
Regionalna lzb a Obrachunkowa

w Katowicach

Znak: WK-6100/7l3lt3

Protok6 l

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny
przeprowadzonej w dniach od 12 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. przez Inspektor6w
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, dzialaj4cych na podstawie upowaznienia
Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach znak: wK- 61001712/13 z dnia
25 lutego 2013 r.

Kontrolg przeprowadzili:

- Miroslawa Pai4k - Starszy Inspektor - koordynator kontroli,
25 -27 marca br., 2,4-5, 8-12, | 5, 17 -lg, 22-26 kwietnia 20 I 3

- Radoslaw Pruszowski - Starszy Inspektor, w dniach: g-10,

w dniach: 12-14, 20,22,

r.,

| 5 -17, 22, 29 -30 kwietnia

" t ' t t5  -  19 ,

2073 r.,

- Luiza Majchrowska - Inspektor, w dniach: 25-27 marca

kwietnia 2013 r.,
l5-19, 22-26,29-30

-AdriannaPolak -Mlodszylnspektor, wdniach: 12,20,22,25-27 marca br.,2-4,g-i1, 15-
18,22-25,29-30 kwietnia 2013 r..

- Aleksandra Ploriska-Nowak - Mlodszy Inspektor, w dniach: l2

22-26,29-30 kwietnia 2013 r.

Jednostka kontrolowana:

Urz1d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9

4 4 -23 0 Czerwionk a-Leszczvnv

tel.32 4295911 +s
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Zakres i temafyka kontroli:

L Ustalenia og6lno - organizacyjne

II. KsiggowoSd i sprawozdawczoSi

m. Wykonanie budzetu

ry. Gospodarka mieniem komunalnym

V. Rozliczenia finansowe jednostki samorz4du terytorialnego z jej jednostkami

organizacyjnymi

VI. Inne ustalenia

Okres objgty kontrol4:

Od dnia I stycznia 2009 r. do dnia zakonczenia kontroli w 2013 r.
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r. usrALENrA oc6r,xo _ ORGANIZACyJNE
1.1. Kierownictwo jednostki

Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest p. Wieslaw Janiszewski,
wybrany w wyborach bezpoSrednich, kt6re odbyly sig dnia 2l listopada 2010 r., zgodnie
z treiciq zaiwiadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Lesz czyny z dnia
26 listopada 2010 r. objgcie obowi4zk6w nast4pilo z chwil4 zloaenia flubowania przez
Burmistrza Gminy i Miasta w dniu 2 grudnia 2010 r.,co wynikalo z protokolu nr IIl10 z sesii
Rady Miejskiej w czerwionc e-Leszczyny z dnia2 grudnia 2010 r.

W kadencji 2006-2010 Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny byt
p. Wieslaw Janiszewski wybrany w wyborach bezpo5rednich, kt6re odbyly sig dnia
26 listopada2006 r., zgodnie z za{wiadczeniemMiejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-
Leszczyny z dnia 27 listopada 2006 r. objgcie obowi4zk6w nast4pilo z chwil4 zlo1enia
Slubowania,ti.z dniem 5 grudnia 2006 r., co wynikaio z protokolu nr II/06 z sesji Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczyny zdnia 5 grudnia 2006 r.

ZastgpcE Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny jest p. Andrzej Raudner
od dnia 15 grudnia 2006 r. powolany Zan1dzeniem Nr 01 511176/2006 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie okreSlenia liczby
Zastgpc6w Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny orazich powolania.
Zarz4dzeniem Nr 0I5Ill8l2007 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny z dnia
I lutego 2007 r. w sprawie zmiarry ZaruTdzenia Nr 015l/176/2006 z dnia 15 grudnia 2O06 r.
dotyczqcego okre5lenialiczby Zastgpc6w Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny
oruz ich powolania, ustalono dw6ch zastgpc6w z r6wnoczesnym powolaniem z dniem
1 lutego 2007 r. p. Grzegorza Wolnik jako pierwszego Zastgpca Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Z dniem 28 lutego 2011 r. Zarzqdzeniem Nr 53/2011 Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokonano zmiany ww. zarz4dzeri i ustalono jed.nego
Zastgpc? Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Natomiast Zarz4dzeniem Nr
5212011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r.
p. Gtzegorz Wolnik zostal odwolany ze stanowiska pierwsz ego Zastgpcy Burmist rza Grniny
i Miasta Czerwionk a-Leszczyny.

Na mocy zawartego w dniu I

pracownikiem - Grzegorzem Wolnikiem

C zerwionk a -Leszczy ny, r epr ezentowanym

marca 2011 r. porozumienia stron pornigdzy

a pracodawc4 - Urzgdem Gminy i Miasta

przez p. Wiesiawa Janiszewskiego - Burmistrza,
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p. Grzegorz Wolnik zostal zatrudniony na stanowisku Naczelnika - Pelnomocnika ds.

Planowania, Rozwoju i Gospodarki.

Sekretarzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest p. J6zef Zaskorski od dnia

1 kwietnia 2009 r. awansowany na to stanowisko pismem z dnta 1 kwietnia 2009 r.

podpisanym przez p. Wieslawa Janiszewskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. Poprzednio na tym stanowisko zatrudniona byla p. Irena Wo2nica na podstawie

pisma z dnia2 stycznia2009 r. podpisanego przez p. Wieslawa Janiszewskiego - Burmistrza

Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny .

Skarbnikiem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest od dnia 1 kwietnia 2009 r.

p. Zbigniew Wojtylo powolany na to stanowisko Uchwal4 Nr XXXVl384l09 Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczyny z dnia 27 marca 2009 r. W okresie od 26 stycznia 2007 r. do

27 mwca 2009 r. byla p. Teresa Czajka - Skarbnikiem Gminy i Miasta, kt6rq powolano

Uchwal4 Nr V/50/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2001 r.,

a odwolano Uchwala Nr XXXVl383l09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyny z dnia

27 marca2009 r.

Ustalono, Ze p. Zbigniewowi Wojtylo - Skarbnikowi Gminy i Miasta, nie zostaly

powierzone w oddzielnym piSmie obowi4zki i odpowiedzialnoSi w zakresie okreSlonym

w art.54 ust. 1 w zwi4zkuz art.54 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 t' o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poLn. zm.) a poprzednio z art. 45 ust. 1 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z poLn. zm.)

oruz art.4 ust. 5 ustawy z dnia 29 wrzelnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U . z 2009 r. Nr 152,

poz. 1223 z p62n.zm.). Natomiast w $ 11 Regulaminu Organizacyjnego zapisano, 2e do

zadah Skarbnika Gminy i Miasta nale|y m.in. w szczegolnoSci: prowadzenie rachunkowoSci

Urzgdu i wykonywanie dyspozycji Srodkami pienigZnym1 dokonyrvanie wstEpnej kontroli

operacji gospodarczych, dokonywanie wstEpnej kontroli kompletnoSci i rzetelnoSci

dokument6w finansolvych. W zwi4zku z povtyaszym wyjaSnienie zlo2yl p. Wieslaw

Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-

Leszczyny, funkcjonuje w strukturach stanowisko Gl6wnego Ksiggowego Urzqdu Gminy

i Miasta, na kt6rym w okresie objgtym kontrol4 zatrudniona jest p. Ewelina Falkiewicz'

W zakresach czynnoSci z tego okresu zostaly Gl6wnemu Ksiggowemu powierzone

obowi4zki i odpowiedzialnoSi w zakresie gospodarki finansowej wynikaj4ce z arI'. 54 ust. 1

ustawy zdnia2T sierpnia200gr.ofinansachpublicznych(Dz. U.Nr l57,poz. 1240zpo2n.
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zmJ a poprzednio z art' 45 ustawy z dnia30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. u.
Nr 249, poz.2104 zpoLn, zm.).

