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L6d2, dnia 2 paidziernaka 2014 roku

Pan
Slawomir Swigoi
Wojt Gminy Biala

wK - 602/4r/2O14

DzialajEc na podobdwie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obr€lhuflkowych (tekst jednolity Dz. lJ. z 2012 r., poz.
1113) informuje Pana WUJta, 2e ReEionalna lzba Obrachunkowa w Lodzi
przeprowadzila kompleksowq kontrole gospgdarki finansowej i zam6wief
publicznych w Gminie Bl€ttr. Kontrolq objeto okres roku 2013 i wybrane
zagadnienia z lat wcz€dnlejszych dotyczAce przede wszystkim: kontroli
wewnQtrznej; prowadzenia rachunkowo3ci; zadtuienia jednostki; sporzqdzania
sprawozdai finansowych; realizacji dochod6w z podatk6w i oplat lokalnych;
realizacji dochod6w z majatku; udzielania zam6wiei publicznych; wydatk6w
inwestycyjnych; ewidencji i inwentaryzacji majqtku oraz wydatk6w na
spop4dzenie studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy, a takze utworzenia idziatalnoEci Przedsiebiorstwa Komunalnego EKO-Biala
Sp. z o.o. Stwierdzone w wyniku czynno6ci kontrolnych nieprawidlowodca i

uchybienia wynikaly z nieprzestrzegania obowiEzujecych przepis6w,
niedostatecznego nadzoro ze strony kiercwnictwa jednostki oraz naruszania
procedur kontroli wewnetrznej, Wykazane uchybienia i nieprawidlowoici dotyczyly,
w szczeo6lnoici:

' Czynnosci kontrolne prowadzone byly w dniach 5 maja 2014 roku - 26 czerwca 2014.oku. protokdl
podpisany zostal w dniu 12 sierpnaa 2014 roku.



I.

W zakresie planowania i prognozowania wielkosci finansowych
w budiecie i w wieloletniei prognozie finansowei

1. Rozchody budtetu z tytulu kredyt6w, ujete w wieloletniej prognozie

finansowej na lata 2014-2025, uchwalonej uchwalE nr xLlll/242/14 Rady

Gminy Biala z dnia 22 stycznia 2014 roku, z uwzglQdnieniem jei zmiany

dokonanej zarzAdzeniem nr 274/ 74 W6jta Gminy Biala z dnia 3 lutego

2074 roku, zostaly ujQte niezgodnie z tre6ciE zawartych umow,

w szczeg6lno6ci w zakresie harmonogram6w splaty dlugu:

[1] w zaplanowanej kwocie rozchod6w na 2015 rok nie ujeto kwoty

3OO.OOO,OO zl, wynikaj4cej z um6w kredytowych, [2] w 2017 (oku

zaplanowano rozchody o 3OO.OOO,00 zl wy2sze ni2 wynikajqce z podpisanych

um6w kredytowych. Powyzsze naruszalo wym6g realistycznogci wieloletniej
prognozy finansowej wynikajqcy z aft 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sietpnia

2OO9 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2073 r., poz BB5

ze zm.).

2. Stwierdzono zani2enie w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) w zakresie

2014 roku kwoty wydatk6w na splate odsetek od zaciEgniQtych kredytow

i po2yczek. Srednie wydatki z tytulu odsetek od kredyt6w wedlug ewidencji

ksiQgowej w okresie od stycznia do maia 2OI4 roku ksztaltowaly siq na

poziomie przekraczajAcym 15.OOO,O0 zl miesiQcznie. Powyzsze wyliczenie

Dotwierdzalo tak2e sprawozdania Rb-27S sporzadzone na dziei 31 marca

2014 roku, w kt6rym wykonanie ww. wydatkow wynosilo kwotQ

45.92a,07 zl, czyli miesiecznie ponad 15.000,00 zl. UwzgledniajEc powyzsze

dane prognozowana kwota odsetek od kredyt6w powinna ksztaltowae siq na

poziomie okolo 1BO,0OO,0o zl (w WPF ibudzecie ujQto kwote 130.000 zl)

Gdyby jednostka zaplanowala na 2014 rok wydatki na sptatq odsetek od

kredyt6w i po2yczek w podanej wysokoici, planowana laczna kwota splaty

kredyt6w i pozyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochod6w

budzetowych og6lem osiQgnelaby wskainik 1,94olo (lewa strona relacji splaty

zobowiEzai ustalonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych)

i Drzekroczvlabv <redniq arytmetycznE z obliczonej dla ostatnich trzech lat

relacji jej dochod6w bie2Ecych powiQkszonych o dochody ze sprzedazy

majatkLr oraz pomniejszonych o wydatki bie2Ece, do dochod6w o96lem

bud2etu, kt6ra ksztaltuje siQ na poziomie 1,72o/o (prawa strona wskazanej

powy2ej relacji), Powyzsze oznacza,2e Gmina nie mogtaby uchwalia budzetu

na 2014 rok.

wia`ciwvm czasie stosoWneao rozstrzvoniecia

uchwala nr xLV/260/■ 4 Radv Gminv Biala Z dnia 29 kWietnia
20■4 roku W SOrawie zmian w bud2ecie na 20■ 4 rok zwieks20nO

kwote wvdatk6w na obs:uoe dlu● u do kWOtv 2■ 000000 Z:
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`ti o 80 000.00z:う
 Oznaczalo to.2e iednostka miala 6wiadomo6こ ′12

wvdatki orzeznaczone na zaDlate Odsetek od kredvt6w i D02vczek
zostalv za● :anowane na zbvi niskim ●o2iOmie ,ednoc2e`nie nie
wprowad20nO Stosownvch zmian w VVPF′  co bv:o koniec2ne dia
ocenv ieqa!no`ci zmianv bud2etu. W oro● nozie kwota omawianvch
wvdatk6w nie zostala zmieniona R6wnoczesna zmiana lDrOanozv
w  omawianvm  2akreSie  Doka2alabV  `zakladaiac  brak  zmian
w orzv● adku D020Sta:vch wie:ko`ci finansowvchヽ  niezachowanie d:a
20■ 4 roku reiacii s● :atv zobowiazaF okre61onei w art 243 ustawv
o finansach DubliCznvch

Podkre`:i` naie2v. 2e uchwala bud2etowa i WPF musi 2aChOWa`
oeina zoodno6こ w zakresie tvch oarametr6w finansowvch. kt6re
kom●onuia relacie s● latv zobowia2aF uStalona w art. 243
ww ustawv

VVedlug danych zawartych、 v wieloletnie」 prognozle FinansoweJ na lata 2014-

2025,   mitujaCy zadlu2enie maksymainy ,vskattnik splaty zobo、 viマ ah′

o kt6rym moヽ va w art 243 ustawy o finansach pub cznych′  ksztaltoヽval sic

dla 2014 roku na pozlomie l′ フ20/O(wSkattnik roczny)′  a planowany wskattnik
splat kredyt6w i po2yczek z odsetkami′ 、vykupu papler6vv、 varto`ciol・ 7ych oraz

pOtencJalnych splat kvvot vvynikaJocych Z udzlelonych poreCZen i gwarancJi na

2014  rok 、vyn16s1  1′ 620/O  Powy2sze oznaczalo′   2e  relacJa  okre`lona

w ww  unormowaniu zostala zachowana  Naletty 」ednak WSkazaこ′ 2e
spelnienie  po、 vy2sze」   relacli  dla  2014  roku  spowodo、 vane  zostalo

podpisaniem aneks6vv do czterech  tlm6w kredytowych′   moca kt6rych
przesunicto pr7ypadajaCa dO Splaty vv 2014 roku kwote 800 572′ 00 zl na lata

