiązane było do wypłacenia dodatku jednorazowego w 
łącznej wysokości 27.649,48 zł, a mianowicie:  

- nauczyciele staŜyści – 8.742,87 zł, 
- nauczyciele dyplomowani – 18.906,61 zł. 

Kontrolujące dokonały analizy przeprowadzonych wyliczeń jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla ww. grup zawodowych nauczycieli.  

Dane w powyŜszym zakresie zawarto w tabelach stanowiącej załącznik nr 75 do 
protokołu kontroli. 

W wyniku powyŜszego stwierdzono, Ŝe błędnie wyliczono strukturę zatrudnienia 
nauczycieli staŜystów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 roku. Wg 
sprawozdania średnioroczna liczba etatów wynosiła 7,15 natomiast z wyliczeń na 
podstawie dokumentacji źródłowej (angaŜe, umowy o pracę) liczba etatów wynosiła 
7,02. RóŜnica w wyliczonych etatach wynikała z liczby wykazanych etatów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w miesiącach: marzec – liczba wykazanych etatów 2,07 natomiast 
faktyczna liczba etatów wynosiła 2 oraz w miesiącu kwietniu - – liczba wykazanych 
etatów 3 natomiast faktyczna liczba etatów wynosiła 2. W związku z powyŜszym suma 
iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, ustalonych dla okresów 
obowiązywania poszczególnych kwot bazowych zmniejszyła się o kwotę 2.264,97 zł. 

W celu ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń osiąganych przez nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta Brzeziny z podziałem na poszczególne 
grupy awansu zawodowego w roku 2009, kontrolowana jednostka uwzględniła w 
wyliczeniach składniki wynagrodzeń wynikające z art. 30 ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela, a mianowicie: 
- wynagrodzenie zasadnicze, 
- dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, opiekun staŜu 

oraz za warunki pracy, 
- godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
- ekwiwalent za urlop, 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
- nagroda ze specjalnego funduszu nagród, 
- nagroda jubileuszowa, 
- wynagrodzenie za czas choroby, 
- zasiłek na zagospodarowanie, 
- dodatek wyrównawczy. 
Z dokumentacji źródłowej, tj.  kart wynagrodzeń, sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu 
zawodowego wynika, Ŝe w 2009 roku kontrolowana jednostka poniosła na 
wynagrodzenia nauczycieli staŜystów wydatki kwocie 165.956,28 zł i taka 
kwotę przyjęto do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla ww. 
grupy nauczycieli za rok 2009. Wg wyliczeń kontrolujących wydatki poniesione 
w 2009 roku dla tej grupy nauczycieli  wynosiły 165.392,93zł. Stwierdzona 
róŜnica w wysokości poniesionych wydatków (563,35 zł) wynikała z faktu 
uwzględnienia w kosztach roku 2009 dodatku wyrównawczego wypłaconego 
nauczycielom staŜystom za 2008 rok, na podstawie uchwały XVIII/19/08 Rady 
Miasta z dnia 28 lutego 2008 roku. Ujęty w kosztach dodatek stanowił 
uzupełnienie wypłaconych wynagrodzeń za rok 2008 dla ww. grupy nauczycieli, 
z uwagi na nie uzyskanie przez nich średniego wynagrodzenia 
odpowiadającemu właściwemu wskaźnikowi określonemu w art. 30 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela.  
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Wg kontrolujących przedmiotowy dodatek wyrównawczy za rok 2008 nie powinien być 
wliczony do kosztów wynagrodzeń poniesionych przez organ prowadzący z uwagi na 
jego specyfikę. Wysokość oraz wypłata ww. składnika płacowego nie wynikała 
bezpośrednio ze stosunku pracy, lecz była uzaleŜniona od sumy składników 
wynikających z umowy o pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
które zostały określone w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. NaleŜy zauwaŜyć Ŝe 
ustawodawca w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. nr 213 poz. 1650 ) w art. 1 zmieniając brzmienie art. 30a ustawy 
Karta Nauczyciela, wyłączył jednorazowy dodatek uzupełniający, który ma podobny 
charakter, jak dodatek wyrównawczy.  

Przy ustalaniu osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu 
zatrudnienia, inspektorzy dokonali wyliczeń według wzoru wskazanego w załączniku nr 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie 
sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6 poz. 35). 

