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Inspektorzy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach
od 9 pa2dziernika 2017 r. do 10 listopada 2017 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki
finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za okres od I stycznia 2013 r. do
l0 listopada 2017 r. Ustalenia konholi zostaly zawarte w protokole kontroli, podpisanym
w dniu 15 listopada 2017 r. kt6rego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce
kontrolowanej.

Poni2ej przedstawiam poszczeg6lne nieprawidlowoSci, wskazuj4c wnioski
zmierzajqce do ich usunigcia i usprawnienia badanej dzialalnoSci oraz osoby odpowiedzialne
za nieprawidlowe wykonywanie czynnoSci slu2bowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia
7 pa2dziemlka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 56 I ).

W zakresie dochod6w z maj4tku:

LIt latach 2014 - 2015 zawarto kolejne umowy, po umowoch dzier2awy zowartych na czcts
oznaczony do 3 lat, kt\rych przedmiotem byla ta sama nieruchomoic oraz umowy
dzieriawy z przeznaczeniem pod uprawy rolne na czas nieoznaczony, pomimo nieuzyskania
zgody Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Naruszono tym art. 18 ust. 2 ph 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p6in.
zm., Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z p6in. zm.). Zgodnie z ww. przepisem, do wylqcznej
wlaiciwoici rady nalezy podejmowanie uchwal w sprawach majqtkowych gminy,
przekraczaiqcych zakres zwyklego zarzqdu, dotyczqcych m.in. zasad wydzieriawiania na
czas nieoznaczony; uchwala rady gminy jest wymagana rdwnie2 w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierajq kolejne umowy, kt1rych
przedmiotem jest ta sama nieruchomoii; do czasu olcreilenia zasad w6jt moie dokonywai
tych czynnoici wylqcznie za zgodq rady gminy.
Rado Mieiska w Czerwionce-Leszczynach uchwalq Nr III/28/98 z dnia 23 kwietnia
1998 r. okreilila zasady obciqiania oraz wydzierzawiania lub wynajmowania
nieruchomoici gruntowych stanowiqcych uprawy rolne. W uchwale wskazano, ie Zarzqd
Gminy i Miasta mo2e yry,dzier2awii, wynajqt lub obciqiyt prawem rzeczowym
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ograniczonym powyzsze nieruchomoici na rzecz zainteresowanej osoby na okres dluiszy
nii 3 lata.
Rada Miejska w uchwale nie wyrazila zgody na wydzierzawienie nieruchomoici na czas
nieoznaczony oraz gdy po tunowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierajq
kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoit

Powyisze dotyczylo.

o nr 1821/588 z przeznaczeniem pod uprcwy rolne, zowartej na czas nieoznaczony,

o nr 157,760/170,849/157a,1628/217,1658/100, l9l8/152,1919/152,3065/176,
3067/176 z przeznaczeniem pod uprawy rolne, zawartej na czas nieoznaczony.
Y untowy dzieriawy z dnia 16 lipca 2012 r. na dzieriawg nieruchomoici gruntowej
o nr 2787/161 z przeznaczeniem pod uprawy rolne. (Jmowa zostala zawarta na czas do
trzech lat tj. do dnia 16 lipca 2015 r. Aneksem nr I z dnia 27 lutego 2015 r. wydluiono
okres najmu od dnia 17 lipca 2015 r. do 17 lipca 2018 r., tj. o kolejne tr4t lata,

o nr 2787/464 z przeznaczeniem pod uprawy rolne. (Jmowa zostala zawarta na czas do
trzech lat tj. do dnia 3l lipca 2015 r. Aneksem nr 2 z dnia 3l lipca 2015 r. wydlu1ono
okres najmu do dnia 3l grudnia 2017 r., tj. o dwa i p6l roku.

Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie i nadzorowanie spraw zwiqzanych w ww.
zakresie byli: Podinspehor w Wydziale Mienia i Geodezji (wczeiniej Referent w Referacie
Obrotu Nieruchomoiciami), Kierownik w Referacie Infrastruktury i Gospodarki
Nieruchomoiciami (wczeiniej kierownik w Referacie Obrotu Nieruchomoiciami),
Naczelnikw Wydziale Mienia i Geodezji.

Untowy dzieriawy oraz aneky do um6w dzier2aw w imieniu Gminy i Miasta Czerwionkn -
Leszczyny zawarl p. Andrzej Raudner - Zastgpca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny.

LI/ latach 2014 - 2015 wydzieriawiono nieruchomoici na czas nieoznaczony bez
stosowania trybu przetargowego, pomimo braku zgody Rady Miejskiej w Czerwionce -
Leszczynach na odstqpienie od trybu przetargowego. Naruszono tym art. 37 ust. I ustawy
z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 5tB
z p6in. zm., Dz. U. z 2015 r., poz.782 z p6in. zm.), zgodnie z kt6rym zawarcie umdw
dzieriawy na czas nieoznaczony nastgpuje w drodze przetargu. Rada mo2e wyrazic zgodg
na odstqpienie od obowiqzku przetorgowego trybu zowarcia tych um6w.
Powyisze dotyc4,lo:

o nr 1821/588 z przeznaczeniem pod uprowy rolne, zawartej na czas nieoznaczony,

o nr 157,760/170,849/157a,1628/217,1658/100,1918/152,1919/152,3065/176,
3067/176 z przeznaczeniem pod uprawy rolne, zawartej na czas nieo:naczony.

Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie i nadzorowanie spraw nviqzanych w ww.
zakresie byli: Podinspektor w Wydziale Mienia i Geodezji (wczelniej Referent w Referacie
Obrotu NieruchomoSciami), Kierownik w Referacie Infrastruktury i Gospodarki
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Nieruchomoiciami (wczeiniej kierownik w Referacie Obrotu Nieruchomoiciami),
Naczelnikw Wydziole Mienia i Geodezji.

Umowy dzieriawy w imieniu Gminy i Miasta zawarl p. Andrzej Raudner - Zastgpca
Burmistrzs Gminy i Miasta Czerwionla - Leszczyny.

Wniosek nr I
Wzmocnid nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny w zakresie zawierania um6w dzierzawy nieruchomoSci gruntowych na
czas nieoznaczony i zawierania kolejnych um6w po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoS6, zgodnie
z wymogami art. l8 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p62n. zm.) oraz wydzieriawianta
nieruchomoSci na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym stosownie do
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z pofln. zm.), maj4c na uwadze
art. 68 oraz art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077).

W zakresie podatktiw i oplat lokalnych:

W latach 2013 - 2017 do dnia kontroli zaniechano podjgcia dzialari celem
wyegzeh,uowania od podatnikfw, nablnvcfw komunalnych lokali mieszkalnych za
bonifikatq (osoby fizyczne) zloienia informacji w sprawie podatlru od nieruchomoici.
Powyiszym naruszono art. 274a $ I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z p6in. zm. oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z p6zn.
zm.,anastgpnieDz.U.z2017r.poz.20lzp62n.zm.)wzwiqzkuzart.6ust.6ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. t). z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z p6in. zm., nastgpnie Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z p6in. zm., a talc2e Dz. U. z 2016 r.
poz. 716 z p6in. zm. oraz Dz. u. z 2017 r. poz. 1785 z p6in.zm.). Zgodnie z przywolanq
podstawq prawnq, organ podatkowy mo2e 2qdat zlo2enia wyjainieri w sprawie przyczyn
niezlo2enia deklaracji lub weauat do jej zloienia, jeieli deklaracja nie zostala zlozona
mimo takiego obowiqzku. Osoby fizyczne sq obowiqzane zlozyt wlaiciwemu organowi
podatkowemu informacjg o nieruchomoiciach i obiektach budowlanych, sporzqdzonq na

formularzu wedlug ustalonego wzoru, w terminie l4 dni od dnia wystqpienia okolicznoici
uzasadniajqcych powstanie albo wygainigcie obowiqzku podatkowego w zalo'esie podatku
od nieruchomoici lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o ktLrym mowa w ort.6 ust. 3 tej
ustawy.
Powyisze dotyczylo:
o podatnika o nr karty kontowej 3/4362, nabywcy lokalu mieszkalnego polo2onego
w Czerwionce-Leszczynach o pow. u2ytkowej 59,93 m2, do lo6rego przynaleiy piwnica
nr 8A/4 o pow. uzytkowej 4,74 m2, z wlasnoiciq h6rego zwiqzany jest udzial wynoszqcy
288/10000 czgici nieruchomoici gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 4268/307 o pow.
0,1486 ha oraz w czgiciach wsp6lnych budynku i urzqdzen, kt6re nie sluiq wylqcznie
do uiytku wlaicicieli poszczegdlnych lokali - na podstawie ahu notarialnego Rep. A
nr 1 1374/2015 z dnia 28 wrzeinia 2015 r.
o podatnika o nr karty kontowej 3/4354, nabywcy lokalu mieszkalnego poloionego
w Czerwionce-Leszczynach o pow. uzytkowej 44,85 m2, do h6rego przynaleiy piwnica
nr l/7 o pow. uzytkowei 5,88 m2, z wlasnoiciq h6rego zwiqzany jest udzial wynoszqcy