2016-2018 1 2021 Mimo oowv2szeoo uiecie w VVPF rzetelnei kwotv odsetek

SOOWOdOWalobv niezachowanie DrZedmiotowei re ac"

VV wyniku ana‖ zy danych ujetyCh VV VvieloletnieJ prognozie Finansovvej

przyJcteJ na lata 2014-2025′  ustalono′  2e prOgnOzOwane dochody bie2aCe
w 2015 roku vvzrosly o kwote 1 649 340′ 65 z:(t」  11,350/o w stosunku do
planu za trzy k、vartaly 2013 roku i o 9′ 160/o vv stosunku do、マykOnania roku

poprzednie9o) Z obJa`nieh doヤ VPFヽvynikalo′  2e vv 2015 roku zaplanot・vano

,vy2sze dochody  biettace  vv StOStlnku  do  roku  2014  m in  z tytulu

dy、videndy′ oplaty eksploatacyJneJ za vvydobycie 2,vi「 u oraz z tytulu pOdatku

od nieruchomo`ci od no、vopOwstalej sp61kI PrzedsicbiorSt'VO Komunalne

EKO― B,ala  Sp  z  oo  z  s edziba W  BialeJ  DrugieJ  Wymienione
przedsicbiOrstヽvo otrZymalo vv pattdzierniku 2013 roku pozwolenie na budo、 vc

skladovv ska  odpad6、 v  zavvierajaCyCh  azbest   Podjcto  tak2e  starania

o uzyskanie po2yczki z VVoJe、 vOdzkiego Funduszu Ochrony Srodo、 マiska

l GospOdarkl ν′odneJ wとodZi VV kwocie 300 000′ 00 zl′  z przeznaczeniem na
budovvc skladOWiska  Ro2pOczeCie FaktyczneJ dzialainoζ ci przedsioblorst,va

przewidywane bylo na III kwartat 2014 roku

」ednak na dzieh zakohczenia kontro‖  przez RIO tvヒ od2' rea 2aOa OpiSanych

v・v obJa`nieniach do WVPF plan6、v obarczona byla bardzo du2ym ry2ykiem′

o czym`wiadczy m n:generowanie strat przez sp61kQ′ zlo2en e rezygnacJi

przez czlonk6w rady nadzorczeJ sp61k′  informacJa N7Voje、■6d2klegO Funduszu
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Ochrony Srodowiska l GospOdarkl νVodne」  z dnia 25 cze「 vvca 2014 roku

o niepodjQciu p「 zez Fundusz decyz」 l o doF nansovvaniu zadania pn ″Budo、マa

l  obszaru   skladovvego  Oraz  infrastruktury  skladovv ska  odpad6,v

za,vie「 a,aCyCh azbest″′ z u、 vagi na zla Sytuac」c ekonomiczna Sp61k′  a taktte

przedstawienie przez Prezesa sp61kivv dniu 20 czeⅣ vca 2014 roku stano、マiska

ZarZadu sp61ki o tre`c: ′′w obecne」  sytuacJi Zarzad ZmuszOny jest do
zlo2enia vvnlosku o upadloζ こ―jest to konieczne、 v trybie natychmiastovvym′

′

VVObeC   DrZedStawionvch   ok。 lczno`ci   zw「6ciこ   nale2v   uwage   2e

orzeszacowanie wartoζ c wolvw6w do budttetu z tvtulu dochod6w b ettacvch

zamierze1 lnwestvcvinvch a taktte solata zaciaanietvch zobow azaハ

Ponadto′  wydatki  na wynagrodzenia l pochodne 、v latach 2014-2016
zapanowano z 7′06% wzrostem (tJ 。 486110′ 87 zl)w stOSunku do
wykonan a tego rodzaju wydatkOw w roku 2013 0 ie znaczny wzrOst
plano、vanych wydatk6、v na vvynagrodzenia l pochodne、v 2014 roku znajduje

uzasadnienie、 v plan。,vanych do wyplatyl odp「 avvach emerytalnych(m in dla

Ska「 bnika Cminy′  Kiero、vnlka Cminnego Zespolu O`wiaty′  inspekto「a ds

obstugi kasy)′  odpraw e z tytulu uplywu kadencJi dla Wata Cm ny
i  nagrodach jub euszovvyCh′   O tyle  zakladany  pOzlom  vvydatkOvv  na
、vynag「Odzenia 、v latach 2015-2016 budzi watp‖ VV。

`C′

 tym bardziej′  之e

w obJa6n en ach do WPF wskazano′ 之e nie p anuje sie WZrOStu wynagrodzeh

dia praco,vnik6、マ  Zakladany wzrost wynagrodzeh vv roku 2016 pozostaje

、v sp「zecznoζ ci z zakladanym spadkiem 、vydatk6、 v bie2aCych VV 2016 roku

ol′ 150/o,co jak wskazano w obja`n eniach do WPF ma wyn kaこ z p anOwaneJ

do przeprovvadzenia reor9anizacJi、v jednostkach kultury

Real Styczno`こ wielo etnieJ prognozy nnansOweJ′  o kt6reJ mowa w art 226
ust l  usta、マy  o  finansach  pub‖ cznych,  w  zakresie  przyJmo、 vanych

vv  pro9nozie  wartoζ ci  dia  p「zyszlych  budttet6tv  ma  znaczenie  dla

potwierdzenia speinienia vv koleJnych latach ustawovvego 、■skattnika splaty

zobowiaZan′ Okre`lonego vv aに  243 ustavvy o finansach pub‖ cznych′ co jest

jedna  Z  Zasadnic2ych  funkcJi  prognozy   Brak  speinienia  standardu

reanstyCZno`ci niesie ze soba ryzソ kO dla jednostki samorzado、 veJヽVystaplenia

istotnych problem6w 、v provvadzeniu gospodarki f nanso、veJ polegajaCyCh′

m in′  na braku mo2 vvo`ci splaty zadluttenia′  koniecznoζ ci ne9ocJo、vania

zmiany termin6、■splaty o「az zwiekszeniu kOszt6、 v obstugi zadluttenia

W zakresie ewidencli ksiegowel i Sprawozdawczo6ci

l    vv urzcdzie Cminy Biata′  vvedlug stanu na dzie1 31 9ruania 2013 roku′
zostaly 29rOmadzone`rOdki pienicttne na rachunku「 o21iCZeniovvym vvydatk6vv