1.2. Wewn gtrzne regulacj e organiza cyj n o_p rawn e
Gmina i Miasto czerwionka-Leszczyny dziaraw oparciu o statut

xr15812003 Rady Miejskiej w czerwionc e-Leszczyny z dnia27 czerwca
Do statutu wprowadzono zmiany nastgpujEcymi uchwalami:

- uchwal4 Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w czerwio nce-Leszczyny zdnia 5 wrzesnia 2003r.
- Uchwal4 Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Czerwionc e-Leszczyny z dnia27 listopad a2006 r.;
- Uchwal4 Nr XIV/122107 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczyny z dnia 2g wrzesnia
2007r.;

- Uchwal4 Nr XXVII|2821}B Rady

2008 r.
w Czerwionce-Leszczyny z dnia 26

Poprzez analizg zapis6w obowi4zuj4cego Statutu Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny
ustalono, ze wystgpuje brak zgodnoSci uregulowari wewngtrzn ych dotycz4cych organizacji
Miasta z aktualnym stanem prawnym wynikaj4cym z przepis6w ustawy z dnia2l listopada
2008 r. o pracownikach samorz4dowych (Dz. u. Nr 223, poz. l45g zpoin. 2m.1.
zapisy w Statucie Gminy i Miasta nie dostosowano do przepis6w ustawy o pracownikach
samorz4dowych w zakresie regulowafi :
- dotycz}cych os6b wykonuj4cych czynno lci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza ($ 70
pkt I ppkt I statutu), poniewaZ nie zapisano, 2e pozostale czymosci z zakresu prawa pracy
wobec Burmistrza wykonuje wyznaczona przez Burmistrza osoba zastgpuj4ca lub sekretarz
gminy, w mysl art. 8 ust. 2 ww. ustawy o pracownikach samorz4dowych,
- wskazania w $ 69 pkt 2 Statutu, 2e stosunek pracy z Sekretarzem Gminy i Miasta

nawi4zuje sig na podstawie powolania, co pozostaje w sprzecznoSci z art. 4 ust. I pkt 2 ww.
ustawy o pracownikach samorz4dolvych oraz w $ 70 pkt 2 wskazania, ze w sytuacji
odwolywania Sekretarza, Rada rozpatruje wniosek Burmistrza na sesji nastgpnej, po tej na
kt6rej zostal on zlohony,

- nieaktualne jest tez wskazanie zatrudniania pracownik6w

mianowania oraz o dzialaniu komisji dyscyplinamej

mianowanych pracownik6w samorzadowych.

Ponadto ustalono, 2e zgodnie z $ 12 ust. 4 Statutu - wykazjednostek organizacyjnych
gminy i miasta zawiera zalqcznik nr 3 do niniejszego statutu, kt6ry na czas przeprowadzania

przyjgty Uchwal4 Nr

2003 r.

samorz4dolvych na podstawie

w sprawach dyscyplinarnych



Przedszkola w 9, kt6re zostalo zlikwidowane uchwal4 Nr xxxvy3gl/0g Rady Miejskiej
Czerwionka-Leszczyny z dnia24 kwietni a2009 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 200I r. Nr 142, poz. 1591 z pofin. zm.) oraz art. 169 ust. 4 ustawy z dnja2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitei (Dz. u. Nr 7g, poz. 4g3 z p64n. zm.), statut gminy jest
podstawowym przepisem prawa miejscowego, okreSlaj4cym ustr6j wewngtrzny jednostki

samorz4du terytorialnego, a obowi4zkiem organu wykonawczego gminy, w mySl art. 30 ust. 2
pkt I ustawy o samorzQdzie gminnym jest przygotowywanie projekt6w uchwai organu
stanowi4cego, w tym projektu statutu gminy. W zwi4zku z powyhszym zwr6cono sig do
p. Wieslawa Janiszewskiego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

o wyjaSnienie przyczyny braku aktualizacji zapis6w w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny ww. zakresie oraz o wyjaSnienie czy byl przygotowany i przedlo2ony Radzie

Miejskiej projekt uchwaly z aktualizacj4 Statutu. W odpowiedzi czytarnyt (...) ,,ze organowi

wykonawczemu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znane sq wskazane rozbiehnoici.

Stosownie do treici arL 169 ust. 4 Konstytucji fueczypospolitej Polskiej z dnia

2 h,vietnia 1997 r. ustrdj wewngtrzny jednostek samorzqdu terytorialnego olveilajq,

w granicach ustaw, ich organy stanowiqce. Nie ulega wqtpliwoici, 2e istniejqce rozbieznoici

rozstrzygane muszq byt na rzecz ir1del prawa powszechnie obowiqzujqcego, w tym ustawy

o pracownikach samorzqdowych. Bezdyskusyjnym jest bowiem, 2e ustawa jako akt wyiszego

rzgdu ma priorytet nad zapisami statutu gminy, zgodnie z ogdlnq regulq kolizyjnq lex superior

derogat legi inferiori. Oznacza to, 2e w przypadku wystqpienia sprzecznoici pomigdzy dwoma

oktami prawnymi r62nego rzgdu przepisy aktu ni2szego rzgdu (w tym wypadku statutu gminy)

w zalcresie, w jakim danq lo,testig regulujq w spos1b odmienny ni2 ah wyiszej rangi (ustawa

o pracownikach samorzqdowych), na mocy tej2e reguly kolizyjnej nie mogq byt stosowane.

Wobec powy2szego, w ocenie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,

z braku ahualizacji zawartych w Statucie postanowieri nie wynikajq 2adne negatywne skutki

prqwne. Organy Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny stosujq sig bowiem do

obowiqzujqcych ustaw. Dlatego te2 - pomimo brzmienia $ 70 pkt I pph I Statutu - Burmistrz

zrealizowal dyspozycjg art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorzqdowych i w spos6b

prawidlowy wyznaczyl osobg wykonujqcq wobec niego pozostale czynnoici z zalvesu prawa

pracy. R1wnieZ stosunek pracy z Selcretarzem Gminy nawiqzany zostal na podstawie umowy

o pracg, o $ 70 ph 2 Statutu z przyczyn wy2ej wskazanych zastosowania miet nie mo1e.

Stwierdzit wreszcie nale2y, 2e wraz z wejiciem w zycie ustawy z dnia 2 t listopada

2008 r. o pracownikach samorzqdowych w Gminie i Mieicie Czerwionka-Leszczyny nie ;>
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wystgpuje jui kategoria procownik6w zatrudnionych na podstawie
bezprzedmiotowy jest zapis o dziaraniu komisji dyscyprinarnej i,
stosowanv.

Z powy2szego wynika jednoznacznie, Le

wplywu na fakt, 2e organy Gminy i Miasta

obow iqzuj qc e prz episy pr ow a.

Pragng jednoczeinie podlveilit, ze dostrzegam tak2e zasadnoit ahualizacji Statutu
we wskazanym zalvesie. czynnoici proceduralne w tym kierunku rozpoczete zostana
w najbli2szym czosie. "

Pytania wraz z wyjaSnieniami stanowi1zal1cznik Nr I do niniejszego protokolu.

OrganizacjQ oraz zasady funkcjonowania IJrzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-
Leszczyny okreSla Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zanqd,zeniem Nr 2g12002
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2002 r. W regulaminie

okre$lono m.in. strukturg organizacyjnq Urzgdu oraz zad.ania poszczeg6lnych wydzial6w,

referat6w oraz samodzielnych stanowisk Urzgdu.

Do powy2szego regulaminu wprowadzono zmiany nastgpuj4cymi

Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny :

- Znzqdzenie Nr 01 5 ll27 12004 z dnia3 1 marca 2004 r.;
- Zan4dzenie Nr 0151/13612005 z dnia3l puhdziernika 2005
- Zarzqdzenie Nr 015119712006 z dnia 14lipca 2006 r.;
- Zarzqdzenie Nr 0151/11512007 zdnia 18 czerwca 2007 r. i Nr 015l/22712007 z dnja28
grudnia 2007 r.;

'Zarzqdzenie Nr 0151/138i2008 z dnia29 sierpnia 2008 r. i Nr 0151/192/2008 z dnia3
grudnia 2008 r.;

-Zarz4dzenieNr015117012009zdnia26marca2009r. iNr0l5ll325l0gzdnia31srudnia

2009 r.;

- Zarz4dzenie Nr 213110 z dnia29lipca2}l} r.
- Zarz4dzenie Nr 5llll z dnia25lutego 20Il r.
- Zarzqdzenie Nr 36113 z dnia3l stycznia2013

Uregulowania wewngtrzne dotyczqce polityki rachunkowoSci zostaly uwzglgdnione

w pkt II protokolu.

Kserokopie zakres6w czynnoSci pracownik6w Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-

Leszczyny, udzielaj4cych wyjaSnieri, obowi4zujqce w kontrolowanym okresie, stanowi4 akta

mianowanio, a tym samym

co oczy+ttiste, nie jest on

brak aktualizacji zapisdw statutowych nie ma

Czerwionka-Leszczyny praw idlowo stosuj q

Burmistrza

Nr 488/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.;

Nr 349111 z dnia24 paLdziemika 2011

kontroli Nr A176100l7l13lr.2. - zal4cznikNr 2 do niniejszego protokolu.
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1.3. Dane og6lne o jednostce samorzAdu terytorialnego.
Powierzchnia Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny wynosi og6lem r

Natomiast na dzieh 31 grudnia 2012 r. gmina liczyla4l.068 os6b zameldowanych.
we wladaniu Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny pozostaje 30

or ganizacyjny ch oruz Sp 6lek z udzialem gminy i m i asta :
- Zespol Ekonomiczno-Adminis tracyjny,
- OSrodek Pomocy Spolecznej,
- Miejski O6rodek Sportu i Rekreacji,
- Zarzqd Dr6g i Slu2by Komunalne
- 7 Szk6l Podstawowvch.