Analiza wyliczeń jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli staŜystów i 
dyplomowanych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Brzeziny 
wykazała, Ŝe dla nauczycieli staŜystów błędnie ustalono kwotę róŜnicy wynikającej z  
wyliczeń dotyczących średniej wynagrodzeń, a rzeczywistych kosztów wynagrodzeń dla 
nauczycieli staŜystów. Kwota ww. róŜnicy wyliczona przez inspektorów wynosiła 
6.477,90 zł, natomiast w przypadku wyliczeń dokonywanych przez jednostkę była to 
kwota 8.742,87 zł, co w konsekwencji spowodowało zawyŜenie dodatku uzupełniającego 
wyliczonego indywidualnie dla kaŜdego nauczyciela z grupy staŜystów – wyliczone 
róŜnice zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.   

Łączna kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego dla analizowanych grup 
nauczycieli wyliczona przez kontrolowaną jednostkę wynosiła 25.819,69 zł, który 
wypłacono w dniu 29 stycznia 2010 roku.  

Ponadto kontrolujące, stwierdziły Ŝe kontrolowana jednostka nie wypłaciła 
dodatku uzupełniającego pracownikom, którzy nie byli pracownikami szkół 
prowadzonych przez Miasto Brzeziny na dzień 31 grudnia 2009 roku. Kwota 
niewypłaconego dodatku wynosiła  1.829,79 zł.  

Zgodnie z zapisami art.1 ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 19 
listopada 2009 roku (Dz. U. nr 213 poz. 1650), organ prowadzący szkołę ustala kwotę 
róŜnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w 
składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. 
Kwota róŜnicy, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 
wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę róŜnicy.  

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Brzeziny 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 3 lutego 2010 oku. 
 

XII. USTALENIA KO ŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI. 

Protokół zawiera 180 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia 
kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli str. 13 pod pozycją 5/2010. 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE BRZEZINY 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

170 

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby: 

1. Ewa Chojka – Burmistrz Miasta, 
2. GraŜyna Mela – Skarbnik Miasta, 
3. Anna Durańska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem, 
4. ElŜbieta Matczak - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 
5. Małgorzata Kocik – Inspektor w Wydziale Finansowym, 
6. Urszula Łączyńska – Inspektor w Wydziale Finansowym, 
7. ElŜbieta Staniszewska – Inspektor w Wydziale Finansowym, 
8. Anna Bogdańska – Inspektor w Referat Księgowości Oświatowej, 
9. Anna Pielarz – Podinspektor w Wydziale Finansowym, 
10. ElŜbieta Dębska – Referent w Wydziale Finansowych, 
11. Anna Wylazłowska – Kasjerka, 
12. ElŜbieta Szuflińska – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury, 
13. Barbara Cywińska – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, 
14. Ewelina Ostrowska – Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem, 
15. Beata Kucharska - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, 
16. Radosław Pyka – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, 
17. Waldemar Guzicki – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, 
18. Mariusz Sikorski – Referent w Wydziale Gospodarki Mieniem 
19. Janusz Sidor – Obsługa Rady Miasta, 
 

Integralną częścią protokołu są następujące załączniki: 

1. Protokół kontroli kasy Urzędu Miasta w Brzezinach przeprowadzonej w dniu 12 maja 2010 r. 

2. Szczegółowa charakterystyka wskaźników wraz ze sposobem ich wyliczenia. 

3. Szczegółowe wyliczenie wskaźnika zadłuŜenia dla 2009 roku. 

4. Test kontrolny dotyczący przestrzegania przepisów w zakresie  wewnętrznej kontroli finansowej. 

5. Wykaz podmiotów przeprowadzających kontrole w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie 
Miasta Brzeziny w 2009 roku. 

6. Zestawienie zaciągniętych kredytów w 2009 roku. 

7. Oświadczenia: o nie zaciąganiu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, o  nie 
zaciąganiu zobowiązań na pokrycie deficytu przejściowego, o nie udzielaniu gwarancji i poręczeń 
oraz o nie emitowaniu papierów wartościowych. 

8. Tabele przedstawiające szczegółową spłatę kredytów.  

9. Test w zakresie poprawności dokonywania zapisów księgowych.  

10. Wyjaśnienie w sprawie braku ewidencji na kontach organu 260 oraz 909. 

11. Wyjaśnienie Skarbnika Miasta w sprawie braku szczegółowej ewidencji dotyczącej wyliczania 
skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych. 