214/10000 czgici nieruchomoici gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 4407/326 o pow.
0,1306 ha oraz w czgiciach wsp6lnych budynku i urzqdzeri, kt6re nie slu2q wylqcznie
do uzytku wlaicicieli poszczeg6lnych lokali - na podstawie ahu notarialnego
Rep. A nr I 1539/2015 z 30 wrzeinia 2015 r.;
o podatnika o nr karty kontowej 3/4j52, nabywcy lokalu mieszkalnego poloionego
w Czerwionce-Leszczynach o pow. uiytkowej 60,60 m2, do ktorego przynaleiy piwnica
nr 2B/8 o pow. uitkowej 3,20 m2, z wlasnoiciq kt6rego zwiqzany jest udzial wynoszqcy
172/10000 czgici nieruchomoici gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 4219/382 o pow.
0,2430 ha oraz w czgiciach wsp|lnych budynku i urzqdzeri, kt6re nie sluiq wylqcznie do
uzytku wlaicicieli poszczeg6lnych lokali - na podstawie ahu notarialnego
Rep. A nr 12749/2015 z dnia 27 paidziernika 2015 r.;
c podatnika o nr karty kontowej3/4360, nabywcy lokalu mieszkalnego polo2onego
w Czerwionce-Leszczynach o pow. uzytkowej 59,36 m2, do kt6rego przynaleiy piwnica nr
l/3 o pow. uiytkowej 4,32 m2, z wlasnoiciq kt6rego nuiqzany jest udzial wynoszqcy
532/10000 czgici nieruchomoici gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 4603/307 o pow.
0,1160 ha oraz w czgiciach wsphlnych budynfu i urzqdzeri, hdre nie sluiq wylqcznie do
untku wlaicicieli poszczeg6lnych lokali - na podstawie ahu notarialnego
Rep. A nr 12906/2015 z 29 paidziernika 2015 r.;
o podatnikn (brak nadania nr karty kontowej), nabywcy loknlu mieszkalnego
polo2onego w Czet'wionce-Leszczynach o pow. uiytkowej 37,84 m2, do horego przynaleiy
piwnica nr 5C/3 o pow. uiytkowej 3,56 m2, z wlasnoiciq H6rego zwiqzany jest udzial
wynoszqcy 275/10000 czgici nieruchomoici gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym
4290/307 o pow. 0,1769 ha oraz w czgiciach wsphlnych budynku i urzqdzeri, ktore nie
sluiq wylqcznie do uzytku wlaicicieli poszczeg1lnych lokali - na podstawie aktu
notarialnego Rep. A nr 3777/2016 z 24 marca 2016 r.;
o podatnika o nr karty kontowej 3/4353, nabywcy loknlu mieszkalnego polo2onego
w Czerwionce-Leszczynach o pow. uiytkowej 36,72 m2, do kt6rego przynale2y piwnica
nr BA/2 o pow. uzytkowej 3,48 m2, z wlasnoiciq kt6rego z,viqzany jest udzial wynoszqcy
518/10000 czgici nieruchomoici gruntowej oznaczonej nr anidencyjnym 4298/301 o pow.
0,0599 ha oraz w czgiciach wsp6lnych budynku i urzqdzeri, ktore nie slu2q wylqcznie do
u2ytku wlascicieli poszczegolnych lokali - na podstawie aktu notarialnego Nr Rep. A
nr 13096/2016 z dnia 27 paidziernika 2016 r.;
c podatnika nr karty kantowej 3/4355, nabywcy lokalu mieszkalnego poloionego
w Czerwionce-Leszczynach o pow. uiytkowej 48,70 m2, do kt6rego przynaleiy piwnica
nr 6A/5 o pow. uzytkowej 4,36 m2, z wlasnoiciq ktdrego nviqzany jest udzial wynoszqcy
271/10000 czgici nieruchomoici gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 4707/330 o pow.
0,1315 ha oraz w czgiciach wsp6lnych budynlru i urzqdzefi, kt6re nie slu2qwylqcznie do
uiytku wlaicicieli poszczeg6lnych lokali - na podstowie aktu notariolnego Rep. A
nr 5180/2017 z dnia 27 lattietnia 2017 r.
Il trakcie prowadzonych czynnoici kontrolnych organ podatko,,*y w dniu 10 paidziernika
2017 r. wystosowal w stosunku do wszystkich ww. podatnikow wenuania do zlo2enia
przedmiotowych informacji dla ww. podatnikiw, w wyniku czego:
- podatnik o nr karty kontowej 3/4352 zloiyl informacjg podatkowq w dniu 17.10.2017 r.,
organ podatkowy ze swojej strony z kolei w dniu 23.10.2017r. dokonal wymiaru podatku za
lata 2015 - 2017 w lqcznej huocie 140,00 zl;
- podatnik o nr karty kontowej 3/4353 zloiyl informacjg podatkowq w dniu 20.10.2017 r.,
organ podatkowy ze swojej strony z kolei w dniu 26.10.2017r. dokonal wymiaru podatku za
lata 2016 - 2017, w lqcznej huocie 50,00 zl;
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Oznacza to, 2e zardwno grunt, jak i budynek stanowiq odrgbny przedmiot opodatkowania,
a wskazany przepis art.2 i 2aden inny przepis ustawy o podatkach i oplatach lokalnych nie
wylqczajq z zakresu opodatkowania gruntu pod budynkiem.
Zgodnie z regulacjq wyraionq w art. lb ww. ustawy, ustawodawca w zalcresie ulg oraz
nuolnieit dla koiciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych odsyla do odrgbnych ustaw, m.in.
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Paristwa do Koiciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 z p6in. zm.). Zgodnie z art. 55
ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r., koicielne osoby prawne sq nuolnione od
opodatkowania i od iwiadczefi nafundusz gminny ifundusz miejski, od nieruchomoici lub
ich czgsci, stanowiqcych wlasnoii tych os6b lub uiywanych przez nie na podstawie innego
tytulu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjqtkiem czgSci zajmowanej na wykonywanie
dzialalnoici gospodarczej. Zatem zwolnienie z podatku od nieruchomoici bgdzie
obejmowalo te nieruchomoici, kt6re sq wykorzystywane (u2ywane) na cele niemieszkalne.
Natomiast w art.55 ust.S te.j ustahy wskazano katalog sytuacji, kiedy to nieruchomoici
przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i czlonk6w zakon6w, bgdqce w posiadaniu
koicielnych os6b prawnych sq nuolnione. I tak ze zwolnienia tego korzystajq
nieruchomoici (ich czgici) wpisane do rejestru zabytkdw, slu2qce jako internaty przy
szkolach i seminariach duchownych, domy zakondw kontemplacyjnych, domy formacyjne
zakondw i domy ksigiy emeryt6w (si6str emerytek), znajdujq sig w budynkach kurii
diecez.jalnych i biskupich, zakonnych zarzqd6w generalnych i prowincjonalnych,
w Selvetariacie Prymasa Polski i w Selvetariacie Konferencji Episkopatu Polski.