- 8 Przedszkoli,

- 5 Zespol6w Szk6l,

- 2 Gimnazja,

- zarz4d Gospodarki Mieszkaniowej - samorz4dowy zaklad budzetowy,
- Miejski OSrodek Kultury - samorzEdowa instytucja kultury,
- Biblioteka Publiczna - samorz4dowa instytucja kultury,
- Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp6lka z o.o.

1.464 ha.

jednostek

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dziala 6 solectw (Beik, Ksi4zenice,

Palowice, Przeggdza, Stanowice, Szczejkowice) oraz 6 Rad Dzielnic ( Czerwionka Centrum,

Czerwionka Karolinka, Czuch6w, Dgbierisko,Leszczyny Osiedle,Leszczyny Stare) i I Rada

Osiedla Malenie.

W okresie objgtym kontrol4 tj. w latach 2009 - 2013 Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny nalelalo do nastgpui4cych Zwi4zk6w i Stowarzyszeri:

1. Stowarzyszenie Gmin G6miczych w Polsce,

2. Zwiqzek Gmin i Powiat6w Subregionu Zachodniego z siedzib4 w Rybniku,

3. Sl4ski Zwi4zekGmin i Powiat6w,

4. Migdzygminrry zwi4zek Komunikacyjny z siedzib4w Jastrzgbiu Zdroju.
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II. Ksr4cowosc r SPRAWOZDAWCZOSC
l.Ksiggi rachunkowe bud2etu i urzgdu

Sprawdzeniem objgto: kompletnoji ustalenia polityki rachunkowosci oraz
prawidlowoS6 prowadzenia i kompletnoSc urzEdzen ksiggowych w jednostce UrzEd. Gminy
i Miasta czerwionka-Leszczyny za lata 2010-2013 (do dnia zakohczenia kontroli) pod
wzglgdem formalnym oddzielnie dla bud2etu (organu) i dla Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. W lJrzgdzie Gminy i Miasta wprowadzono przepisy wewngtrzne
dotyczqce stosowanych zasad rachunkowo6ci, o kt6rych mowa w art. l0 ustawy z dnia
29wrze{nia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z po4n. zm.).
Jednostka prowadzila ksiggi rachunkowe wymagane przepisami ustawy o rachunkowoSci.

Ksiggi rachunkowe prowadzone byly technik4 komputerow4 dla budzetu (organu) i jednostki

urz4d Gminy i Miasta w systemie stworzonym przez fir-g ,,REK9RD,, Systemy
Informatyczne Sp' z o.o. w Bielsku-Biaiej. Systemy skladaj4 sig z systemu finansowo-

ksiggowego Finanse oraz modul6w: Posesja, Firmy, Pojazd, Rejestr oplat, u2ytkowanie

wieczyste, umowy dzier2avrry, faktura, Srodki trwale, wyposazenie, wyci4g bankowy, place,

budzet RB.

W obsludze bankowej wystgpowal rachunek bankowy dla budzetu (organu) Gminy

i Miasta oraz oddzielne rachunki bankowe dla wydatk6w i dochod6w realizowanych przez
jednostkg Urzqd Gminy i Miasta. Ponadto byly rachunki pomocnicze: wadia, ZFSS,

zabezpieczenia i gwarancje wykonania rob6t, kaucje mieszkaniowe, wydatki niewygas ajqce,

zaliczki alimentacyjne, rachunek do konsolidacj i oraz do zadari realizowanych w ramach

Srodk6w pomocowych. W zwiqzku z prowadzeniem rachunku bankowego nzvwanego

,,rachunek do konsolidacji", zwr6cono siE z zapytaniem do Gl6wnej Ksiggowej Urzgdu

Gminy i Miasta - jakiego typu operacji finansovvych on dotyczy. W odpowredzi crylanty:

(...) ,,Rachunek bie2qcy jednostki KONSOLIDACJA -funkcjonowal w urzgdzie od 1.06.2010

do 25.01.2012 r. Na rachunek ten, na koniec kaidego dnio roboczego przenoszono irodki

pienighne z rachunkdw dochoddw i wydatk6w urzgdu. Zgromadzone tom irodki podtegaly

lokowaniu na lokacie overnight i nastgpnego dnio wracaly na rachunki z hdrych wyszly.

Uzyskane z lokat odsetki ksiggowano jako przychddfinansowy w urzgdzie. Zapisy do operacji

na tym koncie ewidencionowano na kontach syntetycznych I30 i 240 w l<siggach urzgdu. "

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. tJ. z 2009 r.

Nr 157, poz. 1240 z p62n. zm.), jednostka samorz4du terltorialnego (gmina) mo2e

dokonywai lokat wolnych drodk6w, z wyj4tkiem Srodk6w pochodz4cych z dotacji z br4d2etu
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na rachunkach bankorvych w bankach maj4cych siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

l') w zakresie kompletnoSci polityki rachunkowo6ci ustalo no,2e w okresie objgtym kontrol4
obowi4zywaly nastgpuj qce ZarzEdzenia BurmistrzaGminy i Miasta Czerwionk a-Leszczynv:
- Nr 208/10 z dnia22lipca2}l} r. zmocqod I stycznia20r0 r.,
- Nr 495/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. z mocEod I styczn ia2}ll
- Nr 27111 r z dnia3 I sierpnia 20rl r z mocEz dniem wydania,
- Nr 335/1 1 z dnia 12 paldziernika 201 1 r. z moc4z dniem wydania,
- Nr 504/17 z dnia 30 grudnia 20ll r. zmocEz dniem wydania,
- Nr 245 I 12 z dnia 3 I lipca 2012 r. z moc4od I styczn ia 2012 r.,
- Nr 51 8ll2 z dnia 3 I grudnia 2012 r. z mocEod dnia 1 stycznia 2012 r.,

oraz Nr 246112 z dnia 31 lipca 2012 r. w zakresie opisu systemu informatycznego i wykazu
zbior6w danych tworz4cych ksiggi rachunkowe na komputerowych nosnikach danych oraz
okreSlenia systemu sluZ4cego ochronie danych i ich zbior6w.

Ww' wewnEtrzne uregulowania stanowily kompletnoSd polityki rachunkowoSci w ramach

kt6rej okre5lono:

- og6lne zasady rachunkowoSci okreslaj4ce rok obrotowy i wchodz4ce wjego sklad okresy

sprawozdawcze, metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalenia wyniku

finansowego, spos6b prowadzenia ksi4g rachunkowych technik4 rQczn1 oraz przy u2yciu

komputera - wykaz zbior6w danych tworz4cych ksiggi rachunkowe na komputerowych

noSnikach danych z okreSleniem ich struktury, uzajemnych powiqzart w procesach

przetwarzania,

- obowi4zuj4ce metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania wyniku finansowego,
- plany kont dla budzetu (organu) i dla jednostki, kt6re zawieraly .vq'kaz syntetycznych kont

bilansowych i pozabilansowych, zuwzglgdnieniem wymogu w zakresie prowadzenia

ewidencji analitycznej do niekt6rych kont oraz stosowania klasyfikacji budzetowej.