12. Wyliczenie skutków finansowych dotyczących obniŜenia górnych stawek w podatku od środków 
transportowych w wybranych próbach przez inspektorów RIO. 

13. Testy dotyczące sprawozdawczości budŜetowej, skutków obniŜenia górnych stawek 
podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości i środków 
transportowych. 

14. Wyśnienia Skarbnika Miasta w sprawie przekazu elektronicznego przekazu korekty sprawozdań 
budŜetowych. 

15. Zestawienie tabel ACL wraz  z wyjaśnieniami Skarbnika Miasta.   

16. Zestawienie zobowiązań konta 201 na dzień 31 grudnia 2009 roku 

17. Zestawienie faktur objętych kontrolą w zakresie funkcjonowania konta 201. 

18. Test dotyczący kontroli prawidłowości ewidencji operacji gospodarczych i finansowych. 

19. Zestawienie zadeklarowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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20. Zestawienie wpłat składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. 

21. Zestawienie zadeklarowanych kwot wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

22.  Informacja Skarbnika dotycząca księgowań na kontach 231, 234 i 240. 

23.  Zestawienie udzielonych zaliczek jednorazowych i  stałych w roku 2009 roku. 

24. Zestawienie podatników podatku od nieruchomości osoby prawne – wybrana próba.  

25. Tabele dotyczące  ustaleń w zakresie podatku od nieruchomości – osoby prawne wybrana próba. 

26. Wyjaśnienie Burmistrza Miasta w sprawie decyzji wydanych dla podatnika nr (…)49. 

27. Testy dotyczące podatku od nieruchomości – osoby prawne. 

28. Wyjaśnienie w sprawie wydania z opóźnieniem decyzji zmieniającej podatek. 

29. Tabele przedstawiające terminowość wydania decyzji podatkowych z naliczonym podatkiem, 
zgodność zastosowanych stawek ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Brzeziny oraz 
złoŜone korekty informacji w wybranej próbie podatników w latach 2008 – 2009. 

30. Wymiar podatku oraz terminowość wpłat naleŜności podatkowych dla podatników wybranej 
próby. 

31. Zestawienie przeprowadzonych przez jednostkę kontroli podatkowych z wyszczególnieniem 
podatników, terminów przeprowadzonych kontroli, przypisu podatku przed kontrolą i przypis na 
podstawie wydanych decyzji po kontroli. 

32. Zestawienie decyzji dotyczących umorzenia zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości za 
lata 2008 - 2009.  

33. Oświadczenie Burmistrza Miasta o udziale pracowników urzędu w postępowaniach podatkowych 
w sprawach ulg w zapłacie. 

34. Testy dotyczące zagadnień związanych podatkiem  od nieruchomości. 

35. Tabele obrazujące terminowość składania deklaracji podatkowych, zgodność zastosowanych 
stawek ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Brzeziny oraz terminowość wpłat rat 
podatku sprawdzonych na przykładzie wybranej próby podatników w latach 2008 – 2009. 

36. Tabele zawierające terminowość składania deklaracji podatkowych na określonym formularzu z 
naliczonym podatkiem, zgodność zastosowanych stawek ze stawkami uchwalonymi przez Radę 
Miasta Brzeziny w wybranej próbie podatników w latach 2007 – 2009 I półrocze oraz terminowość 
wpłat rat podatku. 

37. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia w wprowadzeniu korekty podatku. 

38. Testy dotyczące podatku od środków transportowych. 

39. Szczegółowy wykaz rozliczenia się z pobranych opłat targowych po terminie. 

40. Zestawienie pobranych i rozliczonych przez inkasenta bloczków opłaty targowej o nominałach 
3,00 zł i 5,00 zł objętych próbą kontroli. 

41. Wyjaśnienie Burmistrza Miasta w sprawie wybrania dzierŜawcy targowiska. 

42. Tabela przedstawiająca windykację I raty za 2008 rok i II raty za 2009 rok podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych. 

43. Szczegółowa windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
(największych dłuŜników). 

44. Szczegółowa windykacja zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych (największych 
dłuŜników). 

                                                      
49 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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45. Tabela przedstawiająca windykację I raty podatku za 2008 rok i II raty podatku za 2009 rok od 
środków transportowych od osób fizycznych. 