ll latach 2013 - 2017 podatnicy oznaczeni nr kart kontowych 1/69, 1/65, 1/67, 1/62, 1/68,
1/61, 1/60, 1/63, 1/59, I/64, 1/66, 1/200, koicielne osoby prawne z terenu Gminy i Miasta
Czerwionkn-Leszczyny korzystaly ze nuolnienia z podatku od nieruchomoici, w odniesieniu
do nieruchomoici lub ich czgici, stanowiqcych wlasnoit tych osob lub uiywanych przez
nie na podstawie innego Qtulu prawnego na cele niemieszkalne, z wylqczeniem czgici
zajmowanej na wykonywanie dzialalnoici gospodarczej w rozumieniu ustawy Prswo
dzialalnoici gospodarczej, tj. o H6rych mowa powyiej. W zlozonych deklaracjach ww.
podatnicy nie wykazywali gruntiw w danych dotyczqcych przedmiot6w opodatkowania,
powierzchnie gruntiw pozostalych v,tykazywano w informacji o przedmiotach ntolnionych
na podstawie art. 55 pkt 4 ustawy o stosunku Paristwa do Koiciola Katolickiego
w Rze czypospolitej P olskiej.
Organ podatkowy do opodatkowania przyjmowal zadeklarowqne przez powy2sze parafie
powierzchnie uzytkowe budynkfw mieszkalnych, wylqczajqc z zakresu opodatkowania
nieruchomoici uiwane na cele niemieszkalne, w tym r|wniez powierzchnie gruntdw
zw i qz a ny c h z fu nkcj o n ow an i em p I e b an i i r o zum i any c h j ako ni e ru c h om o i c i wykorzy s W a n e
do cel6w mieszkalnych.
Zgodnie z treiciq wyjainieit zlo2onych w trakcie kontroli przez pracownik6w Referatu
Podatk6w argumentem dotyczqcym nnolnienia caloici gruntdw z opodatkowania jest to, ii
nie mo2na prawidlowo ttstalit powierzchni, kt6ra faktycznie z,ttiqzana bylaby
z powierzchniq uiytkowq budynk6w mieszkalnych (plebanii) lub ich czgici.

Zadania w zakresie dokonywania wymiaru podatku od nieruchomoici, podatku rolnego,
leinego os6b prawnych naleialy do obowiqzkfw slu2bowych Inspektordw Referatu
Podatkdw. Nadz6r w tym zakresie sprawowal Kierownik tego2 Referatu.

Wniosek nr 2
Wszcz1c wobec podatnik6w o nr kart kontowych 1169, 1165, 1167, 1162, 1168,
1/61, 1160, 1163, 1159, l/64, 11200 postgpowanie podatkowe w trybie art. 165



ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 22015 r. poz. 613
z p6Ln. zm., a obecnie Dz. U. z 2017 r- poz. 201 z p62n. zm.) w celu
prawidlowego ustalenia podstawy opodatkowania, maj4c na twadze wymogi
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 7 16 z p62n. zm., a obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 17 85 z p62n. zm.).

Wniosek nr 3
Wzmocni6 nadzor nad pracownikami Referatu Podatk6w w zakresie dokonywania
czynnoSci sprawdzaj4cych deklaracje podatkowe, informacje o posiadanych
nieruchomo6ciach, stosownie do art. 272 pkt 3, art.274a $ 2, art.28l $ I i $ 2
ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 22017 r.poz.20l
z p62n. zm.) w zwiqzku z wymogami ustawy z dnia 12 stycznia l99l r.
o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. 22017 r. poz. 1785 zp62n. zm.), maj4c
na uwadze art. 68 i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 22017 r.poa.2077).

