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Znak: WK-610017/41t3

Katowice, 12 lipca 2013 r.

{yr

Pan
Wieslaw Janiszewski
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszcirvny

Wystapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej lzby , obrachunkowej w Katowicach przeprorzv,adzili
w dniach od 12 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki
finansowej Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny za okres od I stycznia 2009 r. do
30 kwietnia 2013 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostaly w protokole kontroli, kt6rego jeden egzemplarz
pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Burmistrz Gminy i Miasta o-raz Skarb.rik G-iny
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w dniu 14 maja 2013 r. odm6wili podpisania protokolu
i zlotyli pisemne wyjaSnienie, co do przyczyntej tdmowy.

PoniZej przedstawiam poszczeg6lne nieprawidlowoSci, wskazuj4c zarazem wnioski
zmierzaj4ce do ich usunigcia i usprawnienia badanej dzialalnoSci, 

"stosownie 
do treSci

art' 9 ustawy z dniaT puldziernika 1992 r. oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2012 r .  poz. l  I  l3) .

W zakresie udzielania zamfwiefi publicznycb i rozliczania realizowanych zadaft:

W zalcresie przygotowania i przeprowctdzenia w 2011 r. przetargu nieograniczonego na
realizacjg zadania inwestycyinego pn. "Zmiana funkcji Hali lVidowiskoio-Sportoiej na
Centrum Kulturalne i Edukacyjne w Czerwionce-Leizczycach" stwierdzono nastgpujqce
nieprawidlowoici:

t opisano spos6b dokonywania oceny spelniania warunku udzialu v) postgpowaniu,
polegajqcego na posiadaniu przez wykonawcdw wiedzy i dolwiadczenia,'z naruszeniem
art' 22 ust. 4 w zwiqzku z art. 7 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr I I3, poz. 759 z p6in. zm.).
W toku kontroli ustalono, 2e Zamawiajqcy w ogliszeniu o zam6wieniu (sekcja III.3.2),
a tak2e w specyfikacii istotnych warunkdw zam6wienio (pkt 5.) zawarl n'astgpujqcy opis
warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie wiedzy i doiwiadczenia;
,,4) Wykonawca wyknze sig wykonaniem w okresie ostatnich pigciu lat przed uplyuem
terminu skladania ofert, a iezeli olcres prowadzenia dziatalnosii jest lv1tszy - w lym
olrresie, co najmniej jednego zamdwienia - rob6t budowlanych ibeimuiqcych w swym
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zalvesie wykonanie adaptacii lub re^montu lub budoruy budynku uzytecznoici publicznejo wartoici co najmniej 10.000.000,00 zl brutto oraz
B) wykonawca wykaze sig wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed up$uemterminu skladania ofert, aie2eli olwes prowadzenia dzialalnoici jest tv6ttsaiw tym olvesie;a) co naimniei iednei uslugi polegaiqcei na opracowaniu dokumentacji projektowej,specyfikacii technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oio, kosztorysuinwestorskiego dla rob6t budowlanych- obeimujqcych w swym zalvesie wykonanieadaptacii lub remontu lub budowy budynku" uzyticrnoici pubiicznej o wartoici rob6tbudowlanych co naimniei 10.000.000,00 zl brutto oraz wykoriczenia akustycznego w-ngtrzar.obdt budowlanych co najmniej 250.000,00 zl brutto, tub
b) co naimniei iednei uslugi polegaiqcei na opracowaniu dokumentacji projektowej,
specyfikacii technicznei wykonania i odbioru rob6t budowlanych oio, kosztorysuinwestorskiego dla rob6t budowlanych obejmujqcych w swym zakresie v,ykonanie
adaptacii lub remontu lub budowy budynku" urytiirnosci pubiicznej o wartoici rob6tbudowlanych co najmniej 10.000.000,00 zl brutto'oraz
co naimniej iednei uslugi polegaiqcei na opracowaniu dokumentacji projektowej,
specyfikacii technicznei wykonania i odbiori robdt budowlanych oro, kosztorysu
inwestorskiego dla rob6t budowlanycl obeimujqcych w swym zalvesie wykoriczenie
akustyczne wngtrzq o wartoici robdt budowlaiyri io'noi*niej 250.000,00 zl brutto,,.
Tym samym, ocena wiedzy i doiwiadczenia wykono.r6* zostala dokonana w kontekicie
uprzedniego wykonania adaptacii tub remontu tub budowy "obiektu uzytecznoici
publicznej". Zgodn-ie notomiast z definicjq zawartq w S 3 ph ; rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 huietnia 2002 r. , ,pro*}, warunk|w technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. AIr 75, poz. 690 z p6ln.
zm.), poprzez pojgcie,,budynku u|ytecznoici publicznej" rozumi) sig budynekprzeznqczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoici, kuitury, kuttu
religijnego, oiwiaty, szkolnictwa wy2szego, nauki, opiekr zdrowotnej, opieki spolecznej
i socjalnej, obslugi bankowej, handru, gastronomii, uslug, ,rryrryti,'sportu, obslugi
pasazerdw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym tui wodnym, poczty lub
telekomunikacii oraz inny og6tnodostgpiy budynek przeznaczony do wykorynuania
podobnych funkcji; za budynek uiyteczno1ci pubtiiznej iznaje sig takze budynek biurowy
i socjalny".
obowiqzkiem Zamawiajqcego jest sporzqdzenie adehuatnego i nviqzanego z przedmiotem
zam6wienia opisu sposobu dokonania oceny spilnienia' .o"rurko. udzialu
w postgpowaniu, kt6ry zamieszcza w ogloszeniu o zamfwieniu oraz specyfikacji istotnych
watunk'w zam6wieniq. Zamawiajqcy dokonujqc opisu ww. ,oruik6r- powinien wigc
zapewnit realizacig podstawowych zasad uczciwej konkurencji i r\wnego traktowqnia
wykonawc'w, a jednoczeinie nie ograniczat dostgpu do zam\wienii wykonawcom
zdolnym do jego realizacji.
Zgodnie z art- 22 ust. 4 ustawy Prqwo zamdwieri publicznych, opis warunku ma byt
proporcjonalny i nuiqzany z przedmiotem zamdwienia. Ziann przeprs nie precyzuje
mo2liwoici zr6znicowania przez Zamawiajqcego doiwiadczenia w wykonaniu rob6t
budowlanych w zale2noici od charaheru i przeznaczenia obiekt6w.
Przepis art' 2 pkt 8 ustawy Prawo zam|wieri publicznych, w brzmieniu obowiqzujqcym
wg stanu na dzieri wszczgcia niniejszego postgpowania o udzielenie zam,wienia
publicznego, ti. 6 wrzeinia 2011 r. stanowil, 

-ze 
riboty budowlane, to wykonanie albo

zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustqwy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.



Z kolei art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane olveila, ie roboty budowlane, to budowa,
a takhe prace polegajqce na przebudowie, montaiu, remoncie lub rozbidrce obiehu
budowlanego.
Zqdanie wykazania sig przez wykonawcA doiwiadczeniem w wykorynvaniu obiekt;w
o toisamym charakterze z przedmiotem zam6wienia wplywa na ograniczeniem
konkurencii. To bowiem charakter czynnolci skladajqcych sig na dane roboty budowlane -
nie zoi charakter obiektu i namva zadania inwestycyjnego - winny wska4ryuai, czy
posiadane przez wykonawcA doiwiadczenie gwarantuje nale2yte wykonanie przedmiotu
zamdwienia.
Tym bardziej, ie roboty budowlane bgdqce przedmiotem opisywanego zamfutienia w fazie
wykonawczej nale2aly do typowych rob6t budowlanych, polegajqcych na: ,,wykonaniu
wszelkich robdt budowlanych, instalacyjnych, infrastrukturalnych w oparciu
o opracowanq dokumentacjg i specyfikacjg technicznq, prowodzqcych do kompleksowej
realizacji zam1wienia oraz wykonaniu prac wykoriczeniowo- porzqdkowych po realizacjt
robdt zasadniczych".
Nale/y zatem przyiqt, 2e wykonawcy majqcy doiwiadczenie w realizacji kaidego innego
obiektu budowlanego, ni2 obiekt u2ytecznoici publicznej, ale w zalcresie prac o zblizonym
charakterze i funkcji oraz poziomie skomplikowania, jak przedmiot opisywanego
zamdwienia rriwniei daiq gwarancjg nalezytego wykonania tegoz zam6u,ienia.
Z technologicznego punktu widzenia realizacja budynku przeznqczonego na uiytek
prywatny oraz budynku u2ytecznoSci publicznej, jak opisany w przedmiocie zam6v,ienio,
jest podobna.