na kvvote 42 333′ 10 zl′  kt6re zostaly przekazane na rachunek podstal・ 7ovVy

budttetu gminソ dople「 o、v dniach: 31 marca 2014 rokuヽv wysOko`ci l18,17 zl

i 6 ma,a 2014 roku vv vvysOk。
`ci 42 214′

93 zI Povvy2sze naruszalo przepisy

a蔵   1l ust  l tlstaVVy o finansach publicznych′  z9odnie z kt6ryml ―

jednostkami budttetovvymi sa jednOStki organizacyJne sektora i nans6v・7

pub‖cznych niepOsiada,aCe oSObOヽ voSci prawne」 ′ kt6re pokryvvaja SVVOje

、vydatki bezpo`red n,o z budttetu, a pObrane dochody odprovvadzaja na
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rachunek odpowiednio dochod6w bud2etu pahstwa albo bud2etu jednostki
samorzQdu terytorialnego. Wedlug wskazanego unormowania wszystkte
wydatki jednostkj bLidzetowej sE wydatkami bud2etu. Ponadto, zgodnie
z uregulowaniami rczporz\dzenia lYinastra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 roku
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla bud2etu
paistwa, budZet6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek
budietowych, samorzqdowych zaklad6w bud2etowych, padstwowych
funduszy celowych oraz paistwowych jednostek bud2etowych majqcych
siedzibQ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. -.
z 2013 r., poz.289) - saldo konta 130 ulega likwidacji na koniec roku przez
ksiegowanie: 1) przelewu Srodk6w pienie2nych niewykorzystanych do koica
roku, w korespondencji z kontem 223; 2) przelewu do bud2etu dochod6w
bud2etowych pobranych, lecz nieprzelanych do koica roku, w korespondencJl

Uchwale nr Xlll/91/I1 z dnia 10 lastopada 2011 roku Rada Gminy Biala
utworzyla Przedsiqbiorstwo Komunalne EKO-Biala Sp. z o.o. z siedzibq
w Bialej Drugiej, jako jednoosobowq sp6lkQ gminy, o kapitale zakladowym
5.000,00 zl, dziel4cym siQ na 100 udzial6w po 50 zl kaidy. Na pokrycre
kapitalu zakladowego Gmina Biala wniosla kwotQ 5.000,00 zl w formie
pieniq2nej w dniu 1 lutego 2012 roku. OperacjQ ujeto na kontach: Wn 810 -
dotacje bud2etowe, platno5ci z bud2etu 6rodk6w europejskich oraz 6rodki
z bLrd2etu na anwestycje, Ma 101 - kasa oraz Wn 800 - fundusz jednostki,
Ma 810. Prawidlowo ww. kwota powinna byi zaksiegowana na koncie
030 (Wn) - dlugoterminowe aktywa finansowe, 9dy2 zgodnie z tre6cr4
ekonomiczna tego konta, okre6lonq w przepisach rozporzqdzenia l4inistra
Finans6w w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla
bud2etu paistwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek
bud2etowych, samorzqdowych zaklad6w bud2etowych, paistwowych
funduszy celowych oraz pa6stwowych jednostek bud2etowych majecych
siedzibQ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, konto 030 slu:y do
ewidencji dlugotrwalych aktywow finansowych, w tym miQdzy innymi akcji
i udzial6w w obcych podmiotach gospodarczych. Dane dotyczace
posiadanych !dzialow jednostka powinna tak2e wykazaa w informacji
o stanie mienia komunalnego.

Faktura VAT N F/17/10/13 z dnia 7 pa2dzie.nika 2013 roku za remont drogi
gmannej Rososz-swiEtkowice na kwotQ 89.439,45 zl zostala ujqta
w ewidencja ksiegowej Urzedu na kontach: [1] Wn 080 - inwestycje (Srodki
trwale w budowje), lYa 130 - rachunek bie2Ecy jednostki, [2] Wn 011 -
6rodki trwale, Ma 080 - inwestycje (Srodki trwale w budowie). Z powyiszego
wynikalo, 2e ksiegowai zdarzeh gospodarczych zwiEzanych z zaplatE faktury
za roboty zwiqzane z rcalizacjE inwestycji dokonano z pominiqciem konta
201 - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. Zgodnie z uregulowaniami
wewnqtrznymi, do ewidencji rozrachunk6w i roszczeri krajowych
i zagranicznych z tytulu dostaw, rob6t i uslug slu2ylo konto 201 -
rozrachunki z odbiorcami i dostawcama, Ponadto, r6wnowartosi wydatk6w
dokonanych przez jednostke ze Srodk6w bud2etu na finansowanie
ww. inwestycji nale2alo ujqa na kontach: Wn 810 - dotacje bud2etowe,
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platno5ci z bud2etu 6rodk6w europejskich oraz 6rodki z bud2etu na

inwestycje, l4a 800 fundusz jednostki.l

W ewidencji ksiegowej na dziei 31 grudnia 2013 roku nie ujqto dowod6w
ksiegowych wystawionych w styczniu 2OI4 rok!, kt6re dotyczyly zdarzei
gospodarczych z 2013 roku. na l4cznq kwotq 3.12O,12 z+. Zaniechanie ujQcia

w ksiegach rachunkowych wszystkich osiqgniqtych, przypadajAcych na jej
rzecz przychod6w i obcie2ajEcych jE koszt6w zwi4zanych z tymi przychodami
dotyczEcych danego roku obrotowego, niezale2nie od terminu zaplaty,
stanowilo naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy z dnra 29 wrzeinia 1994 roku
o rachunkowo6ci (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zrn.). Kwoty
wynikajEce z dowod6w ksiqgowych, kt6re dotyczyly 2013 roku, a wplynely
w roku nastQpnym winny byi zaewidencjonowane w 2013 roku na koncie
201 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz wykazane jako

zobowiezania z tytulu dostaw i uslug na koniec 2013 roku w bilansie
jednostki. lednostka naruszyla r6wnie2 art. 20 ust. 1 ww. ustawy, kt6ry
wskazuje, 2e do ksiEg rachunkowych okresu sprawozdawczego nalezy
wprowadzic, w postaci zapisrl, ka2de zdarzenie, kt6re nastQpilo w tym
okresie sprawozclawczym,

W oparciu o probQ dowod6w ksiqgowych z grudnia 2013 roku stwierdzono,
2e zap+atv za faktury dokonano w licznych przypadkach z kilkudniowym
op6inieniem. Inspektorzy RIo w Lodzi nie stwierdzili, aby z tytulu
nieterminowych platno6ci kontrolowana jednostka zostala obciqzona

odsetkami za zwlokq. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach
pubhcznych, wydatki publrczne powrnny byi dokonywane w wysoko6ci

i termrnach wynikajqcych z !!cze5nreJ Taci49nietych zobowiAzai.

Od potreconych zaliczek na podatek dochodowy od os6b fizycznych za

2013 rok kontrolowana jednostka nie pobierala przysluguiqcego platnakowl

nale2nego wynagrodzenia prowizyjnego z tytulu terminowego wplacania
podatk6w pobranych na rzecz bud2etu paistwa, na podstawie art 28 5 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

W wyniku czynno6ci kontrolnych ustalono, 2e zabezpieczenie nalezytego
wvkonania umowy nr 39/2008 z dnia 15 paidziernika 2008 roku na

wykonanie zam6wienia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Rososz -
Swiatkowice" zwr6cono 2 naruszeniem terminu okre6lonego w art. 151 ust l
i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wiei publicznych
(tekst jednolity Oz. U. z 2013 r.r poz. 90'1 ze zm.) i w postanowieniach

zawartej umowy, Kwota 4.080,00 zl, stanowiEca 30o/o zabezpieczenia

naleiytego wykonania ww. umowy/ podlegala zwrotowi do dnia 14 lipca

2012 roku, a zostala zwr6cona w dniu 27 marca 2014 roku, tj. okolo 2 lata
po terminie.