W zakresie ksiggowo5ci:

W latach 2013 - 2016 zaniechano bie2qcego ewidencjonowania w l<siggach rachunkowych
Urzgdu.Gminy i Miosta Czerwionka-Leszczyny zmian w stanie irodkiw trwalych na koncie
0l I ,,Srodki trwale" w grupie 0 ,,Grunty" dotyczqcych nobycia przez Gming i Miasto
p.rawa wlasnoici nieruchomoici w drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody
Slqskiego, decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie podzialu
nieruchomoici oraz nabycia nieruchomoici na podstawie zawartych umow kupna-
sprzedaiy. Naruszono tym ort. 20 ust. I ustowy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.
orachunkowoici(Dz.U.z20l3r.,poz.330zp6in.zm.,Dz.U.z20l6r.,poz. l047zpdin.
zm.) oraz opis funkcjonowania ww. konta olveilony w zalqczniku nr 3 do rozporzqdzenia
Ministra Finansiw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoici
oraz planow kont dla bud2etu paristwa, budiet6w jednostek samorzqdu terytorialnego,
jednostek bud2etowych, samorzqdowych zakladfw budietowych, paristwowych funduszy
celowych oraz paristwowych jednostek budietowych majqcych siedzibg poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861 z p62n. zm., a nastgpnie Dz. U.
z 2013 r., poz.289 z p6in. zm., Dz. U. z 2017 r., poz.760). Ponadto, bylo to niezgodne
z opisem funkcjonowania ww. konta okreilonym w zalqczniku nr 3a do zarzqdzeri
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionkn-Leszczyny: Nr 518/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.,
Nr 446/14 z dnia 30 wrzeinia 2014 r., Nr 672/14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 548/15
z dnia 28 paidziernika 2015 r., Nr 3/16 z dnia 4 stycznia 2016 r., Nr 29i/16 z dnia 6lipca
2016 r., Nr 510/16 z dnia 9 listopada 2016 r., Nr 388/17 z dnia 18 lipca 2017 r.
Zgodnie z powy2szymi przepisami, konto 011 sluiy do ewidencji stanu oraz zuigkszeri
i zmniejszefi wartoici poczqtkowej wlasnych irodk6w trwalych z,uiqzanych z wykotrywanq
dzialalnoiciq jednostki, kt6re nie podlegajq ujgciu m.in. na koncie 0I3.Na stronie V[/n

konta 0l I ujmuje sig wszelkie ntigkszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartoici
poczqtkowej irodk6w trwalych, z wyjqtkiem umorzenia irodk6w trwalych, ktdre ujmuje sig
na koncie 07l.
Toisame zapisy dotyczqce funkcjonowania konta 011 zostaly uregulowane
w obowiqzujqcym od I stycznia 2018 r. planie kont dla jednostek budietowych
i samorzqdowych zaklad6w bud2etowych, stanowiqcym zalqcznik nr 3 do rozporzqdzenia
Ministra Ronvoju i Finans6w z dnia l3 wrzeinia 2017 r. w sprawie rachunkowoici oraz
plan6w kont dla bud2etu pafistwa, bud2et6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek



budietowych, samorzqdowych zakladdw bud2etowych, paristwowych funduszy celowych

oraz paristwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibg Poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. l9l l).
Powy2sze dotyczlto:
o nieruchomoici nabytych na mocy decyzji Wojewody Slqskiego, decyzji Burmistrza

Gminy i Miasta Czerwionkn-Leszczyny w sprawie podzialu nieruchomoici, kt6re zostaly

zaewidencjonowane na koncie 0l I z op6inieniem wynoszqcym od dw6ch do pigciu
miesigcy, po dniu uprawomocnienia sig decyzji, tj.:
/ decvzji Nr N\4//III/77234/2745/05 z dnia 1 lutego 2013 r., kt6ra stala sig ostateczna

z dnient 2l lutego 2013 r., dzialka nr 2192/437 o pow. 0,0055 ha zostala ujgta na koncie
0 l l pod datq 20 maja 20 l 3 r. na podstawie dowodu OT nr 2 3/20 1 3/dr z 1 4 maja 20 1 3 r.,
/ decyzji Nr NW/7533.222.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., kt6ra stala sig ostateczna

z dniem 27 czerwca 2013 r., dzialkn nr 2297/475 o pow. 0,0013 ha zostalaujgta na koncie