Sporzqdzenie specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz ogloszenia o zam6wieniu
nale2alo do obowiqzk1w Komisji Przetargowej powolanej na podstu*-ie Zarzqdzenia
Nr 157/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 25 maja 2011 r.
Natomiast za przygotowanie i przeprowadzenie opisyuanego postgpowania o udzielenie
zam6wienia odpowiedzialnoit ponosi p. I4/ieslaw Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczyny, kt6ry bgdqc Kierownikiem Zamawiajqcego nie powierzyl w formie
pisemnej innym osobom wykorynvania zastrze2onych dla niego czynnoSci w zalvesie
przy gotow ania t e goz p o stgpow ania.

. udzielono zamdwienia publicznego na rzecz wykonawcy, kt6ry winien zostat
wykluczony z niniejszego przetargu nieograniczonego ze wzglgdu na podanie w zlo2onej
przez siebie ofercie nieprawdziwych informacji, Hore mialyby wptyw na wynik tegor
postgpowania. PrawdziwoSt podawanych przez wykonawc6w informacji sankcjonowana
jest dyspozycjq art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr ll3, poz. 759 z p6in. zm.), kt6ry obliguje
zamawiaiqcego do wykluczenia z udzialu w post?powaniu wykonawcy, w stosunku do
ktdrego potwierdzi sig zarzut podania nieprawdziwych informacji, majqcych tub mogqcych
miet wplyw na wynik prowadzonego postgpowania. W efekcie zachodzily tutaj talc2e
podstawy do odrzucenia najkorzystniejsze oferty jako zlozonej przez wykonawcA, kt6ry
winien byt wykluczony z udzialu w przetargu po myili art. 89 ust. I ph 5 tej ustawy.
Stan rzeczy ustalony w wyniku kontroli byl taki - Zamawiajqcy w ogloszeniu o zqm|wieniu
(ph III.3.Q, a takze w specyfikacji istotnych warunk|w zam6wienia (pkt 5,4) zawarl
nastgpujqcy opis warunku udzialu w postgpowaniu w zalvesie dysponowania Kluczowym
Personelem, h6ry bgdzie uczestniczyt w wykonywaniu zam6wienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam|wienia zostanie spelniony,

jeheli wykonawca bgdzie dysponowal: ,,(..) co najmniej jednq osobq posiadajqcq
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri o specjalnoici



instalacyjnej w zalcresie sieci, instalacii i urzqdzeri elektrycznych, elektroenergetycznych
lub r6wnowa2ne w tym wydane na podstawie wczeiniejsiych'prz:epis6w, posiadajqcq co
naimniei 5 lat doiwiadczenia zawodowego od daty izysikania uprawnie'ri budowianych
w p elni e niu s am o dz i e I ny c h funkcj i t e c hni c z ny c h w bu d ow ni c tw i e " .
W celu wykazania spelnienia przez wykonawca warunku, o kt6rym mowa w art. 22 ust. I

pk 3 ustawy Prawo zamfwieri publicznych iamawiajqcy iqdat od wykonawc7w wykozu
os9b, kt6re bgdq uczestniczyt w wykonywaniu- zamdwienia, w szczeg1lnoici
odpowiedzialnych zQ projektowanie i kierowanie robotami budowlanyir orez
oiwiadczenia, 2e osoby ktdre bgdq uczestniczyt w wykonywaniu zam6wienia posiadajq
wymagane uprawnienia, je2eli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieri.
Wykonawca, kt1rego oferta zostala wybran|a jako najkorzystniejsza na stanowisko
Kierownikn robdt elektrycznych wskazal osobg iechnika- elekiryka 

"i 
zalqczyt do swojej

oferty ww. dokumenty 2qdane przez Zamawiajqcego, a ponadto uprawniinia budowlane
Nr ewid' 375/89 z dnia 14 sierpnia 1989 r., ktdre miaty poiierdzat przygotowanie
zawodowe tej osoby, upowazniajqce do; ,,wykonywania samoizielnychfunicji projehanta
i kierownika budowy w specjalnoici instalacyjno- inzynieryjnej w zalwesie sieci
i instalacj i elektrycznych " .
Z trei ci tych uprawnieri budowlanych wynika, ie ;,, (.., ) j est upow aznio ny do ;
I) sporzqdzania projekt|w instalacji elehrycznych, napowietrznych i kabtowych linii
ener ge ty c zny c h, s t acj e i ur z qdz e ni a e I e ktr o e ne r g e ty c zne,
2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania bttclowy i rob6t, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji elektrycznych
oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji elehrycznyci, napowietrzne
i kablowe linie energefitczne, stacje i urzqdzenia elektroenergetyczne',.
Ponadto,w4konltvca, o kt1rym mowa powyiej, zalqczyl ai ofterty zaiwiadczenie wydane
przez Slqskq Olrrggowq lzbg In2ynierdw Budownictwa z- daiq 23 grudnia 2010 r.
potwierdzajqce, 2e: ,,(...) jest czlonkiem Slqskiej Olvggowej Izby In2yniul6* Brdownictwa
o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7385/01 i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnoici cywilnej. Niniejsze zaiwiadczenie jestwaine do dnia 31.12.2011r."
W treici dokumentu dotyczqcego nadania uprawnieri budowlanych dla ww. technika
elektryka brak jest sformulowania, czy sq to uprawnienia w ograniczonym czy tez
w pelnym zakresie, zatem dla stwierdzenia ichfaktycznego zalvesu.
Komisja Przetargowa powinna byta jednak dokonat prawidlowej ich oceny.
Bezspornym iest, ze wskazana osoba legitymuje sig wytrsztilceniem irednim (technik
elektryk), cowynikaz treici zalqczonej decyzji Nr ewid. 375/89 z dnia l4 sierpnia l9g9 r.
Natomiast obowiqzujqce.w dniu I4 sierpnia 1989 r. rozporzqdzenie Ministia Gospodarki
Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego ftZS ,. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. z 1975 r. Nr g, poz. 46 z p6in. zm) w $ 5
ust. 2 stanowilo, ie osoby ze irednim wylrsztalceniem technicznym moiq petni| funicje
techniczne, o kt6rych mowq w ust. I, wylqcznie przy budowie unyimr, budowli
i instalacji o powszechnie znanych roaniqzaniach konstrukcyjnych, objgech danq
specjalnoiciq techniczno-budowlanq, a osoby, o ktorych mowa w ust. I pkt 3 i 4 -
wylqcznie przy wykonywaniu robot budowlanych objgtych danym rzemioslem.
Tym samym, osoba wskazqna przez wykonawca jako Kierownik rob6t elektrycznych,
posiadajqca irednie wyl<sztalcenie nie mogla nabyt uprawnieri o tak szerokim zalvesie
(bez ograniczeri) jak to -wynika z zalqczonej do wybranej oferty - przedmiotowej decyzji
Nr ewid. 375/89 z dnia I4 sierpnia 1989 r., wydanej prru Urzqd wiiewoditrt
w Katowicach.
Vlr wyniku weryfikacji autentycznoici decyzji Nr 375/89 z dnia 14 sierpnia l9g9 r.
o posiadaniu przygotowaniq zawodowego przez ww. technika elektrvka do pelnienia



samodzielnych funkcii projektanta i kierownika budowy w specjalnoici instalacyjno-
in2ynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, Region-alna lzba obrachunkowa
w Katowicach uzyskala pisemne potwierdzenie, 2e osoba ti nie figuruje w rejestrze os6b
uprawnionych, prowadzonym przez stqski Urzqd wojewfidzki w Kalowicach.
snttierdzenia tutai 