46. Szczegółowa windykacja zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 
(największych dłuŜników). 

47. Tabela obrazująca windykację II raty podatku za 2008 rok i I raty podatku za 2009 rok od środków 
transportowych od osób prawnych. 

48. Wykaz nieruchomości Miasta sprzedanych w latach 2008 – 2009 z wyszczególnieniem ceny 
sprzedaŜy. 

49. Wykaz nieruchomości oddanych w wieczyste uŜytkowanie. 

50. Wyjaśnienie w sprawie przedawnienia zaległości w kwocie 407,00 zł. 

51. Tabela przedstawiająca terminowość oraz wysokość dokonywanych opłat dotyczących badanej 
próby. 

52. Test dotyczący nieruchomości oddanych w dzierŜawę. 

53. Szczegółowe zestawienia wypłat kwot wpłaconych na kanalizację w latach 2007 – 2009. 

54. Tabela przedstawiająca wykonanie zadań finansowych i rzeczowych w 2009 roku. 

55. Wykaz dotacji udzielonych w 2009 roku. 

56. Wyjaśnienie w sprawie braku akceptacji Burmistrza oraz braku wpisu oferty Stowarzyszenia 
„Brzeziny – Alternatywa” w zestawieniu sporządzonym w drugim etapie postępowania konkursu 
ofert. 

57. Wyjaśnienie w sprawie niespójności kwot wykazanych w kalkulacji wykonywanego zadania. 

58. Wyjaśnienie w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego niezgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 9.1 uchwały nr XXVII/127/08  Rady Miasta Brzeziny. 

59. Wykaz pracowników wytypowanych do kontroli, ich wynagrodzeń wraz z wyszczególnieniem 
wszystkich składników tych wynagrodzeń. 

60. Wyjaśnienie w sprawie błędnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

61. Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w okresie 2008-2009 rok oraz źródła ich 
finansowania.  

62. Wyjaśnienie Skarbnika Miasta w sprawie salda konta 080. 

63. Dane dotyczące badanego zadania inwestycyjnego” Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach”. 

64. Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury w sprawie gwarancji naleŜytego 
zabezpieczenia wykonania umowy inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzezinach”. 

65. Dane dotyczące zadania inwestycyjnego” „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzezinach”. 

66. Test dotyczący zasad ewidencji składników majątkowych. 

67. Prawidłowość klasyfikacji środków trwałych oraz zastosowanych stawek umorzeniowych 
wybranych środków trwałych. 

68. Prawidłowość wprowadzenia do ewidencji środków trwałych gruntów oraz dróg gminnych. 

69. Wyjaśnienie pracownika merytorycznego dotyczące rozbieŜności w wartości gruntów oddanych w 
wieczyste uŜytkowanie. 

70. Wyjaśnienie dotyczące skomunalizowanych działek. 

71. Wyjaśnienie dotyczące działek o numerach: 3305/1, 195/4, 2463/3 oraz 3375/2. 

72. Wyjaśnienie Skarbnika Miasta GraŜyny Meli w sprawie ewidencjonowania gruntów oddanych w 
wieczyste uŜytkowanie. 

73. Test dotyczące ewidencji składników majątku.  

74. Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. 

75. Wyliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli staŜystów i dyplomowanych 
zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta Brzeziny. 
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76. Wyjaśnienie w sprawie faktu pobrania przez inkasenta opłaty w kwocie 200,00 zł za okres do 
końca roku, wystawienia za pobraną opłatę pokwitowania bez numeru i daty oraz określenia 
czego dotyczyła opłata. 

77. Testy dotyczące udzielenia dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych. 

78. Zestawienie akt kontroli.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano  
w dniu 21 września 2010 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami 
pozostawiono w Urzędzie Miasta Brzeziny. 

Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy 
podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych 
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy. 

 

Kontrolujący:      Jednostka kontrolowana: 

...................................... 
(Urszula PodraŜka – Krawczak) 

 

...................................... 
(Teresa Michalska) 
 
 
...................................... 
(Krystyna Głąb) 
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...................................... 
(Agnieszka Supera) 
 

 

 

 

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli: 

 

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

    (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 