Zabezpieczenia nale2ytego wykonania um6w zwracano wykonawcom bez

oprocentowania. Stosownae natomiast do art. 148 ust.5 ustawy Prawo

zam6wiei publicznych - zabezpieczenie nalerytego wykonania umowy
wniesione w paeniedzu, zamawiajqcy przechowuje na oprocentowanym

●
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rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wnresione
w pieniqdzu z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na
kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wvkonawcv.

W zakresie dochod6w z mienia i podatk6w

1. DecyzjE nr GN.V.7570.3121.2O12.WP z dnia 27 wrze5nia 2013 roku
Wojewoda L6dzki orzekl o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania z tytulu
nabycia z mocy prawa przez Skarb Paistwa prawa wlasno6ci cze6ci
nieruchomogci polo2onej w obrebie 19 Zablocie - G6ry Swiatkowskie,
oznaczonej nr 1/1 o powierzchni 0,2150 ha, w lacznej kwocie 39.431,OO zl,
przeznaczonej na cele inwestycji drogowej polegajecej na budowie drogi
ekspresowej S-B na odcinku wezet Walichnowy - wezel Wroclaw (A1). Z kolei
decyzj4 nr GN.V.7570.3122.2012.WP z dnia 2J wrzeinia 2013 roku
Wojewoda t"6dzki orzekl o ustaleniu iprzyznaniu odszkodowanie z tytulu
nabycia z mocy prawa przez Skarb Paistwa prawa wlasno<ci czQ<ci

nieruchomoSci polo2onej w obrebie 14 Naramace, oznaczonej numerami
dzialeki 272/2, o powierzchni O,O0B ha; 272/4 o powierzchni 0,0459 ha;
276/l o powierzchni 0,0594 ha; 320/1 o powierzchni 0,0640 hal 323/1
o powierzchni 0,0183 ha - w lqcznej kwocie 34.915,00 zl, przeznaczonej na

cele inwestycji drogowej polegajEcej na budowie drogi ekspresowej s-8 na

odcinku wezel Walichnowy - wqzel Wrcclaw (A1). Z decyzji wynikalo, 2e nie

znaleziono podstaw do zastosowania w ww. sprawie dyspozycji v,/ynikajqcej
z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2073 r., poz. 687 ze zm,) i powiekszenia kwoty
odszkodowania o kwote stanowiEcE 5olo wartoEcr nieruchomo6ci2. powy2sze

wynikalo z faktu, 2e wlaSciciel nie zlo2yl oSwiadczenia o wydaniu
przedmiotowej cze6ci nieruchomoici. Z wyjaSnienia przedlo2onego

kontrolujEcym przez Roberta Nawrockiego - zastQpce Kaerownika UrzQdu

Stanu Cywilnego (zajmujqcego siq gospodarke nieruchomo6ciami) wynikalo,
2e zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodq t-6dzkiego decyzii o zezwoleniu
na realizacjQ inwestycji drogowej polegajqcej na budowie drogi ekspresowej
S-8 oraz przedfiiotowe decyzje nie zostaly skierowane na stanowisko
ds. gospodarki nieruchomo6ciami. lnformacje o decyzjach ww. uzyskal ju2 po

uplywie terminu do wydania nieruchomo6ci stanowiEcych wlasno6i Gminy
Biala, a zajetych pod budowQ droga ekspresowej S-8.

'zgodnie z powotanym przepisem, w przypadku, w kt6rym dotychczasowy wladciciel lub u2ytkownik
wieczysty nieruchomoici objAtej decyzjQ o zezwoleniu na realizacje inwestycjidrogowej odpowiednio
wyda te nieruchomoia lub wyda nieruchomo66 iopr62ni lokal oraz inne pomieszcz€nia niezwtocznie,

lecz nie p6iniej ni2 w terminje 30 dni od dnia: 1) dorQczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o kt6rej
mowa w art. 17,2) doreczenaa postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej rygoru naty€hmiastowej wykonalno<ci albo 3)w kt6rym decyzja o z€zwoleniu na realizacjq
inwestycji drogowej stata siq ostateczna wysoko6a odszkodowania powieksza sie o kwotq r6wna 5%

wartoici nieruchomolci lub warto{ci prawa uiytkowania wieczystego.



2.

3.

Powyzsze 6wiadczylo o tym,2e nieprawidlowo funkcjonowaly w omawianym
zakresie procedury kontroli zarzadczej. Niezachowanie wla6ciwego przeplywu
informacji wewnqtrz jednostki skutkowalo niespelnieniem warunku
wynikajEcego z aft. lB ust, 1e ustawy o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie d169 publcznych
i uzyskaniem przez Gmine Biala nizszej o 5olo wartosci ww. nieruchomosci
kwoty odszkodowania tJ. o 3,777 t30 zt,

Nie egzekwowano nale2nego czynszu za rok 2072 iza 2013 rok od
PrzedsiQbiorstwa Komunalnego EKO-Biala Sp. z o.o. z siedzibE
w miejscowo6ci Biala Druga. Umowa dzier:awy z Przedsiebiorstwem zostala
zawarta na okres 10 lat w dniu 14 marca 2012 roku. Jej przedmiotem bylo
oddanie nieruchomosci skladajqcej sie z dzialki nr 1000 o pow. 2,75 ha,
obrQb l4lynisko Wies, do uiywania ipobierania po2ytkow polegajEcych na

Lirzqdzeniu i prowadzeniu skladowiska odpad6w zawierajtrcych azbest.
W tresci umowy ustalono czynsz w wysoko6ci 20,00 zl netto za umieszczenie
ka2dej tony azbestu na nieruchomosci powiekszone o podatek VAT.

Dopiero w trakcie kontroli RIO w Lodzi podjQto czynnoSci w celu ustalenia
ilo5ci ton azbestu umieszczonego na nieruchomo6ci. W6jt Gminy wyja6nil,2e
,,zgodnie z informacjq uzyskanq od Pana Jacka Baranowskiego Prezesa

Przedsiebiorstwa Komunalnego EKO-Biala Sp. z o.o. z siedzibq w Bialej
Drugiej, na dzialce numer 1000 w obrQbie geodezyjnym Mlynisko Wie3,

bedAcej w dzieriawie wspomnianego PrzedsiQbioastwa zmagazynowano
zgodnie z posiadanym pozwoleniem nastqpujqce ilosci odpad6w
zawierajEcych azbest: w roku 2012 646,50 lYg, w roku 2013 - 681,61 Mg."
Wobec powy2szego czynsz dzierzawny za lata 2OI2 - 2013 winien wynosii
32 .67 1 ,5O zl .