- wymaga, 2e iezeli mamy di czynienia z zamiarem wykonawcy
wprowadzenia w -blqd Zamawiajqcego w celu uzyskinia kontraktu to nie moze miet
w -takim przypadku zastosowqnia przepis art. 26 ust. 3 ustawy prawo zam1wien
publicznych, gdyi jest to samoistna- przeslanka wykluczenia 

'takiego 
wykonaw,cy

z postgpowania. I{ tym przypadku, zlozenie dokumentu zawierajqcegi nieprawdziwe
informacje nie podlega-uzupelnieniu przez umo2liwienie wykonawry"prrrlrnwienia w jego
mieisce innego dokumentu, ktdry potwierdzilby 

-spelnienie^ 
wymagan udzialu

w postgpowaniu, oltreilonych w specyfikacji istotnych warunkdw zam1wiinia. Zgodnie
bowiem z przepisem art' 26 ust. 3 uzupelnieniu podliga dokument niezlozony lub dokument
wadliwy. Takiego charakteru nie ma natomiast dokument zawierajqcy niepr:awdziwe dane.

Do obowiqzkdw Komisji Przetargowej powolanej na podstawie Zarzqdzenia Nr 157/lI
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 201I r. nale2alo migdzy
innymi: ,,publiczne otwarcie ofert; przeprowadzenia oceny spelnienia przez wykonawc6w
warunkiw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia; badinie i ocena ofert;
przedstawienie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionkn-Leszszyry do zatwierdzenia
w szczegdlnoici: (...) propozycji wykluczenia wykonawcdw, propizycii odrzucenia ofert
oraz wyboru najkorzystnieiszei oferty lub uniewa2nienia postgpowanio, o tak2e iniych
pr z ew i dz i any c h pr z e p i s am i P r aw a z am 6w i e ri p u b I i c z ny c h " .
Za przygotowanie i przeprowadzenie opisywanego postgpowania o udzielenie zamowienia
odpowiedzialnoit ponosi p. Wieslaw Janiszewski - Buriistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ktdry bgdqc Kierownikiem Zamawiajqcego nie powieizyl w formie pisemnej
innym osobom wykonl+vania zastrze2onych dla niego czynnoici w zalvesie przygotowonia
tegoz postgpowania.

W zalvesie przeprowadzenia w 2012 r. przetargu nieograniczonego na realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont Budynku Starej Szkodprzy Zespole Szk6t Nr l
wraz z rozbudowq o lqcznik" stwierdzono, 2e zaniechano wezwania wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybrana jako naikorzystniejsza do uzupelnienia wykazu os6b, fuAre bgdq
uczestniczyt w wykonywaniu zamdwienia, zgodnego ze wzorem tego dokumentu bgdqcegi
z al q c z ni ki e m do sp e cyfi ka cj i i s t otny c h w ar unk6w z am 6w i e ni a.
Powy2szym naruszony zostal art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zam1wieri publicznych (t.j. Dz. rJ. z 2010 r. Nr I I3, poz. 759 z p6in. zm.).
Zamawiajqcy w ogloszeniu o zam6wieniu, o takze w specyfikacii iitotnych warunk1w
zam6wienia zawarl nastgpujqcy opis warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie
dysponowania Kluczowym Personelem, kt6ry bgdzie uczestnic)yt w wykonywaniu
zamdwienia: ,,Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam1wienia
zostanie spelniony, je2eli wykonawca bgdzie dysponowal;
a) co najmniej iednq osobq posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi o specjalnoici konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeri tub
riwnowaine, w tym wydane na podstawie wczeiniejszych przepis1w,

b) co najmniei iednq osobq posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specialnoici instalacyjnej bez ograniczeri w zalcresie sieci, instalacii
i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych, wodociqgowych i kanalizacyjnych tiu
r6wnowa2ne, w tltm wydane na podstawie wczeiniejszych przepis6--,



c) co naimniei iednq osobq posi-adaiqcq uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi o specialnoici iistalacyinti tri 
"ira:niczeri 

w zalcresie sieci, instalacjii urzqdzeri elehrycznych i erehroenergetltczryri lrb r6wnowa2ne, w tym wydane napo ds taw i e w cze S ni ej s zyc h przepi s 6w,,
w celu potwierdzenia speliienii ww. warunku udzialu v) postgpowaniu, Zamawiajqcy^qdal od wykonawc6w ,,wykazu o:6.b,- kt-6re i:in uczestniczyt w wykonywaniuzamdwienia' w szczeg6lnoici odpowiedzialnych za siradcrenie uslug, kontrolg jakoici lubkierowanie robotami 

.budowlinymi wryz z informaciami no i*ot ich h,uatifikacjizawodowych, doiwiadczenia i wyl<sztalcenio irtigaiych do wykonania zam6wienia,a takie zalvesu wlkon-wanlch przez nie czynnoiii oraz informacjq o podstawie dodysponowania tymi osobami - *g rroru Zarqcz-nik nr 6 do ilIWZ,,.
w toku kontroli u\talong, 2i wykonawca na rzecz kt6rego udzielono niniejszegozamdwienia zalqczyl w ofercie wykaz os6b iednakze bez kluc"zowej dl.a i)mawiajqcegoinformacji o wylrsztalceniu tych os6b.
Zamawiaiqcy pomimo, 2e 2qdal od tego2 wy.konawcy uzupelnienia ,,wykazu osob,' w trybieart' 26 ust' ustawy Prawo zamdwieri publirrnyrlti to ii, wymagal zawarcia informacjidotyczqcych wyl<sztalcenia os6b zdolnych do'wylroronia zam6wienia. w konseh,uencjipowyzszego wykonawca, kt6remu udzielono niniejszego zam6wienia nie zawart informacjio wylcsztalceniu os6,b, 

-h6,re bgdq uczestniczyc ; wykonywaniu zam6wienia tak:2ew uzupelnionym w toku badqnia i oceny ofert - wykazie osdb. powy2sze jest istotne, gdyiosoby posiadajqce wyisze wyl<sztalcenie techniczne mogq uzyskat wedlug aktualnieobowiqzuiqcych przepisdw uprawnienia nieograniczone, natomiast osoby ze irednimwyksztalceniem technicznym, kt6re wczeiniej nabyly uprawnienia budowlane mogq jerealizowab nadal, are wedrug zasad obowiqzuiqryli ortrb z rym samym, czyri irednim,
y;ff2*eniem, n w wedrug akruarnie )ui.iqruiqryri przepis6*" *' ograniczonym

stwierdzono, 2e we- wszystkich pozostalych 12 ofertach zlo2onych w rym postgpowaniu,wykonawcy zawarli w ,,wykaiie os6b." wymogane przez Zamawiajqcego informacjedotyczqce wylrsztalcenia os6b zdornych do wytoriria zim6wrenia.