2.) W zakresie kompletnofil urz4dzeri ksiggowych z zachowaniem wymog6w okreSlonych

w art. 13 ustawy o rachunkowoSci ustalono, 2e zbiory zapis6w ksiggowych tworz4: dziennik,

ksiggg gi6wn4, ksiggi pomocnicze orM zestawienie obrot6w i sald ksiggi gl6wnej oraz sald

ksi4g pomocniczych. Ksiggi rachunkowe, z uwzglgdnieniem komputerowej techniki ich

prowadzenia s4: trwale oznaczone nazwq jednostki, nazwa danego rodzaju ksiEgi, nazw4

progftImu przetwarzania, oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego, daty

sporz4dzenia. Wydruki komputerowe skladaj4 sig z kolejno ponumerowanych stron oraz

poszczeg6lne wydruki s4 sumowane w spos6b ci4gly.
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3')W zakresie sprawdzenia zgodnoSci bilansu zamknigcia roku 2011 z bilansem otwarcia
nastgpnego roku 2012 ustalono, ze: zar6wno dla ksi4g organu ( budzetu) i dla jednostki
Urz4d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie wystgpuje zgodnosi sald na koncie 133-
,,Rachunek budzetu" oraznakoncie 227-,,Naleznorici z tytulu dochod6w budzetowych,,.
Na koncie 133 - ',Rachunek budzetu" wykazano jako bilans zamknigcia 20ll r. po stronie
Wn - kwotg 12.335.776,57 zl natomiast jako bilans otwarcia 2012 r. wykazano po stronie Wn-
kwotg 13.908'256,15 zl oraz po stronie Ma- kwotg 1.572.479,56 zl. Zgodnie z zasadami
funkcjonowania konta 133 opisanymi w zalEcznikunr 2 do rozporzydzenia Ministra Finans6w
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla
budzetu patistwa, budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych,
samorz4dowych zakJadow budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetorvych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 z po2n. zm.) orcz opisem funkcjonowania tego
konta w zakladowym planie kont wprowadzonym Zarzqdzeniami Nr 495/10 i Nr 504/11
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, konto 133 mo2e wykazywac saldo Wn
lub saldo Ma. Natomiast w mySl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. tJ. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6in. zm.), wykazane w ksiggach
rachunkowych na dzien ich zamknigcia stany aktyw6w i pasyw6w nalezy uj4i w tej samej
wysoko5ci, w otwartych na nastgpny rok obrotowy ksiggach rachunkowych. W zwi4zku
z povtyZszym pobrano pisemne wyjaSnienie od Gl6wnej Ksiggowej Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. W wyjaSnieniu czytamy: (...) ,,Wskazana h,yota bilansu zamlmigcia
roku 20ll na koncie I33 - ,,Rachunek bud2etu" gdzie po stronie Wn wykazano I2.335.776,57

zl jest per saldem konta. Jako suma saldwykazane sq t*oty; saldo'tiln 13.g08.256,15 a saldo
Ma 1.572.479,58.

W bilansie otwarcia 2012 r. na koncie lrsiggowym 133 - ,,Rachunek budzetu" wyknzane sa
kwoty: saldo Wn 1i.908.256,I5 oraz saldo Ma L572.479.5g.

Kwoty bilansu zamlvtigcia 2011 r. sq zgodne z h,votami bilansu otwarcia 2012 r.

fIrysQpuiqce po stronie Wn salda kont analitycznych do konta ]33-01 dotyczq irodk1w
pr z e lraz any c h na wydat ki proj e kt ow e.

Gmina i Miasto Czerwtonka-Leszczyny jest realizatorem wielu umdw finansowanych ze
irodk6w uniinych. Zgodnie z art. 184 uofp - ,,wydatki nviqzane z realizacjq progrom1w

i projektfw /inansowanych ze irodkdw, o h6rych mowa w ort. 5 ust I pk 2 i 3, sq



o dofinansowanie proiektdw gmina iako beneficjent zobowiqzala sig do ,,prowadzenia
wyodrgbnionei ewidencii trsiggowej dotyczqcei realizacji projeh|w z podzialem analirycznym
i w sposdb przeirzysty umo2liwiaiqcei identyfikocjg poszczegillnych operacji t<siggowych
i bankowychwydatk|w w ramach projeh6w',.

lV'powolaniu na zapisy Instrukcji dta beneficjent6w realizujqcych projekty w ramach 7OKL
2007-2013 wym6g zapewnienia odrgbnego systemu lcsiggowania oznacza prowadzenie
odrgbnei ewidencii lrsiggowej polegajqcej no wprowadzeniu dodatkowych rejestr6w
lrsiggowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalajqcych na
wyodrgbnienie operacii zwiqzanych z projektem w ukladzie umozliwiajqcym uzyskanie
informacji wymqganych w zalvesie sprawozdawczoici finansowej projehu i kontroli. W celu
wyodrgbnienia ewidencii analitycznej dla irodk|w wlasnych gminy przeknzyuanych na
realizacjg kazdego z projeh6w dokonano analitycznego podzialu konta 133-0l.Kwota

I'572.479,58 to kwota wydatkowanych, a nie zrefundowanych do korica roku Srodk1w na
wydatki projektfw.

Kwota per salda wystgpujqca na rachunku budzetu 133-01 wykazuje zgodnoit z kwotq salda

rachunku bankowego na ka2dy kolejny dzieri,,.

Na koncie 221 - ,,NaleznoSci z tytulu dochod6w budzetowych" wykazano jako bilans

zamknigcia 2011 r. po stronie Wn - kwotE 6.946.337,91 zl i po stronie Ma - 3.514,37 zl,

natomiast jako bilans otwarcia 2012r. wykazano po stronie Wn - kwotg 6.981 .847,27 zlipo

stronie Ma- kwotg 39.023,67 zl. Niezgodnaby\a tak2e suma obrot6w narastaj4co strony Wn

i Ma bilansu zamknigcia z bilansem otwarcia. Powy2sze bylo niezgo dne zart. 5 ust. I ustawy

z dnia29 vtrzelnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.IJ. z 2009 r. Nr I 52, poz. 1223 z po2n. zm.).

O wyjaSnienie zwr6cono sig do Gl6wnej Ksiggowej Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, w kt6rym czytarny: (...) ,,Zaistniala r62nica wynika z uwarunkowan technicznych

funkcjonowania programdw lrsiggowych w latach 201 I i 2012.

Do korica 2011 r. ewidencja lcsiggowa (FK) prowadzona byla w wersji DOS. Analiryczna

ewidencia dochoddw z tytulu podatkdw prowadzona byla w Referacie Podatk6w i poprzez

przesylanie danych elehronicznq notq l<siggowq do ewidencji luiggowej na konto 221

nastgpowolo ksiggowanie nalehnoici w lo,vocie per salda bez podzialu na k*oty nadptat

i zalegloici.

W Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uiytkowany byl system l<siggowy w wersji

przestarzalej (wersja DOS) kt6ra wedlug producenta - Firmy Rekord nie podlegala iadnym 
\

nowelizaciom. W zwiqzku z tym i2 wersja ta nie spelniala wymog|w prowadzenia ewidencji \
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lrsiggowej zgodnie z ustowq o rachunkowoici, podjgto decyzjg o zakupie nowego

oprogramowania dostosowanego do wymog6w przepis6w '

W 2007 r Gmina podjgta decyzjg 2e jako partner Proiehu ,,8-administracja w Powiecie

Rybnickim" zrealizuje zadanie dofinansowane ze irodk6w unijnych. Jednym z dzialait

w ramach tego projektu byl zakup oprogramowania ksiggowego dla wydzialu l<siggowoici'

Z przyczyn niezale2nych od Gminy realizacja zakupu oprogromowania doszla do skutku

dopiero w 2012 roku. Nowy system l<siggowy prawidlowo wykazuje nalehnoici z podzialem na

lrwoty zalegloSci i nadplat. Bilans otwarcia 2012 r' skorygowany co do lo'vot nadplat

i zalegloici wykazuie prawidlowe bwoty nale2nosci i jest zgodny ze sprawozdawczoiciq

budzetowq na 3 1. 1 2.20 1 1r. ".

4.) W zakresie kontroli prawidlowoSci dokonywania przeptywow pienig2nych na rachunkach

bankowych depozyt6w (wadi6w, zabezpieczef naleZytego wykonania umowy' kaucji

mieszkaniolvych) oraz ZFSS, kontrolq objgto okres II p6lrocza 20ll r' i II polrocza20l2 t'

Kontrolg przeprowadzono na podstawie: wydruku zestawienia operacji do ww' rachunk6w

bankowych,wyci4g6wbankowychorazwybranychdowodowzrodlowych.