Podatnik (Centrum Wynajmu Nieruchomo6ci) nie zlozyl deklaracji w sprawie
podatku od nieruchomo6ci na rok 2011. Podatnik nabyl w dniu 7 listopada

2011 roku grunt o obszarze 0,2252 ha. Zgodnie z art, 6 ust. 1 ustawy z dnra

12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity
Dz, U, z 2Q14 r., poz. 849) - obowiEzek podatkowy powstaje od pierwszego

dnia miesiaca nastqpujqcego po miesiecu, w ktorym powstaly okolicznosci
uzasadniaj4ce powstanie tego obowiezku. Podatnik zlozyl deklaracje w dni-
2 cze.wca 2O\4 roku (w trakcie kontroli RIO w Lodzi), w kt6rej zadeklarowal
podatek w wysoko6ci 94,00 zl.

W zakresie wydatk6w bud:etowych

1, Nie zachowano 21 dniowego terminu skladania ofert _ od dnia ogloszenia
konkursu ofert na realizacjQ zadai publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej isportu, do dnia skladania ofert, Tym samym naruszono
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalno6ci pozytku
publicznego i o wolontaraacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze

zm.), zgodnie z kt6rym - termin do skladania ofert nie mo2e byd kr6tszy ni2
21 dni od dnia ukazania siq ostatniego ogloszenia, o kt6rym mowa w ust. 3.
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3.

6.

5.

Wyniki otwartych konkurs6w ofert na reaiazacjq zadad publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej isportu oraz w zakresie profilaktyki
i rozwiqzywania problemow alkoholowych udostQpniono jedynie na tablicy
ogloszei Urzedu/ nie opublikowano ich natomiast na stronie anternetowej
Urzedu i BIP. Stosownie natomlast do art. 15 ust. 2j ustawy o dzialalnoEci
po2ytku publicznego io wolontariacie, wyniki otwartego konkursu ofert
oglasza siq niezwlocznie po wyborze oferty w spos6b okre6lony w art. 13
ust. 3 ustawy (tj. w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzabie organu
adminisLracji publicznej w mrejscu przeznaczonym na lamieszczanie
ogloszen, na stronie internetowej organu administracji publicznej).

Umowy o przyznaniu dotacji na realizacje zadai publjcznych w zakresie
upowszechniania kuitury fizycznej i sportu nie kontrasygnowala Skarbnik
Gminy, stosownie do wymogu wynikajEcego z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia
I marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r..
poz. 594 ze Lfi.).

Zqodnae z warunkami umowy nr Fn ll 0717-l/13 z dnia 12 marca 2013 roku
przyznano dotacjQ w kwocie 48.510,00 zl dla Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego w Bialej na realizacjQ zadad publicznych w zakresie
upowszechnaania kultury fizycznej i sportu. W tre6ci umowy wskazano termin
przekazania dotacji, tj. w dw6ch transzach, w tym I-sza w kwocie
28.550,00 zl do dnia 15 marca 2013 roku (peekazano na rachunek bankowy
zleceniobiorcy w dniu 28 marca 2013 roku), II-ga w wysokosci 19.960,00 zl
do dnia 15 sierpnia 2013 roku (przekazano w dniu 3 pazdziernaka

2013 roku). Obie transze dotacji przekazano z opo2nieniem, czym naruszono
warunki ww. umowy dotyczece terminu przekazania dw6ch transzy dotacji.

Na podstawie analizy danych zawartych w sprawozdaniu koicowym
zlozonyfi przez Gminny Ludowy Klub Sportowy w Bialej stwierdzono, Ze
poszczeg6lne rodzaje koszt6w wykazane w sprawozdaniu r6inily siQ co do
wysoko6ci od pozycji przedstawaonych w kosztorysie zalqczonym do umowy.
Powy2sze stanowilo naruszenie postanowiei umowy, w ktorych wskazano,2e
zleceniobiorca zobowiAzuje sie do wykorzystania przekazanych 6rodk6w
finansowych na warunkach okre6lonych umowE, ponadto wszelkie zmiany
umowy wymagaly zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

Wydatki na zaplatq odsetek w kwocie 416,63 zl z tytulu nieterminowej
realizacji zobowiazai wobec wykonawcy inwestycji,,Budowa przydomowych
o.zyszczalni Sciek6w w Gminie 8iala" - faktura VAT fi 3/11/2OI2 z dnia
20 listopada 2012 roku, zostaly nieprawidlowo zaklasyfikowane do 5 6057 -
wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, zamiast do g 4580 - pozostale

odsetki od nieterminowych wplat. Stanowilo to naruszenie przepis6w
rozporzEdzenia l4inistra Finans6w z z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie
szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w przychod6w i rozchod6w oraz
6rodk6w ze 2r6del zagranicznych (tekst jednolaty Oz, U, z 2014 r,, poz,
10s3).



w zakresie ewidencji skladnik6w majatku i inwentaryzacji

1. Stwierdzono przypadki niewprowadzenia skladnik6w majEtku do ewidencji
ksiegowej w miesiecu przekazania ach do u2ywania, czym naruszono art. 16d
ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od os6b
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2074 r,, poz.851 ze zm.), kt6ry stanowi.
2e skladniki majetku wprowadza siQ do ewidencji Srodk6w trwalych
najp62niej w miesiEcu przekazania ich do u2ywania oraz art. 6 ust. 1

iart.20 ust.1 ustawy o rachunkowo6ci, w mysl kt6rych - w ksiqgach
rachunkowych jednostki nale2y ujaa wszystkie osiqgniQte, przypadajEce na
jej rzecz przychody iobciE2ajqce jA koszty zwiazane z tymi przychodami
dotyczqce danego roku obrotowego, niezale:nie od terminu ich zaplaty oraz
do ksiEg rachunkowych okresu sprawozdawczego nale2y wprowadzia
w postaci zapisu, ka2de zdarzenie, kt6re nastEpilo w tym okresie
sorawozdawczvm.

2. W przypadku dw6ch 3rodk6w trwalych (serwera i sprzQtu hydraulicznego)
dokonano odpis6w umorzeniowych od dnia nastqpujecego po dniu ich
nabycia, tj. niezgodnie z uregulowaniami wewnqtrznymi zawartymi
w zasadach (polityce) rachunkowosci, wprowadzonymi zarzqdzeniem
nr 5/2010 W6jta Gminy z dnia 22 marca 2010 rokLr. w polityce
rachunkowosci wskazano, 2e jednostka rozpoczyna umorzenie 5rodka
trwalego od pierwszego miesiqca nastepujEcego po miesiAcu, w kt6rym
6rodek Lrwaly przyjeto do uiywania.