Do obowiqzkdw czlonk6w Komisii przetargowei powolanej na podstawie ZarzqdzeniaNr 169/12 Burmistrza Gminy i Miasta czerwioitci-Leszczyny z dnia I2 czerwca 20'2 r.nalehalo m.in.: ,,sprawdzanie zgodnoici i to*ptntnosri zloionych ofnrt z treiciqz atw ier dz onej spe cyfi kacj i i s totnyc h w arunk|w z am6w i e ni a ( ... ),, .Za przygotowanie i przeprowadzenie opisywanego postgp,o.ryonia o udzielenie zamowieniaodpowiedzialnoit ponosi p. wieslaw Jiniszewski -^Buriirtrc Gminy i Miasta czerwionkn-Leszczyny, kt6ry bgdqc Kierownikiem Zamawiaiqcego ni-e powierzyl w formie pisemnejinnym osobom wykonywania zastrzeionych an iiigi cryrnosrr * ,itorri, ptrzygotowania
tegoz postgpowania.

Wniosek nr I
Wzmocnii nadzot nad Naczelnikami Wydzialu Inwestycji i Remont6 w orazr1 Wydziaiu Zamowien Publicznych **- po^stalymi czlonkami komisji' przetargolej w zakresie przygotowania i przeprow adzenia postgpowania
o udzielenie-zatn6wienia publicznego, stosownie do art. 7 ust. l, art.22 ust.4,att' 24 ust. 2 pkt 3 oraz art.26 ust- 3 ustawy z dnia 29 stycznia'2,004 r. prawo
zam6wiert publicznych (tj. Dz. rJ. z 2010 r. Nr rr3, poz. lig z p61n. zm.), mai4cna uwadze art. 68 otaz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2i sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poln. zm.). 

i
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W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

- Zaniechano opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomoici, o kt1rymmowo w art.23 ust, I pk 3 ustawy z inia 2r sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomoiciami (Dz. u. z 2004 r. Ni 26r, poz. 2603 z p6in. zm. i Dz. u. z 2010 r.Nr 102' poz' 651 z p6ln. zm.). Zgodnie z arlt. 25 ust.l i 2 ww. ustawy gospodarowaniegminnym zasobem nieruchomoici nale2y do obowiqzkhw Burmistrzi Gminy i MiastaC z e rw i o nka - Le s z c zyny.

Wniosek nr 2
Podj4i czynnosci zmierzajqce do opracowania planu wykorzystania gminnego
zasobu nieruchomoSci, stosownie do art. 23 ust. I pkt 3 w'zwi4zku z art. 25 ust. | , ,; i
i 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 

.1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U.22010 r. Nr 102, poz.65l zpoLn. zm.).

- Nie zawarto pelnego opisu nieruchomoici dziatki nr 3077/223 o pow. 3gg3 ffi2,dotyczqcego informacji o mo2liwoici dr6g dojazdowych do ww. dzialki oro, o przebieguw poblizu cieplociqgu, co doQczylo *ykoti nieruihomoici przeznctczonych do zbyciaz dnia 7 czerwca 20ll r. oraz ogloizenia o przetargu na sprzeda2 nieruchomoici
o numerze 3077/223' Bylo to niezgodne z art. 35 ust. 2 ph 3 usiawy z dnia 2l sierpnia1997 r' o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 zpoin. zm.).zadania n'uiqzane z prowadzeniem spraw w powy2szym zalvesie ialezaly do pracownik1w
wydzialu Mienia i Geodezii. Nadz1r nad ww. wydzratem sprawowal Naczelnik I(ydzialuMienia i Geodezii wyka, i ogloszenie dotyczqce zbycia ww. nieruchomoici podpisalp' Wieslaw Janiszewski - Burmistrz Gminy t utaita Czirwionkt- Leszczynv.

Wniosek nr 3
Wzmocnii nadzot nad pracownikami Urzgdu Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny w zakresie sporz4dzania wykaz6w nieruchomos.i frr...raczonych dozbycia oraz ogloszeh o przetargach, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 3 ustawy', aniu 1",'21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. rJ. z 2010 r. Nr 102,poz' 651 z p62n,.zm.), majqc na uwadze art. 68 oraz art.69 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr r57, poz. 1240zp62n. zm.).

w zakresie dotacji dla podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych:

w latach 2011 - 2012 powolano Komisie Konkursowe oceniajqce oferty zlo2one w rqmachotwartych konkurs6w ofert na realizacig zadari publicznych"Gminy i Mrasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budze;u gminy z naruszeniem;

o terminu powolania Komisii Konkursowej przez Burmistrza Gminy i Miasta, kt6ryzostal olveilony w zalqcznikach do Uchwal"Rady Miejskiej w Czeitonce- LeszczynyNr LIV/671/10 z dnia 29 paidziernika 2010 r. i Nr XII/\40/ll z dnia 30 wrzeinia 20ll r,dotyczqcych rocznych program6w wy6lrracl z organizaciami pozarzqdowymi orazinnymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnoit pozyTm publicznigo. Zgodnie z ww.zalqcznikami komisie konkursowe mialy,byc powotywine przez Burmistrza dmrny i MiastaCzerwionka- Leszczyny w drodze zarzqdzenio po upb*ie terminu do skladania ofert.



Komisie Konkursowe w ww. olwesie zostaly powolane na jeden dzieri lub w dniuostatecznego terminu skla-dania ofert w konkursach na podstaire Zarzqdzen BurmistrzaGminy i Miasta Czerwionka_ LeszLzyny tj.;
- Nr 6/l l z dnia 4 stycznia 20l l r., a ostateczny termin skladania ofert upfuwal z dniem5 stycznia 2011 r' i zostal okreilony w ogloszen'iu o konkursie ofert na dotacje w 201I r.stanowiqcym zalqcznik do Zarzqdzenia Ni 444/10 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia I4 grudnia 20j0 r.,
- Nr 62/l I z dnia 7 marca 201I r., a ostateczny termin skladania ofert uptywal z dniem7 marca 2011 r' i zos-tal olweilony w ogloszeniu o konkursie ofert na dotacje w 201I r.stanowiqcym zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 4l/ll Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z dnia I4 lutego 201I r.,
- Nr 2/12 z dnia 2 stycznia 2012 r., a ostateczny termin skladania ofert uptywal z clniem3 stycznia 20ll r' i zostal olweilony w ogloszen-iu o konkursie ofert na dotacje w 2012 r.stanowiqcym zalqcznik do zarzqdzenia Ni 452/l I Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 201 I r.

' powolywania w sHad Komisii Konkursowei os6b-wskazanych przez organizacjepozarzqdowe, kt6re braly udzial w konkursie ofert'na realizacjg zodan publicznych Gminyi Miasta Czerwionka- Leszczyny wspie.ranych w formie dotacji z budzetu gminy.Powy2sze bylo niezgodne z zasadq okreiionq; or; I;;tt. 2d ustawy z dnia 24 lonietnia2003 r' o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. (J. z 2010 r. Nr 234,poz'1536 zpdln'tm'), w mysl kt6rei, w sklad komisji konkursowej wchodzq osobywskazane przez organizacj, pororrqdorr, , *yiqrr,rrir* os6b wskazanych przezorganizacje pozarzqdowe biorqce udzial w konkursii.
w sklad Komisii Konkursowych powolanlch zarz:qdzeniami l{r 6/I I z dnia 4 stycznia201I r' i Nr 2/l2 z dnia 2 sryc)nia 20i2 r. Burmistrza Gminy i Miasta czerwionkq-Leszczyny, wchodzili reprezentanci/osoby ,rkoro,n, prru organizacje pozarzqdowe,biorqce udzial w konkursie, ti.;
a) w 201 I r' Komendant.ZiP chorqgiew Slqska, im. Gen. wr6blewskiego w czerwionce-Leszczynach, a wigc osoba reprezennlqca podmiot, kdry ztozyl 6 ofert na realizacjg zadariw czterech obszarach z pigciu, , ,o*ori ogroszonyci w 2'0r I i. onuartyc'h konkurs1wofert,
b) w 2012 r' Druhna Druiynowa ZHP Chorqgiew Slqska, im. Gen. wrdblewskiegow Czerwionce- Leszczynqch, a wigc osoba wskaroia prrez poamrot, ktdry zloiyl 5 ofert narealizacig zadari w trzech obszarach z pigciu, w ramach oglorrony,rh w'2012'r. ohuartychkonkurs6w ofert oraz prezes stowarzyszenia Kulturilno_ iparr^rgo,,orkiestra
Dgbierisko", czyli osoba wskazana przez podmiot, kt6ry zloiyl ofrrtg na realizacjg zadaniapublicznego w obszarze ,,zadania wialrresie kultiry, sztuki, ochrony d6br kulturyi dziedzictwa narodowego ".
Nastgpnie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny pismami; Nr RG1M.y7I6-I7/ll z dnia 7 styczniq 20ll r., Nr RGiM.524.22.2012 z dnia ll stycznia 2012 r.,Nr RG.M'524'23'2012' z dnia I I stycznia 2012 r., zastosowal wylqczenie iztontc6w komisjiw mysl arL 15 ust' 2f ustawy o z dnia 24 h.uietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytkupublicznego i owolontariacie (Dz. U z 20r0 r Nr 23ii, por. tsso zp6tn.zm.).