Analizaprzeplyw6w finansowych na ww. rachunkach doprowadzila do ustalenia' ze:

- we wskazanych okresach z rachunku bankowego ,,wydatk6w uGiM czerwionka-

Leszczyny,, przekazarro na rachunek bankowy ,,ZFSS" odpowiednio kwoty: 10'155'00 zl

(w dniu 30 listopad a20llr. kwotg 9.348'00 zl - wB nr 238 i w dniu 29 grudnia 2011r' kwotg

807,00 zl - wB w 259)i 10.970,00 zl (w dniu 30 listopada 2012 r' kwotg 9'497 '00 zl - wB

nr240i w dniu 2g grudnia 2012 r.kwotg r.473,00 zl - wB nr 260) z adnotacj4 na przelewach

o pfzeznaczeniu srodk6w na podatek dochodowy od osob fizycznych' w mysl przepisu art' 5

ust. 1 i aft.7 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r' o zakladowym funduszu Swiadczeri

socjalnych(Dz.lJ,z20|2r' ,poz.592zp62n,zm.),FunduSztworzysiEzcorocznegoodpisu

podstawowego, naliczanego w stosunku do przecigtnej liczby zatrudnionych oraz srodki

Funduszu zwiEkszasig o: wplyrvy z oplatpobieranych od os6b i jednostek organizacyinych'

korzystaj4c ych zdzialalnosci socjalnej, darowizn onz zapis6w os6b firycznych i prawnych'

odsetek od Srodkow Funduszu, wplyw6w z oprocentowania polyczek udzielonych na cele

mieszkalne, przychod 6w z tytulu sptzedazy, dz\er?av"y i likwidacji Srodkow trwalych

sluz4cychdzialalnoscisocjalnej,przychod6wztltulusptzedazyil ikwidacjizakladowych

dom6w i lokari mieszkalnych, innych srodkow okresl0nych w odrgbnych przepisach'

Wzw i4zkuzpowzszynop isemnewy jaSn ien iezwr6conos igdoGlowne jKs iggowe j

Urzgdu Gminy i Miasta. W odpowi edzi czylamy: (,',) ,,Kwoty przekazane z rachunku

bankowego wydatkiw na rachunek bankowy zFss w II pllroczu 20ll i 20J?, roku to..k*A'' 
3
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naliczonego podatku dochodowego od udzielonych pracownikom iwiadczen socjalnych
podlegajqcych opodatkowaniu. W powolaniu na art.3l ustawy o podatku dochodowym od
osdb fizycznych, platnik jest obowiqzany obliczyt i pobierat w ciqgu roku zaliczki na podatek
dochodowy od os6b, h6re uzyskuiq od tych zakladdw przychody ze stosunku sluibowego.
Kwoty naleinego podotku zostaly naliczone i potrqcone w listach plac wynagrodzeri
pracownik6w w poszczeg1lnych miesiqcach.

Potrqcone k*oty podatku zostaly przekazane z

rachunek ZFSS. Przelew z rachunku wydatkhw

wl ai c iw ej kl asyfi ka cj i budi e t ow ej.

Nastgpnie k*oty te zostaly terminowo przekazane na rachunek urzgdu skarbowego.

Ewidencja na rachunku ZFSS przebiegala w nastgpujqcy spos6b;

wplota na rachunek ZFSS ; Wn I35-01 / Ma 225-0 j_03

przelew do US: Wn 225-01-03 / Ma I35-01

Wplaty dokonane na wyodrgbniony rachunek ZFSS nie stanowily zwigkszenia Funduszu,

aiedynie przeplVwy pienigine. Jak wynika z treici rozporzqdzenia Ministra Finans^w z dnia
5 lipca 2010r. do ewidencji zwigkszen i zmniejszefi ZFSS slu2y konto 851 ,,Zakladowyfundusz
iwiadczen socjalnych" nie zai konto I 35 ,, Rachunek irodk|w funduszy specjalnego
przeznoczenia"

Dokonanie w/w wplat za pomocq rachunku

przepisfw ustawy o ZFSS oraz kontrolowanie

cel6w l<siggowych i podatkowych".

Jak z powylszego wyjaSnienia wynika, Srodki przychodz4ce na rachunek bankowy ZFSS nie

znajdujq odzwierciedlenia w zwigkszeniu tego funduszu. Zgodnie z opisem funkcjonowania

konta 135 i 851 zawartym w zalqczniku nr 3 do rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia

5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu

paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych,

samorz4dowych zaklad6w budZetowych, paristwowych funduszy celowych oraz

paristwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 86I zpo2n. zm.), ewidencja szczeg6lowa do konta 135 powinna

umoZliwii ustalenie stanu irodk6w kazdego funduszu, natomiast ewidencja szczeg6lowa do

konta 851 powinna pozwolid na wyodrgbnienie: stanu, zwigkszeh i zmniejszeri ZFSS,

z podzialem wedfug 2rodel zwigkszeri i kierunk6w zmniejszef, wysokoSci poniesionych

koszt6w i wysokoSci uzyskanych przychod6w przez poszczeg6lne rodzaje dziaialnoSci \-
socjalnej. ij,'{) -1;o
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rachunku wydatkow urzgdu na wyodrgbniony

urzgdu zostal ujgty w ewidencji l<siggowej we

ZFSS ponnala na kontrolowanie wykonania

sposobu wydatkowania irodkdw Funduszu dla



Ponadto ustalono, 2e w ntrrach planowania i rozriczania odpisu na ZFSS w
2012 r. dokonano korekty odpisu na koniec roku i ostatecznego rozliczenia
srodk6w oraz przekazano srodki na wyodrgbniony rachunek bankowy z
w prawidlolvych kwotach na koniec miesi4ca maja i wrzesnia.

20 l l  r .  i  na

przekazanych

tytulu odpisu

5') w zakresie analizy zobowiqzafijednostki tJrzvd Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny
pozostalych na koniec 2011 r. i na koniec 2012 r. na kontach ksiggi gl6wnej 201-
,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami- i 240 -,,pozostale rozrachunki,,, sprawdzono
prawidlowoSi ich ustalenia i prawidlowoSi prowadzenia ewidencji, prawidlowo5i
zaklasyfikowania zobowiilzai do wymagalnych lub niewymagalnych oraz terminowosi
regulowania tych zobowiqzai. Kontrol4 objgto: ksiggg gl6wn4 za lata 20ll - 2013,
zestawienia obrot6w i sald kont ksiggi gl6wnej zaww.lata, ewidencjg syntetyczn4do konta
201 -,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" za okresy j.w., wybrane dowody Zr6dlowe
(faktury, rachunki' pisma, dowody PK), z miesigcy grudnia 20ll r. i 2012 r. oraz stycznia
2012 r. i 2013 r., przepisy wewngtrzn e dotyczEce ptzyjgtych zasadrachunkowosci.
Sprawdzonotak2e prawidlowoS6 wykazaniazobowipzah z tfiulu dostaw towarow i uslug
w sprawozdaniach budzetowych za 2012 r. Kontrolg przeprowadzono na podstawie
sprawozdari Rb-Z o stanie zobowi4zari wg tytul6w dluznych oraz gwarancji i porgczeri i Rb-
285 z wykonania planu wydatk6w 2a2012 r. otazewidencji ksiggowej do kont zespolu 2.
Opis konta 201- ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" w planie kont (zal. Nr 3a)
wprowadzonym Zarz4dzeniem ff 208110 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 22 lipca 2010 r. zawierul informacje o rozszerzenia konta dla zobowiwan,
co do kt6rych uplynql termin platnoSci.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. I ustawy z dnia29 vnzeilnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U.
22009 r. Nr 152, poz. 1233 po2n. zm.), okre6lajqc zasady (politykg) rachunkowoSci nale2y
zapewnii wyodrgbnienie w rachunkowo6ci wszystkich zdarzeri istotnych do oceny sy,tuacji
maj4tkowej i finansowej jednostki, przy zachowaniu zasady ostroznoSci. ponadto na
podstawie $ 15 ust. I pkt 5 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu pafstwa,
budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorz4dovvych
zakladSw budzetowych, patistwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek

budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (Dz. u. z 2010 r.
Nr 128, poz. 861 z p62n- zm.) - zakladowy plan kont powinien zawierac mo2liwoS6



okreSlonych w odrgbnych przepisach. Wykorzystywane programy ksiggowe, pozwalaj4 na
wyodrgbnienie ,,transakcji przeterminowanych" na kontach rozrachunkowych.

w toku szczeg6lowej kontroli sald zobowi4zahkonta20l ustalono, 2e:
o na koniec 20Il r. zobowi4zania z tytulu dostaw i uslug wynikaj4ce z ewidencji ksiggowej

konta 201 -,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" urzgdu wynosily 755.715,96 zl,
w tym zobowiqzania wymagalne w wysoko6ci 7.545,23 zl.Na ich wysokoSi zlo2yly sig:

- kwota 4.774,40 zl wynikaj qca z wyrok6w: S4du Rejonowego w Rybniku, wydzial
ICywilny zdnia 31 sierpnia 20ll r. i S4du Okrggowego w Gliwicach III Wydzial Clrvilny

Odwoiawczy z dnia 29 listopada 2011 r., dotycz4cych zwrotu zwaloryzowanej kaucji

mieszkaniowej wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami s4dowymi (w sprawozdaniu Rb-

28S-kwo tg t4wykazanowdz .700 , rozdz .70005 ,$4430 -3 .666 ,00  z l , g4610 -1 .017 ,00

zl, $ 4580 - 97,40 zl). Wezwarrie do zaplaty ww. kwoty wplynglo do Wydzialu Finansowo -