0ll pod datq 31 paidziernika 2013 r. na podstawie dowodu OT nr 75/2013/dr z dnia
23 paidziernika 2013 r.,
/ decyzji Nr NWV.7533.206.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., ktora stala sig ostateczna

z dniem 27 czerwca 2013 r., dzialka nr 2301/475 o pow. 0,0068 ha na koncie 0ll zostala
ujgta pod datq 3l paidziernika 2013 r. na podstanie dowodu OT nr 74/2013/dr z dnia
23 paidziernika 2013 r.,
/ decyzji Nr NWIil/77234/647/07 z dnia 23 lipca 2013 r., ktora stala sig ostateczna

z dniem l2 sierpnia 2013 r., dzialka nr 1808/329 i nr 1684/329 o pov. 0,0694 m2 na koncie
0ll zostala ujgta jl grudnia 2013 r. na podstawie dowod|w OT nr 123/2013/dr
i I 21/201 3/dr z dnia 3 I grudnia 201 3 r.
/ decyzii Nr NW.7533.457.2013 z dnia 23 wrzeinia 2013 r., h6ra stala sig ostateczna

z dniem 29 paidziernika 2013 r., dzialkn nr 1584/38 o pow. 0,0887 ha na koncie 0ll
zostala ujgta 3l grudnia 2013 r. na podstawie dowodu OT nr 119/2013/dr z dnia
3l grudnia 2013 r.,
/ decyzji Nr NW.7533.458.2013 z dnia 24 wrzeinia 2013 r., ktdra stala sig ostateczna

z dniem 25 paidziernika 2013 r., dzialka nr 1525/28 o pow.0,1969 ha na koncie 0ll
zostala ujgta pod datq 3l grudnia 2013 r. na podstawie dowodu OT nr 118/2013/dr z dnia
3l grudnia 2013 r.,
/ decyzji Nr NW.7533.175.2013 z dnia 26 wrzeinia 2013 r., ldora stala sig ostateczna
z dniem 21 pazdziernika 2013r., dzialka nr 2182/436 o pow. 0,0109 ha na koncie 0ll
zostala ujgta pod datq 3l grudnia 2013 r. na podstawie dowodu OT nr 120/2013/dr z dnia
3l grudnia 2013 r.,
/ decyzji Nr 51/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca
2015 r. w sprawie podzialu nieruchomoici, ktdra stala sig ostateczna z dniem 6lipca
2015 r., dzialka nr 1595/l8l o pow.0,0097 ha na koncie 011 zostala ujgta pod datq
l7 grudnia 2015 r. na podstowie dowodu OT nr 66/2015 z dnia I I grudnia 2015 r.,
/ decyzji Nr NW.7533.167.2013 z dnia 14 marca 2016 r., hora stala sig ostateczna
z dniem l0 maja 2016 r., dzialka nr 647/36 o pow. 0,0277 ha na koncie 011 zostala ujgta
pod datq l6 wrzeinia 2016 r. na podstawie dowodu OT nr 75/2016/dr z dnia l3 wrzeinia
2016 r.,
/ decyzji Nr 1l/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego
2017 r. w sprawie podzialu nieruchomoici, kt6ra stala sig ostateczna z dniem 16 marca
2017 r., dzialka nr 1626/181 o pow.0,0017 ha na koncie 0ll zostala ujgta pod datq
3 I maja 20 I 7 r. na podstawie dowodu OT nr 3 5/20 I 7/dr z dnia 30 maja 20 I 7 r.,
/ decyzji Nr NWXV/77230/580/Il z dnia 8 kwietnia 2013 r., ktora stala sig ostateczna
z dniem 29 kwietnia 2013 r., dzialka nr 1306/77 o pow. 0,0106 ha na koncie 0ll zostala
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ujgta 30 wrzeinia 2013 r. na podstawie dowodu OT nr 53/2013/dr z dnia ll wrzeinia
2013 r.
/ decyzji Nr NWW77230/424/11 z dnia 27 sierpnia 2013 r., ktdra stala sig ostateczna
z dniem l4 wrzeinia 2013 r., dzialka nr 278 o pow. 0,2968 ha na koncie 011 na podstawie
dowodu OT nr 82/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. i dzialka nr 279 o pow. 0,0833 ha na
podstawie dowodu OT nr 83/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. na koncie 0ll zostaly ujgte
pod datq 30 listopada 2013 r. ,

{ decyzji Nr NW/W77230/549/10 z dnia 30 wrzeinia 2013 r., kt6ra stala sig ostateczna
z dniem 17 paidziernika 2013 r., nieruchomoici na koncie 01 I zostaly ujgte 3l grudnia
2013 r., w tym: dzialka nr 116/29 o pow.0,1758 ha na podstavtie dowo&r OT
nr 116/2013/dr, dzialka nr 117/29 o pow. 0,0562 ha na podstawie dowodu OT
nr 112/2013/dr, dzialka nr 118/29 o pow. 0,6438 ha na podstawie dowodu OT
nr 113/2013/dr, dzialka nr 3262/155 o pow.0,0828 ha na podstawie dowodu OT
nr 108/2013/dr, dzialka nr 3548/155 o pow.0,0547 ha na podstawie dowodtt OT
nr ll4/2013/dr, dzialka nr 3549/155 o pow. 0,4775 ha na podstawie dowofut OT
nr 109/2013/dr, dzialka nr 3578/469 o pow.0,1601 ha na podstawie dowodu OT
nr 115/2013/dr, dzialka nr 3579/469 o pow.0,1432 ha na podstowie dowodu OT
nr 110/2013/dr, dzialka nr 3580/469 o pow.0,1580 ha na podstawie dowodu OT
nr 1 1 l/2013/dr z dnia 31 grudnia 2013 r. ,