odpowiedzialnoi' w tym zalvesie ponosi p. wieslaw Janiszewski - Burmistrz Gminyi Miqsta Czerwionkn- Leszczyny, kt6iy podpisar ww. Zarzqdzenia.

Wniosek nr 4
Powolywai komisje konkursowe oceniai4ce oferty zlozone wramach otwartegokonkursu ofert na rearizacjg zad,art puLii.rny.h'Gminy i Miasta czerwionka-



Leszc.zyny wspieranycn: 
1:: 

dotacji z bud2etugminy, zgodnie z zasadami ,okreslonymi w uchwalach organu stanowi4ce go oraz z art. i5 urt. 2d ustawy 
, ,z dnia 24 kwietnia 2003 r' 

" 911"rt"i.i'iorrrtu publicznego i o wolontariacil(Dz.U.22010 r .  Nr 234, poz.1536 zp6hnj .

f,Ji::::3:::;"ti;: ;::::;;::'czono 
w Biutetvnie rnrormacji pubticznej (,lrzsdu Gminy

o informacii o orwartyih konkursach ofert na realizacig zadait publicznych Gminyi Miasta czerwionka- Liszczyny wspieranych w formie dotacji z budzetu gminy orazo wynikach tvch konkurs6r. fiaiusrono powy2szym *! 
!3 ,rr. i pi, i"i1r,. 15 usr. 2 tit. justawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'-o a4yainoiri porytt u pubricznego i o worontariacie(Dz. U. z 20r0 r. Nr 234, poz. 1536 z.p6in.), r[oaiin'r_narymwyniki otwartego konkursuofert oglasza sig niezwloiznie po ,yiorrr'"?rii * air, w siedzibie organu administracjit;'r'::::;;,#l:;if;;;;;onvm na zamieszczanie ogtosze,i, no ,|tonie inrernerowej

t sprawozdania z0 20r r r. z rearizacji rocznego programu wsp,rpracyz organizaciami pozarzqdowymi oraz innymi po'dmiotami. Nie doc-howano rym samymobowiqzku wynikaiqcego ' oit. 5a ust. s uita*y z dnia 24 huietnia 2003 r. o dzialalnoicipo2ytku pubricznego i o worontariacie (Dz. U.'z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 zp6in. zm.),zgodnie z kt'rym orSon wykonawczy iednostki samorzqdu terytoriarnego, nie poiniejni, do dnia 30 huietnia ka2dego roiu, iest obowiqzany opublikowat w BiuletynieInformacii Publicznei sprawozd"anie z.reaiizacii proryramu wspfulpracy z organizacjamip_ozarzqdowymi oraz podmiotami ,o ,ok poprrr"dri. 
- o'

w zlozonych wyiasnieniach wskazano 
-iako 

przyczyng braku pubtikacji, tvylqcznieprzeoczenie procownika wvdziatu Rozwiiu ciini i'Miasta, b6; ;g;;rie z zalwesemczynnofci byl odpowiedzialny za przygotowywqnie projehhw rocznych program1wwspdlpracy z organlzaciami pozarzqdiwym'i i innymi podmiotami oro, projektusprawozdania ze wsp'lpryy 
1ww' podmiotimi, a takze za ich umieszczanie w BIp.Publikacja w BIp nastqpila dopiero w dniu 23 kwietnia 20r 3 r.

Wniosek nr 5
wzmocnic nadzot nad pracownikami wydzialu Rozwoju Gminy i Miastaczerwionka- Leszczyny w zakresie zamies)czama w BIp informac.li, o kt6rychmowa * g: 13 ust. 3 pkt l ,  u!: 15 ust. 2j orazw arr. 5a ust. 3 ;; ;*y ;;r i ; , .24 kwietnia 2003 t. o dzialalnosci pozytku publicznego i o *oLontariacie (Dz. IJ.22010 r' Nr 234, poz' 1536 z p62i. zm.), maj4c na uwadze art. 6g i art. 69 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157,poz. 1240 zpohn. zm.).

W zakresie wydatkriw bie24cych na wynagrodzenia:

w latach 2010 - 2012 wyplacano nagrody iubileuszowe po uptywie terminu, w kt1rymnastqpilo nabycie do niei prawa przez pracownik|w (Jrzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' Powyzsze stanowilo naruszenie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 2l listopada 200g r.o pracownikach samorzqdowych (Dz. 
.u Nr 223, poz. I45g z p6rn. zm.) w mviqzkuz S 8 ust' I i ust' 5 rozporzqdzenia rady Ministrdw'z dnia lg maica 2009 r. w sprawiewynagradzania pracownikfw samorzqdowych (Dz. U. Nr 50, poz. 39g z pdin. zn.).Zgodnie z ww. przepisami pracownik 

- 
samorzqdowy nabwa prawo do nagrodyjubileuszowej w dniu up$nuu okresu uprawniaiqcego do tej nagrody. Nagrodg

I

I



t;:;f:t;:U 
ryr:rff 

sis nieaotocznie po nabvciu przez pracownika samorzqdowego
w ww' olcresie iypio'ono 55 nagrfud iubileuszowych, 

,w 
24 przypadkach nagroda zostarawyptacona od kitku do kitkudairri,iriu""i;";:; uptywie 

.rii,iri^ 
rrawa do nasrodvjubiteuszowej. ponadto, ai iorira i-0-;0;." 

"i"u,;;;;; i;;;;,i ,,or,o Czerwionki_
f,;n :l Jl: ; :x ;';,7 #i {:;i : ::# " 

*,,i 
o,i i ;' " n;: ;',i, r; "h i u b i t e u s z o w e b y ty

Natomiast w obowiizuiqcyci w latach 2010 - 20r3 procedurach kontrori finansowej,przyjgtych Zarzqdzeniami'Burmistrza Gminy-, uhrro crrr-iorko_ L',eszczyny; Nr 177/10z dnia 30 czerwca 2010 r. i Nr.332(rJ, iri'i']azaruntka 20-i271 * rotqrrniku Nr lo/treilono rodzaie dokument6w,- mieisce ich tworzenia,- rodzai kontrori i terminy ichprz e kazyv ani.a . do wrai ciwyc h t o*iu i 
", [rri)*yi rrc h (stonow is k,,olveilenie lub nazwa doivodu,,,,.zoprroio,- zr"--,,*irry4n , ,pror)i, ,t;iil. ,KflTr,i;innych dorainych wynagrodzrn" 