Budzetowego dnia 6lutego 2012r. Zobowi4zanie zostalo uregulowane tego samego

Asygnata wyplaty nr 1412012 poz. 7,

- kwota 2.312185 zl wynikaj 1ca z wyrok6w: S4du Rejonowego w Rybniku, wydzial r

Cywilny z dnia 8 lipca 20ll r. i S4du Okrggowego w Gliwicach III Wydzial Cywilny

Odwolawczy dotycz4cych wyplaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz

z ustawowymi odsetkami oraz kosztami s4dowymi (w sprawozdaniu Rb- 28S kwotg t4

wykazanowdz.700,rozdz.70005,  $ 4430 -1.633,8421,g 4610-647,00 z l ,  g  4580 -32,0r

zl). Wezwanie do zap\aty wplynglo do Wydzialu Finansowo - Budzetowego dnia 3 lutego

2012 r. i zostalo zrealizowane w dniu 6 lutego 2012 r. - Asygnata wyplaty nr 1312012 poz. l,
- kwota 457,68 zl dotyczEca faktury Nr 502867061211 z dnia 2 grudnia 2017 r., dot. zaphaty

za abotament na uslugi zwi4zane z u?ytkowaniem tablet6w Samsung Galaxy Tab. 10. l.

Faktura ww. zostala dostarczona przez pracownika do Urzgdu dopiero w dniu 14 marca

2012 r., zttwagi na fakt, 2e zostala wyslana na jego nieaktualny adres domowy.

W sprawozdaniu Rb - 28S wykazano to zobowi4zanie w dz. 150, rozdz. 75023, S 4350 -

455,15 zl i $ 4360 -2,53 zl. Zobowi4zanie zostalo uregulowane w dniu 14 marca 2012 r.

o na koniec 2012 r. zobowi4zania z tytttlu dostaw i uslug wynikaj4ce z ewidencji ksiggowej

konta 201 -,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" urzgdu wynosily 890.496,98 zl,w

tym zobowiqzania wymagalne w wysoko6ci 8,67 zl. Kwota ta dotyczyla nie wyplaconego

za miesi4c listopad ekwiwalentu dla jednego czlonka Ochotniczej Stra2y Pozamej, kt6r4

wyplacono dopiero 23 stycznia2013 r., - Asygnata rtr 512013 poz. I
- l ( - .
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Sprawdzono r6wnoczesnie terminowoSi

koszt6w roku 2012 zaewidencjonowanych na
uwag.

Ustalono jednoczesnie,2e ww. dokumenty ksiggowe zgodnie z przepisem art. 2l ust.
1 pkt 6 ww' ustawy o rachunkowoici, zawieraly adnotacjg o dokonaniu sprawdzenia pod
k4tem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zostaly zakwalifikowane do ujgcia
w ksiggach rachunkowych i zawieraly podpisy osoby dokonuj4cej wstgpnej kontroli oraz
zatwier dzeni a d o wypla ty pr zez upo wa2ni one o s o by.

6') W zakresie umowy Nt 2P.342-2110 naobslugg bankow4 zawartej w dniu 25 marca2010 r.
pomigdzy: Gmin4 i Miastem Czerwionka-Leszczyny reprezentowana przez p. Wieslawa
Janiszewskiego - Burmistrza Gminy i Miasta, przy zlozonej przezSkarbnika Gminy i Miasta
kontrasygnacie, a Orzesko-Knurowskim Bankiem Sp6ldzielczym, kt6ra obowi4zyrvala
w okresie od 1 kwietnia2010 r. do 31 stycznia 2014 r. W $ 2 zapisano m.in.: ,,Il ramach
prowadzenia bankowei obslugi bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ol<resie
od I lcwietnia 2010r. do 3l stycznia 2014 r., Bankzobowiqzuje sigw szczeg6lnoici do;
2) oprocentowania irodk|w zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz moiliwoici

lokowania irodk1w na lokntach typu ,,Over night" i na lokatach weekendowych zakladanych

dla wszystkich rachunk|w (lrzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w wyjqtkiem

rachunku bankow e go w adi6w " .

W jednostce Unqd Gminy i

bankowe: dochody urzgdu (konto

01), ZFSS (konto 135-1, 135-02),

02), kaucje mieszkaniowe (konto

inwestycyjnymi (konta: 130-10, 130-03, 130-20, 130-18, 130-28, 130-21, 130-23, 130-24,

130-27, 130-22, 130-25, 130-03).

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240 z p62n.zm.), wskazane jednostki sektora finans6w publicznych mog4 dokonywai

lokat wolnych Srodk6w. Lokaty wolnych Srodk6w mog4 tworzyc jednostki samorz4du

tevtorialnego, o przychody i rozchody z tego tytulu powinny byi ujmowane zgodnie

z postanowieniami rozporz4dzenia Ministra finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie

szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu pafistwa, bud2et6w

jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz4dolvych zaklad,ow

budZetowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek bud2etowych

maj4cych siedzibg pozagranicamiRzeczypospolitej Polskiej (Dz.IJ. Nr 128, poz. g61 zpohn.

regulowania w 2013 r. innych zobowi4zan _

koncie 201. W tym zakresie nie wniesiono

Miasta Czerwionka-Leszczyny funkcjonowaly rachunki

130-05), wydatki urzgdu (konto 130-01), wadia (konto 139-

zabezpieczenia i gwarancje wykonania rob6t (konto 139-

139-5), zwiqzane z realizowanymi projektami i zadaniarni

t7



zrnJ' zvn6cono sig o wyja$nienie do p. Zbigniewa wojtylo - Skarbnika Gminy i Miasta
w sprawie dokonywania lokat wolnych srodk6w na rachunkach bankowych urzgdu Gminy
i Miasta, kt6ry prowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okreslonych w ustawie
o finansach publicznych dla jednostek budzetowych. w odpowiedzi czy,tamy: (...)
,,$ 2 umowy z dnia 25 marca 2010 roku h6ry dopuszczal lokowanie irodkhw dlawszystkich
rachunk'w Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionkn-Leszczyny na lokatach typu ,,over night,,
oparto na zapisach art. 48 ust. I ustawy o finansach publicznych, zgodnie z h6rym jednostki
sehorafinansdw publicznych, o ktdrychmowaw art. 9 pkt. 2, 6, I i I0 - I3 mogq dokonywat
lokot wolnych irodkdw, z wyjqtkiem pochodzqcych z dotacji. W art. 9 ph 2 wymienionej
ustawy wymienione sq jednostki samorzqdu terytorialnego. Nalezy zaznaczyt ii Urzqd Gminy
i Miasta nie iest iednostkq bud2etowq w myil obowiqzujqcych przepis1w prawa. Status
prawny Urzgdu Gminy olcreSla art. 33 ustawy o samorzqdzie gminnym, zgodnie z h6rym w6jt
wykonuje zadania przy pomocy urzgdu gminy. A wigc nie jest to jednostkn budzetowa o h6rej
mowa w art. I I i art. I2 ustawy o finansach publicznych, przyHadowo rada gminy nie mo2e
utworzyt bqdi zlikwidowat jednostki Urzqd Gminy. Zgodnie z posiadanymi interpretacjami

indywidualnymi Ministra Finans|w, Gmina, stosownie do art. 2 ust. I i 2 ustawy

o somorzqdzie gminnym jest jednostkq samorzqdu terytoriolnego posiadajqcq osobowoit
prawnq, wykonujqcq zadania publiczne we wlasnym imieniu i na wlasnq odpowiedzialno1,.

LV celu wykonywania zadari gmina moze tworzyt jednostki organizacyjne, a takie zawierat

umowy z innymi podmiotqmi, w tym z organizacjami pozarzqdowymi (art. 9 ust. I cyt. ustawy)

Zgodniezart. l laust. Ipkt. I i2ustawyosamorzqdziegminnym,organamigminysqrada

gminy i wdjt (burmistrz). W mySl arL33 ust. I w6jt wykonuje zadania przy pomocy urzgdu

gminy. Jak wynika z powyiszego, urzqd gminy nie jest jednostk4 organizacyjnq yv rozumieniu

ww. art. 9 ustawy o somorzqdzie gminnym. Jest wylqcznie zorganizowanym zespolem os6b

i irodkdw slu2qcych do pomocy organowi administracyjnemu. Urzqd gminy jest jednostkq

pomocniczq slu1qcq do wykonywania zadan gminy oraz obslugi techniczno-organizacyjnej

gminy. Biorqc pod uwagg nierozerwalne i niepodzielne powiqzania podmiotowe gminy

i urzgdu, naleiy stwierdzi1, iz nie wystgpuje odrgbna od podmiotowoici gminy podmiotowoit

urzgdu gminy. Zatem Urzqd Gminy i Miasta dzialajqc w imieniu Gminy realizuje zadania

wlasne Gminy. Natomiast zdolnoit prav)nq i zdolnoit do dokonywania czynnoici prawnych

ma Gmina, nie zai Urzqd Gminy i Miasta. Zgodnie z interpretacjami Urzqd Gminy i Miasta

iest wigc aparatem pomocniczym organu wykonawczego, ktdry nie posiada podmiotowoici

prawnej. Powyisze oznoczct, ze podatnikiem podatku od towar|w i uslug w stosunku do calej \
\-J

dzialalnoici moie byt wytqcznie Gmina, w Zadnym zai przypadku Urzqd Gminy , 
(ro:ro;, \^

18 # tilr nJ-li 
, -- ,+-N.