D decyzji Nr NWXV.7S32.1.220.2013 z dnia 28 lipca 2014 r., decyzji Krajowej Komisji
Uwlaszczeniowej Nr KKU-|37/14 z 20 h,vietnia 2016 r., ktdra stala sig ostatecznaw dniu
29 kwietnia 2016 r., dzialkg nr 47 o pow. 0,0720 ha oraz budynek mieszkalny na podstawie
dowodu OT nr 41 i OT nr 42 z dnia 5 lipca 2016 r. na koncie 011 zostaly ujgte pod datq
30 czerwca 2016 r. ,

D decyzji Nr NWIII/77234/187/10 z dnia 10 stycznia 2013 r., ktdra stala sig ostateczna
z dniem 29 stycznia 2013 r., dzialka nr 2188/438 o pow. 0,0071 ha na podstawie dowodu
OT nr 53/201 5/dr z dnia 2 czerwca 2015 r. na kancie 01 I zostala ujgta 3l maja 201 5 r.,
o nieruchomoici nabytych na podstawie um6w sprzedazy sporzqdzonych w formie aktu
notarialnego:
-Rep. A 9526/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
0ll zostala ujgta 3l grudnia 2013 r. na
3l grudnia 2013 r. ,

- Rep. A 951 3/2013 z dnia 26 lipca 2013 r., dzialka nr 3789/52 o pow. 0,0023 ha na koncie
0ll zostala ujgta pod datq 30 wrzeinia 2013 r. na podstawie dowodu OT nr 58/2013/dr
z dnia 20 wrzeinia 2013 r.,
- R"p.A 9580/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., dzialka nr 4916/491 o pow.0,0061 ha na
koncie 0ll zostala ujgta pod datq 17 paidziernikn 2013 r. na podstawie dowodu OT
nr 59/2013 z dnia 7 paidziernika 2013 r.
- Rep.A 9519/2013 z dnia 26 lipca 2013 r., dzialka nr 4914/491 o pow.0,0040 ha na
koncie 0ll zostala ujgta 3l grudnia 2014 r. na podstawie dowodu OT nr l/2015/dr
z dnia 9 stycznio 2015 r.
o nieruchomoici nabytych w 2012 r., h6re zaewidencjonowano na koncie 0ll
w lrsiggach rachunkowych 2015 r., w tym:
/ dokument OT nr 60/2015/dr z dnia 17.06.2015 r. w kwocie 2.469,74 zl dotyczqcy czgici
nieruchomoici gruntowej stanowiqcej dzialkg nr 892/80, OT nr 6l/2015/dr z dnia
17.06.2015 r. w h,vocie 2.543,97 zl dotyczqcy czgici nieruchomoici gruntowej stanowiqcej
dzialkg nr 893/80, OT nr 62/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w huocie 13.673,00 zl
dotyczqcy czgici gruntu stanowiqcej dzialkg nr 894/80, OT nr 63/2015 z dnia I7 czerwca
2015 r. w la,vocie 5.392,75 zl dotyczqcy czgici budynku mieszkalnego poloionego na
dzialce nr 894/80, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, Sygn. ah. INS 36/10

dzialka nr 365/22 o pow. 0,0219 ho na koncie
podstawie dowodu OT nr 103/2013/dr z dnia



z dnia 5 marca 2012 r., prowomocne z dniem 27 marca 2012 r., ujgto na koncie 0l I w dniu
l6 lipca 201 5 r.,
/ dokument OT nr 23/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w huocie 9.628,50 zl dotyczqcy
czgici nieruchomoici gruntowej stanowiqcej dzialkg nr 4192/394 (teren po kopalni wggla
kamiennego ,,Dgbiefisko", decyzja Wojewody Katowickiego G.II-S/MI</[16/92 z dnia
l9 wrzeinia 1992 r., uprawomocnila sig z dniem 3 paidziernika 1992 r., ujgto na koncie
0l I w dniu 3l marca 2015 r.

W konselovencji w informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
opracowanej wedlug stanu na dzieri 3l grudnia 201i r. nie wykazano dzialki nr 2188/438
(wykazana zostala w 2015 r.) i dzialki nr 4914/491 (wykazana zostala w 2014 r.) oraz
nie wykazano ww. nieruchomoici w bilansie jednostki budietowej - Urzqd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny sporzqdzonym wedlug stanu na koniec roku odpowiednio: na dzieri
31 grudnia 2013 r. i na dzieri jl grudnia 2014 r.
Zgodnie z art.267 ust. I pkt 3lit. a i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z p62n. zm.), informacje o stanie mienia powinny
zawierat m. in. dane dotyczqce przyslugujqcych jednostce samorzqdu terytorialnego praw
wlasnoici oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zalvesie okreilonym
w lit. a, od dnia zlo2enia poprzedniej informacji.