, ip,ilri.aronr" ?n ;o ,niorrrir 
" 

ds, pracowniczychi przekazywone.na 7 dni p:rzed wyp-ratq ao i"*irrr ksiggowoicr,,.Za sporzqdzanie pism aloat'q"vi1 ,rot"; 
i;;;;i iititr^rowvch pracownikom UrzsduGminv i Miasta Czerwroikar i"rrrrvnv w taich )oto t;ii;:;;;;iadati pracownicyw wvdziare organizacvjnvm, nad nary* 

"r;;;;";;;wowar Naczetiik tego wydziaru.
Wniosek nr 6
Przestrzegal w IJrzgdzie 

- Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny zasad,dotycz4cych procesu ustalania p**u 
-Jo, 

wyplaty nalrod jubileuszowych

,,i r ;jfiillfl;::#ijxh stosownie do arr. :o;,,,t .2 ,:f"*i^,i nla 2t ristopada
wzwi4zki,$s;:-iiffi :'-.1",H,.1i?;,"u;il;??;n:J^:t::l?#J
2009 r. -w sprawie wynagradzuriu pru.o-iliko* ,u_o.'Eao*yii, (Dz. u.Nr 50,poz. 398 z potn. zm.) oraz obowi4zujE.fi;;ffi;;honych 

procedurkontrori finansowej zaizEdzeniu.i gu-;irt?c^in i Miasta.
- Nagrodg iubileuszowq dla procow.nilrlt-u1z.edy 

lminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny za20 lat prqcy wyplacono po 
"pty*i, 

25 dniod inro iotyria do niej prawa, to jest w dniu6 wrzeinia 2010 r' lY dniu ,ioytio plau.ua.do 
^nagrody wynagrodzenie pracowniks skradarosig z wynagrodzenia zasadniczego,'dodatku fu;,;;;;;;rg" r dodarku ,rizo*ngo w wysokoici19% i te sktadniki ,yrogroTrLnia zostou ,*rgiga,:ione przy wyriczeniu nagrodyjubileuszowej. Dodatek itoziry w wy^sokoiri zon p'rryrrugiwar piacownikom dopiero oddnia I wrzeinia 2010 r', 'o 'yiiko z'$ 7 ust. t pn-iriryorzqdzenia Rady Ministrdw z dniaI8 marca 2009poz3e8,pazl,.:i';":;:#:1n;!',;;'"f#i:{::":i:;f,;ff;;:l/,;:l;n:!;

w terminie wyplaty wynagrodzenii. portirti" oa piririugo-' dnio miesiqcakalendarzowego 
1Tst-QPuiqcegi po miesiqcu, , inary* pracownik nabyl prawo do dodatkutub wv2szej stawki aiaitir,jeieti ;r;;;;"p;r;;;;;;roito w ciqgu miesiqca Natomiastw myil S 8 ust' 6ww' rozpoizqdzenra Rady Minrs*6,w i dnia Ig iarco ioog r., podstawgobliczenia nagrody iubiieuszowei stanowi wynagrodzenie przysrugujqce pracownikowisamorzqdowemu w dniu nabycia prowq ao"*{roiy, a je2eri dra pracownika jest tokorzystniejsze - wynagrodzLnie 

'przysruguiqce- 
*i' , dniu jej wyptaty. Nagrodaiubileuszowa dla pracownika zostalo zanizoni o kwotg brutto w wysokoici 39,00 zt

Wniosek nr 7
Ponownie przericzy',nagrodg jubileuszow 4. ?:120rat pracy zawodowej wyplaconEw dniu 6 wrzesnia 20rb r. pra.o*nikowi Urzgdu il;y i Miast czerwionka_

i 'r ' i

I

-



Leszczyny' maj4c na uwadze-$ 8 ust. 
.6 

rozporzqdzeniaRady Ministr6w z dnia
l: fiH: # 

t, 
J; )' J,i"ffi *il, 

^ai^i ̂' rrac o wni k6 w s am o rz4d o wyc h (D z

Affltffidochod6w 
z fytulu oplat za korrystani e z ze,'.oreri na sprzedaz napojriw

IIt 2010 r. wydano zenvoleniazatqczenia p,,,i, p,,rdrisbiorcli #y;rl::;:7,;:i7iX,#"J"j#!#"::#,n:r:#y
sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu,.wymaganei zgodnie art. I g ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia',!:1'f;f:''i: 

i;,';; ti/:!31::-:;;:;;f ii'i"i,,,,,wdziataniu'atkohotizm"*i li,
:",#r::;:-f:{czvto 

wvda'vih , zoio r. dziewisciu zenvoteri na sprzedaz napoj,w
stosownie do art' 18 ust 6 pkt 4 

"tr:y/ 
z dnia 26 paidziernika jgg2 r. o wychowaniuw trzelwoici i przeciwdzialaniu atkoholizmowi (Di 

'ul 
, z00z r. Nr 70, poz. 473 z p6tn.zm.), do wniosku o wydanie zenttorenia ,o'rprriao, napojhw atkoiotowych nareiydo I qc zy t de cy zj g w r ai c iw e go p a ris tw ow e go i nsp e kt o r a s ani t ar ne g o.wydawanie zezwoleri na spiedaz napopw 

Tlkohotlowyrh ororirowadzenie ich ewidencjinale2alo do dnia 3r giudnia to:g.": (" uilio'-I^pnktoro wydziaru GospodarkiKomunalnei i Lokalowii (obecnie wydziatu i'"^r""i, Gy-tiny i Miasta). Nadz1r w tymzakresie sprawowar byry Naczerntk'firydziat, G";;;;;,kr Ko*unarnej i Lokarowej.

w latach 2009 - 2012 z budzetu Gminy i Miasta czerwionks-I,eszczyny na rearizacjgGminnego Programu Profitaktyki i Rozwiqzywonro- proilemiw zikihotowych orazGminnego Programu prieciwdziarania Narkomanii wydatkowano iro,iki w ni2szejwysokoici niz uzyskano dochody z tyturu 
-wydanyc:h z.envoreri na sprzedaz napoj,walkoholowych w tym ornesie. powyisze uyt nirlgod* z art. t a', u-rro*y z dnia26 patdzierniko 1982 r' o wychowaniu w trzeiwoici i frzeciwdziqlaniu alkoholizmowi (Dz.u' z 2007 r. Nr 70, poz.473 z p6in. zm. oraz Dz. u. z 2012 r. poz. 1356), poniewa2dochody z oplat za kotrzystanie z'zenttoleri na ,prrio, napoj6w alkoholowych mogty bytwykorzystywane iedynie na realizacig gminny"h progro*6w profilaktyki i rozwiqz,nuaniaproblemiw alkoholowych oraz gmfinych progro*ii, o przeciwdzialaniu narkomanii, niemogly byt przeznaczane na inne cele.

R6znica pomigdzy uzyskanymi dochodami-z tytulu oplat za korzystanie z zenvoleri nasprzedai napoi6w arkohorowych a wydatkami porrutrioryyi 
!? ww. gminne programywvnosila: w 2009 r. h,votg I2.614,BB-:t:^*^?0!5. k ;;s 76.935,26 ztiw 20rr r. htotg23.178,05 zl, a w 2012 r. h.uotg 27.790,g0 zr. w *..'rotorh irodki w rqcznej kwocie52.717,21 zl stanowiqce r6znica poyig/zy *ykororl*,i dochodami z tyturu oprat zawydanie zenvoreri na sprzedaz iiltottitr" t iyairnmi 

_zrrottrowanymi w GminnychProgramach ProJilaktyki i Rozwiqzywania proilemhw Atkoholowych oraz programachPrzeciwdzialania Narkomanii pozostaly w budzecie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny, po uwzgrgdnieniu kwoty zs.iao,go,i ;rrsrrowanej w ratach 20r2 _ 2013w planach wydatk6w ww. gminnyci programow.