V l  ' l  ' s

L+ ,,1 , D(
| \,Vr:



Podatnikiem podatku od towardw i uslug w stosunku do calej dzialalnoici (Gminy i (Jrzgdu
Gminy i Miasta) iest wylqcznie Gminaiako iednostka samorzqdu terytorialnego, Dlatego co
cel6w podatkowych Gmina i Urzqd Gminy i Miasta powinny skladat jedno rozliczenie
deklaracyine, jak rdwnie| tylko Gmina mo1e wystowiat i otrzymywat foktury vAT, a nie
Urzqd Gminy i Miasta. Natomiast urzgdy gminy realizujqc zadania spoczs+vajqce no
samorzqdowych osobach prawnych, a skutkujqce obowiqzkiem podatkowym w podatku od
towar6w i uslug, wystgpujq wylqcznie jako aparaty pomocnicze dzialajqce w imieniu i na
rzecz ww. osdb prawnych.

Powy2sze nalei odnieflt rfwniei do lokowania wolnych irodk6w, Sdyby przyjqt
interpretacie i2 Urzqd Gminy i Miasta nie mo2e dokonywat lokat wolnych irodk6w, r6wnie2
Iokowanie irodk|w zgromadzonych na rachunku budzetu nie bylo by mozliwe bo ten rachunek
r6wniei obsluguje Urzqd Gminy i Miasta jako aparat pomocniczy organu gminy czyli
Burmistrza a nie Gmina.

Powy2sze potwierdza komentarz do art. 33 ustawy o samorzqdzie gminnym, zgodnie

z kt1rym urzqd gminy jest aparatem pomocniczym przy pomocy hfirego zarzqd wykonuje

ciqiqce na nim zadania. (A. Agopszowicz/ Z. Gilowsko ,,(Jstqwa o gminnym samorzqdzie

terytorialnym - komentarz" 1999 r. str. 245).

Moim zadaniem ustqwodawca zezwolil na mocy wymienionych przepis6w ustawy

o finansach publicznych lokowanie wolnych irodkdw przez (Jrzqd Gminy i Miasta kt6ry jest

apar at em p o mo c ni czym or ganu j e dno s t ki s am o r z q du te ry t o r i alne go.

(...) Srodki gromadzone na rachunku zabezpieczefi i gwarancji wykonania robdt i knucji

mieszkaniowych lokowono na lokatach ,,over night" w olcresie od I kwietnia 2010 roku do

I9 h,ryietnia 2010 roku poniewai zezwalala na to zawarta umowa.

('.') W latach 2010 -2012 uzyskono irodki z lokat typu,,over night" w lqcznej kwocie

l4 824,72 zl., co przynioslo wymiernq korzyi1 Gminie."

Pytania wraz z wyjaSnieniami stanowi4zal4cznik Nr I do niniejszego protokotu kontroli.

Wykaz akt kontroli Nr AIV6l0017ll3lll.l. stanowi zal4cznikNr 2 do niniejszego protokolu.

atk6w w iednostce w

iednostki.

Sprawdzeniem objgto

w jednostce w stosunku

w sprawozdaniach Rb-28S

Kontrolg przeprowadzono na

biel4cy jednostki" i konta

prawidlowoSd dokonywania w latach 20ll-2012 wydatk6w

do planu finansowego jednostki oraz wykazania ich

z wykonania planu wydatk6w budzetowych za ww. okres.

podstawie ewidencji analitycznej do konta 130 - ,,Rachunek \--



analizy wynik6w nie stwierdzono przypadk6w

finansowego jednostki.
wydatk6w wzglgdem planu

Analiza rocznych sprawozdari RB-28S z wykonania planu wydatk6w budzetowych
j.s.t. za okres od pocz4tku roku do 31 grudnia 20ll r. iZ0l2 r. wykazala,2e w d2.750 -

,,Administracja publiczna" , rozdziale 75022 - ,,Rady gmin" planowano wydatki w paragrafie
4410-,,Podr6ze slu2bowe krajowe" orazw paragrafie 4420-,,Podrdze sluzbowe zagraniczne,,.
Wedlug obecnie obowiqzuj4cej szczeg6lowej klasyfikacji wydatk6w, paragraf3O3o - .,R6zne
wydatki narzecz os6b fizycznych" obejmuje diety radnych i zwrot koszt6w podr62y radnych
jednostek samorz4du terytorialnego - rozponqdzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca
20lA r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w

oraz Srodk6w pochodz4cych ze 2r6det zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 zpo2n.zm.).

O wyjaSnienie przyczyny ujmowania w planach finansowych jednostki po stronie wydatk6w
paragraf6w 4410 i 4420 w rozdziale 75022, zwr6cono sig do Kierownika Referatu

Finansowo-Bud2etowego. W odpowiedzi czylamy: (...) ,,lV' dziale 750-,,Administracja

publiczna", rozdziale-,,Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" ujmowane sq wydatki

nviqzane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Czenuionce-Leszczynach oraz Biura Rady

prowadzqcego obslugg kancelaryjnq Rady Miejskiej. Ujgcie w planie finansowym wydatk6w

$ 4410-,,Podr62e slu2bowe lvajowe" oraz $ 4420-,,PodrLze sluibowe zagraniczne"

nviqzane jest z planowanymi podr6Zami slu1bowymi pracownik6w Biura Rady. Wydatki

nviqzane z dietami oraz v )roty kosztdw podr6zy dla radnych Rady Miejskiej zostaly

zaplanowane i byty realizowane w ramach $ 3030 - ,,R6zne wydatki na rzecz osdb

fizycznych". "

Nale2y zwrlcic uwagg, 2e Biuro Rady jest kom6rk4 w strukturach organizacyjnych

Urzgdu Gminy i Miasta zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, a pracownicy Biura Rady

sq pracownikami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Por6wnania danych wykazywanych w organu z danymi wynikaj4cymi

z ewidencji ksiggowej - nie ujawnilo niezgodnoSci.

ZeodnoS6 dan)'ch wykazanych w sprawozdaniu RB-N. Rb-Z. Rb-NDS. Rb-ST

Por6wnania danych wykazywanych w sprawozdaniach na koniec 2072 r.: Rb - Z

stanie zobowi4zah wedtug tytul6w dluznych orcz porQczeri i gwarancji, Rb - N o stanie

naleZno3ci oraz v'rybranych aktyw6w finansowych, Rb - NDS o nadwy2ce/deficycie jednostki

samorz4du terytorialnego i Rb - ST o stanie Srodk6w na rachunkach bankowych jednostek

rl0
c-

rachunkowvch wedlug stanu na 3l grudnia 2011 r.
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samorzadu terytorialnego z danymi z poszczeg6lnych kont w ewidencji ksiggowej budzetu
(organu) lub Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny - nie ujawniio niezgodnosci.

/p ,$ik.t
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III. BUD LNT JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO
1. Dochody budietu

1.1. Dochody z tytulu podatk6w i oplat

l.l.l.wymiar podatku od nieruchomosci / rolnego w latach 2010-2012

Sprawdzono prawidlowoS6: wykazywania danych do opodatkowania w deklaracji
podatkowej lub informacji, terminowoS6 skladania po nabyciu nieruchomoSci deklaracji lub
informacji, wzywania przez organ podatkowy w przypadku braku zlokenia deklaracji,
wydawania decyzji w sprawie podatku od nieruchomoSci oraz prawidlowoSi dokonywania
przypis6w i odpis6w podatku w ewidencji ksiggowej zarata z0ll - 2013 .