Nieterminowe ujgcie irodkiw trwalych na koncie 011 wynikalo z opoinienia
w wystawieniu dowodu OT przez pracownikiw Wydzialu Mienia i Geodezji. Zgodnie
z wyjainieniami przyczynq sporzqdzenia i przekazania do Wltdzialu Finansowego
w termiruie uniemo2liwiajqcym zaewidencjonowanie zmian w stanie irodk6w trwalych na
koncie 0l I bylo m.in. prowadzenie przez pracownikfw duzej iloici spraw, w tym
aktualizowanie i wdraianie nowych baz danych, narastajqce oraz rozrastajqce zadania
spowodowaly spowolnienie wykonywanych zadari, co mialo tak2e wplyw na terminowoit
przekazywania dokumentiw, jak rfwniei zmiany zachodzqce w obsadzie kadrowej
wydzialu, w szczegilnoici: absencje chorobowe, urlopy macierzynskie i wychowawcze,
a takhe okresy urlop6w wypoczynkowych, odejicia pracownikow bqdi przeniesienia do
innych zaklad6w pracy.
Ll rozdziale XI zarzqdzefi Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprowie
procedur kontroli finansowej w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
Nr 332/12 z dnia 8 paidziernika 2012 r., Nr 671/14 z dnia 3) grudnia 2014 r., Nr 748/15
z dnia 3l grudnia 2015 r., Nr 41/16 z dnia I lutego 2016 r., Nr 414/17 z dnia 28 lipca
2017 r. regulujqcych obieg dokumentfw ksiggowych w $ 32 zapisano m.in, i2: ,,obieg
dokumentiw lrsiggowych jest systemem przekazywania dokumentdw od chwili ich
sporzqdzenia wzglgdnie wplywu do jednostki, a2 do momentu ich ujgcia w ksiggach
rachunkowych. Poszczegdlne dokumenty majq r62ne drogi obiegu. Bez wzglgdu na rodzaj
dokumentiw obieg odbywa sig najkr6tszq i najprostszq drogq - bez zwloki. Pracownicy
merytorycznie odpowiedzialni sq zobowiqzani do przekazywania dokument6w lcsiggowych
do Wydzialu Finansowego w terminie wynikajqcym z zalqcznika Nr I do niniejszego
dokumentu." Zgodnie z terminarzem obiegu dokumentow finansowych stanowiqcym
zalqcznik Nr I do procedur kontroli finansowej w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, wszelkie dowody nuiqzane z obrotem irodk6w trwalych( OT, LT, PT) powinny
byt dostarczane do Referatu Ksiggowoici przez upowa2nionego pracownika wydzialu
merytorycznego: nienvlocznie po otrzymaniu irodka trwalego, nienvlocznie po
zakoiczeniu zadania i otrzymaniu zgody na u4ttkowanie irodka ttwalego.
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Sporzqdzanie dowod|w OT celem ujgcia nabytych nieruchomoici w ewidencji ksiggowej
oraz przygotowwanie danych w zalvesie nieruchomoici nabytych na podstawie decyzji
l<omunalizacyjnych wykazanych w informacji o stanie mienia naleialo do pracownikow
Wydzialu Mienia i Geodezji. Nadz6r w tym zakresie sprawowal Naczelnik tego Wydzialu.
Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej irodk6w trwalych naleialo do
Inspektora Referatu Ksiggowoici w Wydziale Finansowo-Budietowym. Nadz6r w tym
zakresie sprawowal Glowny Ksiggowy.

Wniosek nr 4
Wzmocni6 nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w zakresie terminowego przekazryania informacji o zmianach
w stanie 6rodk6w trwalych w celu bie24cego ich ujmowania w ksiggach
rachunkowych, prawidlowego wykazywania danych w bilansie Urzgdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stosownie do art. 20 ust. I ustawy z dnia
29 wrze(nia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342) oruz zasad
funkcjonowania konta 011 okreSlonych w zal4cznlfu nr 3 do rozporz1dzenia
Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 2017 r. w sprawie
rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla bud2etu pafrstwa, budzet6w jednostek
samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorz4dowych zaklad6w
budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek
budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. l9l l), maj4c na uwadze art. 68 oraz arl.69 ust. 1 pkt 3,
art.267 ust. I pkt 3 lit. a i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 22017 r.poa.2077).

Stosownie do tre6ci art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 paldziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.56l), sprawozdanie o sposobie realizacji
wniosk6w pokontrolnych nale?y przedNozyb Regionalnej lzbie Obrachunkowej
w Katowicach. w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wyst4pienia.

Do wniosk6w pokontrolnych zawartych w niniejszym wyst4pieniu przysluguje prawo
zgloszeniazastrzeileh w zakresie wymienionym w art.9 ust.4 ustawy zdniaT paldziemlka
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrze2enia mo2na wnosid do Kolegium
tutejszej lzby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wyst4pienia pokontrolnego.

Prezes
Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Katowicach
Daniel Kolodziej
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