3. Przy przeprowadzeniu inwentaryzacji w 2013 roku nie przestrzeganc
instrukcji inwentaryzacyjnej w nastepujEcym zakresie: [1] na wszystkich
arkuszach spisowych - spisu z natury, jak iwyceny dokonywala ta sama

osoba/ czym naruszono I 4 pkt 5 i 5 10 pkt 1 ww. instrukcji, [2] na

niekt6rych arkuszach spisowych nie umieszczono klauzuli ,,spis zakoiczono
na poz..." oraz nie wypelniono wszystkich rubryk i wierszy - niezgodnie z 5 5
pkt 12 ww. instrukcji.

w zakresie innych ustale6

W 2012 roku ze 6rodk6w wyodrebnionych w ramach funduszu soleckiego
poniesiono wydatki w kwocie 3.185,99 zl z przeznaczenietn na zakup sprzQtLl

przeciwpo2arowego dla solectwa Zablocie, pomimo i2 zadne z PrzedsiQwziQi
wymienionych we wniosku zatwierdzonym przez zebranie wiejskie mjeszkancow
ww. solectwa we wrzesniu 2011 roku i zlozonym w tej sprawie przez solectwo
W6jtowi Gminy nie obejmowalo tego typu zakup6w (takiego przedsiQwziqcia) i nie

uzasadnialo poniesienia przedmiotowych wydatk6w (sfinansowanych ze 6rodk6w
przeznaczonych na remont imodernizacjQ remizy OSP w Zablociu, a szczeg6lnie
wykonanie elewacji budynku i doko6czenie renowacji podlogi). czym naruszono
art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soleckim (Dz. U.

z 2oo9 r., nr 52, poz. 42O), zgodnie z kt6rym - 6rodki funduszu przeznacza sie na

realizaciq przedsiQwziQe, B!0IC-_Zg!9EZ.g.!e_qa_-g€__!g!-i9S!!, o kt6rym mowa
w art. 4, sq zadaniami wlasnymi gmrny, slu2e poprawie \/arunkow zycia
mieszkadc6w isq zgodne ze strategie rozwoju gminy. Jednocze<nie zaliczenie
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povvソ 2szych、vydatk6w do、vydatk6vv wykonanych ze ζrodk6、v funduszu solecktegO
l ujccie ich 、ve wniosku o zvvrot z budttetu pahstwa czeζ ci 、Vydatk6,v gminソ
vvykonanych,v ramach funduszu solecklego spOvvodowalo′ 之e、v zI020nym、 vnlosku
wykazano kwOtc wydatk6w podiegaJaCych zwrotowi′ tJ 2 155′80 zl(300/0 2 kWOty
7185′ 99 zl)′ zamiast kwoty 1 200,00 z,(30% 2 kヽ VOty 4 000′ 00 zl) VV Wyniku
pO,vy2szego′ gmina otr2ymala vv dniu 2, sierpnia 2013 roku vv pOstaci dOtacJI
celotveJ  kvvotQ zヽ V「Otu  、vy2sz■  o 955′ 80 zl′  co  pozostaJe 、マ sprzecznoζ ci

z przepisami art 2 ust 4 i art 3 ust 5 pkt l w zw z art l ust 3 ustaVvy

o Ft nduszu soleckim

W2akreSie wydatk6w zwinZanych z pracami nad opracowaniem studium
uwarunkowa“ i kierunk6w 2agOspodarowania przestrzennego gminv oraz
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne9o
gminv

W dn u 17 grudnia 2007 roku w urzQdzie cminy B ala w obecno`c wQta Gminy
Blala zostala  pOdpisana umowa vv sprawie opracovvania  projektu  studium

uvvarunkovvarl i kie「 unk6w zagospOdarowania przestrzennego Gminy Biala Firma

″WiATROWIEC″ Sp z o o z stedzib■ w NoweJ Wsi zlec‖ a nrmie″ INTEKPRO」 EKT″

Gabriel Ferlinski z siedziba VV ヒodzl wykonanie prolektu studium uヽvarunkowah
i klerunk6、v zagospodarowania przestrzenne9o Gminy Biala  Stulium nale2alo

opracovvaこ  z9odnie z ustawa Z dnia 27 marca 2003  roku o planovvaniu
i zagospOdarowaniu przestrzennym i zgOdnie z uchwala nr Xl11/70/2007 Rady

Cminy Biala z dnia  14 1istopada  2007 roku tv sprawie przystaplenia do
sporzadZenia   ″studiunn   uwarunkowaハ    l   kierunk6、v   zagospodarowania
pr7eStrZenne9o Gminソ  Biala″  VV § 2 zapisano umowy′  2e 、vynagrodzenie za
VVソ kOnana  pracc  Okre`Ione  zostanie  dodatkowa  umOwa  2aWarta  miedZy

zlecenlodawca a wykOnawca

VV z、v Ozku z povvy2szym l・ rskazaこ naie2y′ 2e zgodnie z art 9 ust 2 uStaWy z dnia
2フ  marca 2003 「oku o planowantu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst
jednonty Dz U z 2012 r′ poz 64フ ze zm)′ spOrZadZenie studium uvvarunkowaハ  |

klerunk6w  rozwoJu  zagospOdarowania  przestrzennegO′   zawieraJaCego  CZc6こ
tekstowa l granczna nale2y do kompetencJI woJta′ burmistrza albo prezydenta
miasta   Studium  pOvvinno  uvvzgledniaこ   zasady  Okreζ lone  tv  koncepcli
przestrzenne9o zagOspodarowania kraju′  ustalenia strateg" roz、voJu i planu

zagospOdarowania przestrzennegO woJew6dztwa oraz strateg“  rOzwOJu gm ny′
o ile gmina dysponuje takim opracowaniem  Natomiast 、v `wietle art  13
wskazaneJ ustawy― kosztv sporzadZen a stud um winnv obc a2vこ bud2et om nv co
oznacza′  之e to Wat Gmny′  a ne lnwestor pow nen byこ  zlecen odawca
opracoャvania projektu planu zagOspodarOwania przestrzennegO gminy



W zakresie dzialaln06ci Przedsiebiorstwa Komunalnego EKO-Biafa Sp,
z o,o.

Gmina Biala utworzyla w 2012 roku spolkQ z ograniczonE odpowiedzialnoiciq pod
firmE PrzedsiQbiorstwo Komunalne EKO-Biala Sp. z o.o. z siedzibq w miejscowogci
Biala Druga. Wsp6lnikiem sp6lki zostala cmina Biala posiadajEca lOOo/o udzial6w
w sp6lce. Jako przedmiot dzialania przedsiebiorstwa wskazano odbieranie
i unieszkodliwianie (poprzez skladowanie) odpad6w zawierajqcych azbest oraz
eksploatowanie 216: surowc6w mineralnych i specjalistyczne roboty budowlane.
Sp6lce wydzier:awiono na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomo6a
gruntowE, polozone w obrQbie l4lynisko Wie5, oznaczonE w ewidencji grunt6w jako
dzialka nr 1000 o powierzchni 2,7500 ha. Przedsiebaorstwo Komunalne EKO-Biala
posiadalo decyzjQ Starosty Wieluiskiego z dnia 10 maia 2012 roku zezwalajqca na
prowadzenie zbierania i transport odpad6w zawierajEcych azbest. Transport
odpad6w obejmowal obszar calego kraju. Miejsce prowadzenia dzialalno6ci
w zakresie zbaeranja odpad6w - dzialka nr 1000, obrQb geodezyjny l4lyisko Wie3,
gmina Biala, Odpady mialy by6 magazynowane do czasu oddania do u2ytku
skladowiska odpad6w niebezpiecznych, jednak nie dlu:ej ni2 przez okres
1 roku, Przedsiebiorstwo Komunalnego EKO-Biala Sp. z o.o. za 2012 rok wykazalo
strate netto w wysokosci L91,145t27 zlt a za 2013 rok w wysoko6ci
145,709,33 zl. Sporzqdzony rachunek zysk6w i strat PrzedsiQbiorstwa
Komunalnego EKO-8iala Sp. z o.o. na dziei 31 grudnia 2013 roku wykazal
zobowiEzania kr6tkoterminowe na kwotq 32L532;!]3Zl, z tego: z tytulu podatk6w,
cel ZUS i innych 6wiadcze6 7.433,77 zl, z lytulu wynagrodze6 294.OOO,OO zl,
z innych tytul6w 50.000,00 zl. Bilans nie ujmowal podatku od nieruchomoici
w wysoko6ci 26.698,00 zl - naleznosi gl6wna, odsetek w wysoko6ci 622,00 zl
i oplaty prolongacyjnej w wysoko6ci 7.297,00 zl - odroczonych decyzjami W6jta
Gminy do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz czynszu dzier2awnego w kwocie
32.671.50 zl (patrz Lrstalenia oowy2ej).