Kontrolg przeprowadzono w oparciu o nastgpui4c4 dokumentacjg:

uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia wysokoSci

stawek podatku od nieruchomoSci oraz w sprawie zwolnieri od podatku od nieruchomogci,

uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia wzor6w

formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomoSci oraz na podatek le6ny

i podatek rolny,

deklaracj e i informacj e podatkowe,

zawiadomienia o zmianach w ewidencji grunt6w ze Starostwa Powiatowego w Rybniku,

decyzje wymiarowe oraz decyzje w sprawie zmiany decyzjiwymiarowych,

karty kontowe podatnik6w,

korespondencji z podatnikami.

Pr6b4 kontroln4 objgto: 5 nabywc6w gminnych nieruchomoSci, jako podatnik6w

o nastgpuj4cych numerach kart kontowych (wg programu Rekord ,,Rolny", kt6ry

obowi4zywal do grudnia 2011 r.) oraz numerach nieruchomo3ci (wg programu Rekord

,,Posesja" (os. frzyczne) oraz Rekord',,Firmy" (os. prawne), kt6re obowiqzuj4 od stycznia

2012 r.):

Osoby fizyczne

- podatnik o nr karty kontowej 0500092, nr nieruchomo5ci 25/92 (do lipca 2012 r. osoba

fizyczna) - bgd4cy nabywcq dzia\ek nr: 46791364 i 46801364 w Czerwionce-Leszczyny

(nieruchomoSd gruntowa w tym: grunty orne: kl. IVa o pow. 1,9548 ha, IVb o pow. 0,4085

ha; grunty zadrzewione i za\<rzaczone: 0,1717 ha), na podstawie umowy w formie Aktu

Notarialnego Rep. A nr 4519/2011 z dnia 15 kwietnia 20ll r. Podatnik zlotyl informacjg

w sprawie podatku rolnego IR-l, w dniu 23 maia2}ll r. i organ podatkowy wystawil decyzjg _\*__
w sprawie wymiaru podatku rolnego w dniu 31 maja 2011 r. opodatkowuj4c od miesiEcamaja \-

r l f ,  " l
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20ll r.jako l4czne zobowi4zanie w kwocie 156,00 zt,ktore zaplacono w dniu 7 czerwca

20ll r. W dniu 31 stycznia 2012 r. organ podatkowy wydat decyzjg w sprawie wymiaru

podatku rolnego na 2012 r. w kwocie 459,00 zl platne w ustawowych ratach. W zwi4zku ze

zmian4 wladaj4cego z osoby ftzycznej na osobg prawn4 (w dniu 29 czerwca 2012 r. -

dokonano rejestracji w KRS), podatnik zloLyl w dniu I sierpnia 2012 r. informacje

zmieniajqcq w sprawie podatku rolnego od czerwca 2012 r., a organ podatkowy w dniu

30 sierpnia 2012 r. wystawil decyzjg w sprawie zmiany decyzji ustalaj4cej wysokoSi podatku

rolnego na 2012 r. na kwotg 260,00 zl, platn1 w ratach do: 15 marca i 15 maja 2012 r. (kt6re

wczeSniej uregulowano) oraz 15 wrzeSnia2012 r., co bylo zgodne z kartami kontowymi ww.

podatnika.

- podatnik o nr nieruchomoSci 3/3638 - bgdqcy nabywc4 dzialki rtr 2710/37 w Czerwionce

-Leszczyny o powierzchni 0,0072 ha (nieruchomoSd gruntowa - nieuzytek grunt

zwolniony), na podstawie umowy w formie Aktu Notarialnego Rep. A nr 1529612011 z dnia

23 listopada 20Il r. W 20ll r. nie zostala zlo2ona ptzez podatnika informacja w sprawie

podatku od nieruchomoSci IN-l o zaistnialej zmianie, kt6r4 podatnik winien zloLyc zgodnie

z art. 6 ust. 6 ustawy z dnra 72 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U.

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z p62n.zm.), osoby frzyczne s4 obowi4zarte zlo2yt' wiaSciwemu

organowi podatkowemu informacjg o nieruchomoSciach i obiektach budowlanych,

sporzEdzonE na formularzu wedlug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia

wystgpowania okolicznoSci uzasadniaj4cych powstanie albo wygaSniecie obowi4zku

podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoSci lub od dnia zaistnienia zdarzenia,

o kt6rym mowa w ust. 3. W my$l art. 6 ust. 10 ww. ustawy o podatkach i oplatach lokalnych,

obowi4zek skladania informacji o nieruchomoSciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji

na podatek od nieruchomoSci, o kt6rych mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1 dotyczy r6wnre|

podatnik6w korzystaj4cych ze zwolnieri na mocy przepis6w ww. ustawy. Nie zostala

wystawiona decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoSci za miesi4c grudzieri

2011 r., zgodnie z art. 6 ust. 7 ww. ustawy o podatkach i oplatach lokalnych. Organ

podatkowy dopiero pismem FP.3127.7.31.2021 z dnia I pa2dziemika 2012 r. wezwal do

przedlo1enia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, informacji w sprawie podatku od

nieruchomojci IN-l oraz podatku rolnego IR-I. Podatnik zlo|yl informacjq w sprawie

podatku rolnego na 2012 r. w dniu I pa2dziemlk 2012 r. Organ podatkowy wydal decyzjg

w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoSci za20l2 r. w dniu 7 grudnia 2012 t. w kwocie

podatku zero, w zwi4zku z klasyfikacj4 zakupionego gruntu jako nieuZytki, czyli
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korzystaj4cego z ustawowego zwolnienia w podatku
pkt 10 ww. ustawy o podatkach i oplatach lokalnych.

W sprawie nieterminowego zlolenia informacji w sprawie podatku od nieruchomosci
za2011 r' przez podatnika o nr nieruchomosci 313638 (osoba fizyczna) oraz braku decyzji
wymiarowej za miesi4c grudzieri 2011 r., zwr6cono sig o wyjasnienia do podinspektora w
Referacie Podatkowym wydzialu Finansowo-Budzetowego. w wyjasnieni ach czy\amy: (...)
,,zgodnie z wypisem z rejestru grunt,w nr 4/2012 z dnia 13.02.2012r. pan (...) nabyt
nieruchomoit gruntowq sktasyfikowanq jako nieuiytki o powierzchni 0,0072 ha, h6re
zgodnie z art' 7 ust. I0 ustqwy o podatkach i oplatach lokalnych zwalnia sig od podatku od
nieruchomoici. Ze wzglgdu na duiq iloi6 postgpowan w pierwszej kolejnoSci przeprowadzono
postgpowania i wydano decyzie ze skutkiem finansowym dla Gminy jak r|wniez prowadzono
postgpowania aniqzane z oh,volaniami do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach' W zwiqzku z doktrynq prawa oroz orzecznictwem sqddw, h6re wskazujq iz
orSon podatkowy nie ma obowiqzku do wydawania podatnikom decyzji informujqcych, ze nie
muszq placi1 podatku, za miesiqc grudzieri 201I roku nie wydano decyzji (przypisu

dodatkowego) na 0,00 zl gdyz nie spowodowaloby to iadnego skutkufinansowego jak r6wnie2

nie uszczupla to bud2etu gminy".

- podatnik o nr karty kontowej 0102105, nr nieruchomo5ci ll2l05 - narzecz kt6rego

ptzeksztalcono prawo uZytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci dzialki Nr 1161/145

w Czerwionce-Leszczyny o powierzchni 790 m2 lnieruchomoS6 gruntowa) na podstawie

decyzji nr 4lll z drua 27 czemvca 2011 r. Podatnik zlolyl informacjg w sprawie podatku od

nieruchomo5ci w grudniu 2004 r. na podstawie kt6rej organ podatkowy wystawil decyzje w

sprawie wymiaru podatku od nieruchomoSci:

' na 2011 r. w dniu 7 lutego 20lI r. na kwotg 340,00 zl platn4 po 85,00 zl w czterech

ustawowych terminach;

-na2012 r. wdniu 31 stycznia 2012r. nakwotg 400,00 zlplatne po 100,00 zlw cnerech

ustawowych terminach;

- na 2013 r. w dniu I lutego 2013 r. na kwotg 420,00 zl platne po 105,00 zl w czterech

ustawowych terminach.

Nowa informacja w sprawie podatku od nieruchomo6ci IN-l zostala zlolona przez

podatnika w dniu 72 czerwca2}I2 r.

Osoby prawne

- podatnik o nr karty kontowej 0000183; nr nieruchomoSci 1/183- bgd4cy nabywc4

lokalu nr XI w budynku przy ul.3 Maja 36 C w Czerwionce-Leszczyny o powierzchni 29I,02

od nieruchomo5ci w mySl art. 7 ust. 1
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