Za prawidlowq gospodalk finansowq.jednos.tki, zgodnie z art. 53 ust. I ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o /inansach puitirrnyrn for7 i. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.)apoprzednio art' 44 ust' I ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ofinansach publicznych (Dz.
Y#;,112:;:,::# ?!:::;;#)' 

odpowiadat p wiestaw raniszewski - B"*i,t,, Gminv

I
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Wniosek nr 8
Podi4i dziarania y celu wydatkowania srodk6w uzyskanych z oprat zakorzystanie z zezwolefi 

"u 
tpirri*-nupo;o* JrIJ","-rn na rea,zacjg zad,anGminnego programu profiraityki i nor*iarywania proLlem6w Alkohoiowychoraz Gminnego programu przeciwd ziaraniaNu.to-unii, ,goani" z art. rg2 ustawyz dnia 26 pa,dziemifa r^li_z . 

" 
*v;h;;;JJ;",;;'ilu., i przeciwd ziataniualkoholizmowi (Dz. tJ. z 2012 ,. por:,.'i356 z po2n. zm).

14/ latach 2010 - 2013 (do dnia 30 bw.ietnia 2013 r.) dokonywano przypisu nareznoiciz tytulu oplat za korzystanie z zenuoleri ,o ,prrrdor'napoi6w alkoholowych w ksiggochrachunkowych urzqd Gminy i Miasta Czerwiinko L*rrcryny na koncie 221 - ,,Naleinoiciz tytulu dochod,w budzetowych" w 
\2r^estrondenrit-)-ionrem.750 - ,,przychody i koszryfinansowe", a od 20r I r. z kontem 720 -.,,ryryiioay z eturu dochod1w budietowych,,dopiero w momencie dokonania wplaty tych naleznoSci.

Ponadto, w latach 2010 _ 20iI na koncie 221 _,,Nale2noici z tytulu dochodiwbud2etowyclt" nie prowadzono ewidencji *,otityrrnej wedlug dtuznikjw rytko wedlugklasyfikacii budzetowei' Natomiast od t itycznu Sotz ,. dokonywano przypis1w na koncie221 wedlug poszczeg6lnych przedsigbrorc6w ,o' piiio*ie faktur vAT wystawianych przezwydzial Rozwoiu Gminy i Miasta, dopiero pi aotononiu wplaty irodk1w pienigznychz ww. tytulu na rachunek bankowy jednostki.
Powyisze bylo niezgodne t iri. 2.0 

.yr-, I ustawy z dnio 29 wrzeinia r gg4 r.o rachunkowoici (Dz. U. z 2009 r. Nr r52, por. 1223', p6in. zm. oraz Dz. U. z 2013 r.poz' 330)' z art' 40 ust' 2 pkt 2 ustawy ,. ayii 27 sierpnia 2009 r. o finonsach publicznych(Dz' U' Nr 157' poz' 1240 z p62n. zm.)., bo 
-play! liont powinny uwzglgdniac ujmowaniewszystkich etap|w rozliczeri poprzedzajqcyci ptitroit iochod^w oraz opisem kontq 221zawartymw zalqczniku 

1tr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finanshv, z dnia 5 lipca 20 .0 r.w sprawie szczeg'lnych zasad rachunkowoici oraz plan\w kont dla budzetu panstwa,budzet'w iednostek samorzqdu terytorialnego, iednistek budzetowych, samorzqdowychzakladdw budzetowych, parisnuowych fundiszy" rriorirn oraz panstwowych jednostekbudzetowych maiqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej potskiej (Dz. u. Nr I2g,poz' 861 z p6in. zm.), a poprzednio i zalqczniku ,, i'rorporzqdzenia Ministra Finans1wz dnia 28 lipca 2006 r' w sprawie szczegdlnych zasad rachunkowoici oraz planhw kont dlabudzetu patistwa, budzetu iednostek samorzqdu terytorialnego oraz niekt1rych jednosteksektorafinansdw publicznych (Dz. u. Nr I4i, poz. ioz:o z pazn. zm;, na stronie Ll/n konta221 uimuie sig ustalone naleznoici z lytulu dichod6w bud2etowych i zwroty nadplat a nastronie Ma konta, uimyie sig wptatty z tytulu dochod6w budzetowych orez odpisy(zmnieiszenia) naleinoici. Saldo- wn oznacza stan naleznoici , tytrlu dochod,wbud2etowych, a saldo Ma - stan zobowiqzan iednostki budietowej z tytuiu natdptat w rychdochodach.
Podstawq do wystawiania faktur vAT przedsigbiorcom, kttrzy wnosili optaty zctkorzystanie z zentoleti no sprzeda| napoihw alioholowych byta imerpretacjaindywidualna wydana przez Dyrehora nby stcirbowei w Katowicaclt L ania I I stycznia2012 r. 6ysn. IBPPI/443-1499/MS.
Natomiast w wyroku z dnia g rutego 2013 r. 6ygn.qh I FSK 520/12) NSA wskazar, zegnlina, kt6ra pobiera oplatg za wydawanie zenuolenia na sprzeda2 alkoholu, nie dzialajako podatnik, a czynnoici te nie podtegaiq opodatkowaniu vAT.

Ponadto w obowiqzuiqcych od dnia I stycznia 2012 r. zasadach (potityce) rachunkowoici
wprowadzonych Zarzqdzeniem Nr 518/12 Burmistrza Gminy i Miaita Czerwionka-Leszczyny z dnia 3l grudnia 2012 r. wraz z zakladowym planem kont stanowiqcvm

I



';'::;;!,;:,i;,!:o\;,itr:::::,? 
nie ws.kazano zasady wystawiania rakrur vAr naw mjn *'io ryt f piii*,','i",#{,fii'ii:,:j';; wrzeinia ree4 r. o rachunkowoici(Dz' u' z 2009 

1 Nr tiz, por.-)zis zpain. r*. rror-n, u z 2013 r. poz. 330) w zwiqzku
i,onii,,H'r:l:;,:'r':r:*'rii:orzqdzenia urni,io Finans,w , i,i 5 tipca 20r0 r,zasldt, yp,ifiq ,ichunkotw;];:;-:f :y:,;f,,:,::3:;,:,7,r:,rr"":,::;: jji::;;;,J;
rachunkowyc'' ' 'l! 

9o naimniei przyigtych zasad ktasyfikacn ,a"-{,ei.-Zakradowy prankont powinien uwzglgdniat ,t,oiinio iyiponrnroZiir, bud2etowej rub zarzqdu jednosrkisamorzqdu terytoriarnego dotyczqrr:orid grrporirio operacji gospodarczych istotnychdla rodzaju dziararniici. "ziiioaory 
;t; kint powinien zapewnia. moiriwoit

W:;;:;'io#i;;l;; y""""*"t''' 'ptrof,'o'di'i"budz'rowvch i[i,,,i,n ,p,o*o,ioi
Przyczynq dokonywania na kincie 221 przypisu nale2noici z tytulu oplaty za korzystaniez zen'ttolen na sprzeda2 napoi,w otttolrotoiyri i"irr)" w momencie dokonania wprae,bylo nie przekazyvuanie tifoimacii o wysokoici ww. nale2noici w danym roku przezwydzial Ronuoju 

-Gmtny i utorio, a tah,e przyigc:re zasady wystawiania faktur vATdo kume ntuj qcy c h do ko ni nt e wpt a j.'