W wyniku kontroli stwierdzono, 2e nie rozpoczeto budowy skladowiska odpad6w
zawierajEcych azbest o kodzie 17 06 05 - materialy konstrukcyjne zwierajqce
azbest - obiekt kategorii XXII, wraz z drogE technologicznq, przeno6nq wagE do
wa2enia pojazd6w, miejscem rozladunku odpad6w, kontenerem magazynowym,
Loalete przeno6nE i zbrornikrem na wode o polemnoacr 1 m1. Pozwolenie na

budowQ dla Przedsiebiorstwa Komunalnego EKO-Biala Sp. z o.o. zostalo wydane
przez Starostq Wieluiskiego w dniu B pa2dziernika 2013 roku (decyzla nr
1083/2013). Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska w Lodzi nie podj4l decyzji
o dofinansowaniu zadania pn.,,Budowy I obszaru skladowego oraz infrastruktury
skladowiska odpad6w zawierajqcych azbest o kodzae 17 06 05", z uwagi na zlE
sytuacje ekonomicznE Sp6lki.

W dniu 23 maja 2014 roku wszyscy czlonkowie (trzy osoby) zrezygnowali
z czlonkowstwa w Radzie Nadzorczej Sp6lki. W dniu 20 czerwca 2014 roku Prezes
Zarzqdu EKO-Biala sp, z o.o. przekazal do Zgromadzenia Wsp6lnik6w P.K. EKO-
Biala Sp. z o.o. stanowasko ZarzEdu, zgodnie z kt6rym - w obecnej sytuacji Zarzed
jest zmuszony do zlo2enia wniosku o upadloSe - jest to konieczne w trybje
natvchmiastowvm.
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II

W6jt Gminy Biala, w zlo:onym wyjainieniu z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawre
funkcjonowania przedmiotowej sp6lki wskazal, 2e oddanie do uzytku skladowiska
odpad6w zawierajqcych azbest wplynie na poprawe stanu 6rodowjska, zwiekszy
poziom bezpieczedstwa mieszkaic6w wobec zagro2efi wynikajqcych z emisji
wlokien azbestu, spowoduje likwidacje tzw. dzikich wysypisk oraz zwiekszy
dochody budzetu gminy oraz, ie Wzysz+oaciE Sp6lki zajmie sie w najbli2szym
czasie Rada Gminy i jej komisje. To wyjasnienie nie zostalo poparte danymi
o aktualnej sytuacji finansowej PrzedsiQbiorstwa Komunalnego EKO-Biala Sp.
z o.o. w Bialej, okre<leniem koszt6w likwidacji nielegalnie zmagazynowanych
odpad6w na dzialce Gminy, ustaleniem koszt6w inwestycji ,,Budowa I obszaru
skladowego oraz infrastruktury sktadowiska odpad6w zawieralacych azbest
o kodzle 17 06 05" oraz okreSleniem ir6del iei finansowania.

Odpowiedzialnoet za ujawnione naruszenia ponoszA Wojt Gminy, Skarbnik Gminy
i pracownicy rzeczowo wbeciwi - w zakresie wskazanym w protokole kontroli.

InformujEc o powyzszych nieprawidlowo6ciach prosze Pana Wojta o podjQcie

dzialai majEcych na celu ich wyeliminowanie oraz zapobie2enie wystepowaniu
w przyszlo6ci. W zwiqzku z powy2szym RIO w Lodzi kieruje nastepujQce lgllpgKi
pokontrolne:

1. Zapewni6 przekazywanie organom nadzoru rzetelnych informacji o sytuacja
finansowej gminy, w szczeg6lno6ci w zakresie rozchod6w majacych wplyw na

ustalenie wskatnika splaty zobowiezai, o kt6rym mowa w art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Zapewnii rzetelne prognozowanae w wieloletniej prognozie finansowej kwot
rozchod6w oraz kwot wydatk6w z tytulu odsetek od kredyt6w i pozyczek,

uwzgledniajEc w szczeg6lno6ci postanowienia zawartych um6w, na podstawie

ktorych zaciqgnieto zobowiEzania dluZne.

3. Zapewnia zgodnosa bud2etu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie
parametr6w finansowych, kt6re se uwzglQdniane przy ustalaniu na dany rok
bud2etowy wskainika splaty zobowiqzai (lewa strona relacji okre6lonej
w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

4. Zapewnia realistyczne prognozowanie poszczeg6lnych wielko6ci finansowych
ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej I zgodnie z aat. 226 ust. 1

ustawy o finansach publicznych,

5. Zapewnii kontynuowanie dzialafi maj4cych na celLr zachowanie zasady
warunkuj4cej uchwalenie budzetu i wieloletniej prognozy finansowej,
okreSlonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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6.

7.

8.

11.

zapewnii przestrzeganie przepis6w rozporzEdzenaa Ministra Finans6w z dnia
5 lipca 2010 roku w sprawie szczeg6lnych zasad mchunkowoSci oraz plan6w
kont dla bud2etu pa6stwa, bud2et6w jednostek samorzEdu terytorialnego.
jednostek budietowych, samorzedowych zaklad6w bud2etowych,
paistwowych, funduszy celowych oraz paistwowych jednostek bud2etowych
majEcych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawidlowo ujec w ksiegach rachunkowych jednostki udzial w kwocre
5.000,00 zl, wniesiony przez GminQ tytulem kapitalu zakladowego do
PrzedsiQbiorstwa Komunalnego EKo-Biala Sp6lka z o.o.

Przestrzegaa zasady okre6lonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze6nia
1994 roku o rachunkowosci, zgodnie z kt6re - w ksiegach rachunkowych
jednostki nale2y ujEf wszystkie osiEgniete, przypadajece na jej Eecz
przychody i obciE2ajEce jE koszty zwi4zane z tymi przychodami dotyczqce
danego roku obrotowego, niezale2nie od terminu ich zaplaty oraz uJmowac w
ksiegach rachunkowych wszystkie operacje gospodarcze i finansowe,
stosownie do wymogu wynikajEcego z art. 20 ust. 1 ustawy
o rachunkowosci, zgodnie z kt6rym - do ksiag rachunkowych okresu
sprawozdawczego nale2y wprowadzic, w postaci zapisu, kaide zdarzenie,
kt6re nastapilo w tym okresie sprawozdawczym.

10

9. zapewni6 regulowanie zobowi4zafi w umownie okreslonych terminach,
zgodnie z art,44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Pobieraa nale2ne jednostce samorzEdu terytorialnego dochody z tytulu
wynagrodzenia dla platnika zaliczek na podatek dochcCowy cd os6b

fizvcznych, stosownie do art. 28 5 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok-
Ordynacja podatkowa.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania um6w pobrane od wykonawcdw
zwracat wraz z odsetkami oraz w terminach okre5lonych przez przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieil publicznych

i oostanowienia zawartvch um6w.

12. Podjqt czynnosci w celu wyegzekwowania naleznego czynszv za lata 2012 -
2013 od Przedsiebiorstwa Komunalnego EKo-Biala Sp. z o o., zgodnie

z postanowieniami umowy dzier:awy zawartej w dniu 14 marca 2012 roku.

13. Zapewnia przestrzeganie przepis6w ustawy o dzialalno6ci po2ytku
publicznego io wolontariacie, w zakresie ustalania terminu do skladania ofert
oraz sposobu oglaszania wynik6w otwartego konkursu ofert.

14. Przestrzeqaa zasady kontrasygnowania um6w mog4cych spowodowaa
powstanie zobowiEzai pieniQ2nych, przez skarbnika gminy lub osobQ przez

niego upowainion4 stosownie do wymogu okre<lonego w art.46 ust.3
ustawy z dnia B marca 1990 roku o samorzEdzie gminnym.

15. Terminowo pazekazywai dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora
finans6w publicznych, zgodnie z warunkami umowy zawartej w zwiqzku
z rcalizacl4zadai publicznych przez wskazane podmioty.
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Zapewnic rzetelne rozliczanie udzielonych z budietu dotacji na rzecz
organizacji pozazedowych.

Peestrzegai przepis6w rozporzadzenia Ministra Finans6w z dnia 2 marca
2010 roku w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w a wydatk6w,
przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze *6del
zagranicznych, przy klasyfikowaniu wydatk6w (w szczeg6lno6ci odsetek).

18. Zapewnid wprowadzanie skladnik6w majqtku do ewidencji Erodk6w trwalych
w terminie okreslonym w art. 16d ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od os6b prawnych.

Odpis6v.  umorzenlo、vych  dOkOnyvvaこ  vvedlug  zasad  przyJctych  przez
jednostkQ w uregulowantach l・ 7ewnetrznyCh Oraz z9odnie z § 6 ust2
rozporzadZenia  Ministra  Finans6w  lv  spravv e  s2CZeg61nych  zasad

rachu nko、 voζci ooz plan6、v kOnt dla bud2etu panstvva′  bud2et6w jednostek
samorzadu   terytorialne9o′   jednostek   bud2etowych′   samorzadOWyCh
zaklad6、v budttetovvych′  pahst、vowych ft nduszy celovvych ora2 pahStvvovvyCh
jednostek bud2etowych ma」 aCyCh Siedzibe poza granicami RzeczypospO teJ
PolskieJ′  stosoヽvnie do kt6rego ― `rodki tⅣ vale oraz vvarto`ci niemateriaine

i prawne umarza sc lub amortyzuje  Odpis6w umorzeniowych  ub
amOrty2aCyJnych dokonuje sie Vヽedlug zasad pr2yJetyCh pr2eZ jednostke

zgodnie z przepisami usta、 vy o rachunk。、voζ ci

Przestrzegaこ   wewnctrznych  unormowah  zawartych  w  lnstrukcJi
invventa「yzacyJneJ  przy  przygOtO、 vaniu′   przeprowadzaniu  l  roz‖ czeniu

inwentaryzacJi skladnik6vv majatkowyCh

Przestrzegaこ  przepis6vv usta、 マy z dnia 21 1utego 2014 roku o funduszu
soleckim (Dz U z 2014 r′  pOz 301)′ w Zakres e wymogu przeznaczan a

`rodk6vv funduszu ,vylaCZnie na rea‖

zacje przedSieVVZioこ′ kt6re zostaly ujcte

w z:o2onvm wc2e`niei or2e2 SOleCtwo orcanowi wvkonawczemu
wniosku′  sa Zadan ami wlasnym1 9m ny′  slutta pOprawie warunk6w ′yc a

mieszkanc6vv i sa Zgodne ze strategia rozヽ VOlu gmlny

Zape、vniこ przestrzeganie art 13 ust l usta,vy z dnia 2フ  marca 2003 roku o

planowaniu i zagOspOdarowaniu pr2eStrZennym′  zgOdnie z kt6rym ― koszty

spOrz■ dzania  studium  uvvarunko、 van  i  klerunk6w  zagospodaro、 vania

przestrzennegO gminy vv nny obcia2aこ bud2et gminy
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23. Zapewnii przestrzeganie art, 9 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z kt6rym - sporzEdzenie
studium uwarunkowai i kierunk6w rozwoju zagospodarowanaa
przestrzennego, zawierajEcego cze6i tekstowE i graficzn4, nale2y do
obowiazk6w w6jta gminy, a nie inwestor6w zainteresowanego jego zmranq.

24. Dokonac analizy sytuacji Rnansowej Przedsiebiorstwa Komunalnego EKo-
Biala Sp. z o.o. w Bialej, oszacowae koszty likwidacji nielegalnie
zmagazynowanych odpad6w na dzialce Gminy, ustali6 koszty inwestycji
,,Budowa I obszaru sk+adowego oraz infrastruktury sk+adowiska odpad6w
zawierajEcych azbest o kodzie 17 06 05", dokonai analizy mo2liwych 2r6del
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finansowania ww. in\,!estycji, w celu wypracowania decyzji okre6lajAcych
dalsze mo:liwo6ci funkcjonowania sp6lki.

25. Zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzqdczej w jednostce samorzqdu terytorialnego, zgodnie z art. 68 ust. 1

inast. ustawy o finansach publicznych.

PodajEc powyzsze do wiadomo6ci, zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia
7 paidzie-nika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszQ pana

W6jta o przeslanie informacji o sposobie wykonania zalecei pokontrolnych lub
przyczynach ich wykonanra w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
wystqpienia pokontrolnego.

Jednocze6nie informuje, ie zgodnie z art.9 ust.4 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, do wniosk6w zawartych w tI cze(ci wystEpienia pokontrolnego
przysluguje prawo zgloszenia zasfrze2eh do KolegiLtm Izby.

Zastrzeienie sklada wlasciwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od
daty otrzymania wystepienia pokontrolnego, za po6rednictwem prezesa Izby.
PodstawE zgloszenia zastrze2eri mo2e byf tylko zarzut naruszenia prawa poprzez
blQdnE jego wykladniq lub niewlalicawe zastosowanie.

Bie_o terminu. o ktorym mowa wy2ej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia
zastrze2enia w odniesieniu do wniosk6w pokontrolnych objetych zastrze2enlem.

Do wiadomoSci:

１

　
　
２

　
　
３

PrzewodniczEcy Rady Gmjny Biala

Przewodniczqcy Komisji Rewazyjnej Rady Gminy Biala
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