w 2012 r' zaniechano uimowania w ewidencii ksiggowej (Jrzgdu Gminy i Miastaczerwionka- Leszczyny na koncie zzl --,,,',"i"ir7ro#r''; 
ryturu doihod1w budzerowych,,nale2noici z tytulu optaty za korzystanie z zenuoleri na spr_zeda2 napojiw alkoholowychw przypadkach braku dokonania y-,t:ryirie wpraty. powyzsze byto skutkiem nieprzekazywania przez pracownik|w lVtydzialu n"ir"i'" Gminy i Miasta do ReferatuKsiggowoici w I|tydziale Finansowo- Budz.et"r-rl,* i"firmocji o powstalych naleinoiciachw a,viqzku z brakiem wniesienia powy2szej oplity w wyniku powy2szego w sprqwozdaniuRb-27s z wykonania planu aoinoidw irizrto.yrh,'r,ie wykazywano stanu nareznoiciz powy2szego tytulu na koniec olcresu sprawozdawczego np. na dzieri 30 wrzeinia 2012 r.nie wykazano nareinoici w rqcznej A:wocie z.+sg,2i"a 
.z 

powyzszego tyturu (wedtugwy I i c z e ri pr a c ow ni ka wy dz i alu' Ro zw oi u Gm i ny i Mi a s t aio ko no ry i h, i, o rii ko ntr o I i).Zgodnie z art. 20 w nviqzku, oir. 24 ust. z urtiy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.o rachunkowoici (Dz. U. z 2009 r. Nr l52, pl"r.-tfi{i"p6in. zm. oraz Dz. (J. z 2013 r.poz' 330)' do l<siqg rachunkowych olvesu.sprawozdawczego nalezy wprowadzit, w postacizapisu, ka^de zdarzenie, kt6re nastqpito w tym o,toirir- sprawozdawczym, a lrsiggi

::::#,;:.uznaie 
sis za rzetelne, iezeli clokoiane w ntich zapisy oar*iririrdtaiq stan

w rozdziale xI $ 32 ust' 10 Zarzqdzenia Nr 177/10 Burmistrza Gminy i Miastaczerwionka- Leszczyny z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz zarzqdzenia Nr 332/12 BurmistrzaGminy i Miasta cze\uio2kl- I'eszczyn! z dnia s poziriunrto zot z r. w sprawie; procedurkontroli finansowei w Urzgdzie ci*y i Miista czerwionka- Leszczyny pracownicymerytorycznie odpowiedzialni sq zob,owiqzani do prretary*ania do l|tydzialu Finansowo_Budietowego wszelkich dokument6w potwierdzaiqcyih dokonanie innych operacjigospodarczych (np. decyzii, ttm6w, zarz,+dze(, 
-r"i*ir, porozumieri) nie wymienionychw ninieiszym zarzqdzeniu w terminie 3 dni.oa ao'i io'ipirorto tub wptynigcia do urzgdudanego dokumentu' Powy2sze dotyczy zardwno aotumintaw powodujqcych powstawaniewierzytelnoici (nale2noici) jak i zobowiqzafi.

osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie informacji o wysokoit nale2noici z tytuluoplaty za korzystanie z zezwoieri na s4yzed,az 
"napoi6w 

alko^holowych byli pracownicywydzioru Rozwoju Gminy i Miastq (do sr gr:ianio )oto ,. Lrtydziaru GospodarkiKomunalnei i Lokalowei)' Nadzdr nad pracownikami do 3l grudnia 2010 r. sprawowal

I
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r l1"

'i!,:;i;'#;:,fif';:'*;:'S;i:;y,f,"##notnei 
i Lokatowei, a od t stycznia 20r r r

Wniosek nr 9

,H,;:ffi ffi jillTyilli:ii""i:#,,il;:tr1",:?",?,ff ,:;^,ffi*JiTtr;
J , 

*' oprat za korzystanie z zezworei 
"i 

,prr"a,* napoj6w arkohliowych, maj4c nauwadze art. r4b ustawv z dniazq ,il,pri."r:l r. pydynacja podatkow a (Dz. rJ.
ii\i? i;ifr^:* 

z po^n' zm') oraz*v.k Nsa , dnia'8 r,,"eJior: r. (sygn. akt

Wniosek nr l0
wzmocnii nadzSt nad pracownikami wydzialu Rozwoju Urzgdu Gminy i Miastaczerwionka- Leszczyiy w zakresie piuuuty*^ia informacji dotyczEcychnaleznosci z tylulu oplat 

.za korzystinie z zezworen na sprzeda2 napoj6walkoholowych, stosownie do po*u"o*i* 2arz4dzenia Nr :32112 BurmistrzaGminy i Miasta czerwionk u; L"_r1.ynv ,inTu g pa2dziemilru-iitzr. w sprawie:procedur kontroli finansowej * vrrgaiie Gi';y i Miasta cr"r*runr. a- Leszczynyotaz art' 20 ust' I ustawy z dnia zs *r."inia lgga r. ustawy o rachunkowosci(Dz' u' -z 2013 r' poz' 330)' maj?c nu u*uar. arr. 68 i art. 69lri. r pkt 3 ustawy
:::;i1|'i"*"t^200e 

t' o r'nansach puiti.rnv"h (Dz. u. N; r57, poz. 1240

W zakresie dochod6w z tytulupodatkriw:

- Zaniechano czynnoici moiqcych na celu sprawdzenie terminowoici skladania informacjiw sprawie podatku od nieruchomoici ori, ,oniirion'o ,r*ania podatnika o numerzenieruchomoici 3/3638 bgdqcego nabywcq dzialki 
-o-"nu*rrre 

2710/37 w Czerwionce-Leszczynach na podstawi, itti notarialnigo Rep: ; ntr 15296/2011 z dnia 23 lisropada201I r'' do zlozenia. informacji w sprawie poiatku od nierucho*oiri' ii-r za miesiqcgrudzien 20rr r. Byro to niezgodne z-art. 272 pkt I rit.,a, art. 274 a $ I ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.'i. ,-i"oos r. Nr g, poz. 60 z p6in. zm.).Zgodnie z przyto3zonymi pitrptro*i, organy podotio,rn pierwszej instancji, dokonujqczynnoici sprawdzaiqcych, maiqcych na itt-i i.rn: ipra.drenie terminowoici skladqniadeklaracji' organ podatkowy'ior, ,orqdat ztozeiia 
.wyjainieri w sprawie przyczynniezloienia deklaracii lub wenvqt do iei'zto2rnio-,-iileti deklaracja nie zostala zloionamimo takiego obowiqzku' Zgodnie z art. 6 ust. 6 ii0 ustawy z dnio 12 stycznia I99l r.o podatkach i opratach rokarnych (Dz. u. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z p6in. zm.), osobyfizyczne sq obowiqzane ziozyt' wtaiciweiu oriorori podatkoir.u inJbrmacjgo nieruchomoiciach i obiektach budowranych, ,p'iqarorq na 1o,r^riorru wedrugustolonego wzoru' w terminie I4 dni od dryia ,yirgptrroria okoliczniici uzasadniajqcychpowstanie albo wygainiecie obowiqzku 

. i"ii,i"r)s" w zakresie podatku odnieruchomoici lub od dnia zaistnienia zdarzenia o iioriiqrr;-';H;;rria inJormacjio nieruchomoiciqch i obiektach b.udowranyin oro, dekraracji na podatek od
i;:;';!,"#,;ici 

dotvczv r,wniez podatnikdw toi'y'toiqryli r, ,rotniin na'-mocy przepis1w
organ podatkowy dopiero pismem FP.3127.7.31.2021 z dnia I patdziernika 2012 r.wenval ww' podatnika do przedlozenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, informocjiw sprawie podatku od nieruchomoici IN-r oraz podatku rotnego IR_r.

I
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ww' podatnttc ao/ 
informacig na podatek rolny na 20r 2 r. w dniu g paidziernika 20r 2 r.

Podatnik w zwtqzki , iiitiit"ciq 
,zakupi"r;g; gruntu jako nieuifti korzystar';'#:i"1;,q:l:!";;;,f"ly;:1",i'{,'iiii'"n,i 

w nysi ;;, ;;;, t pkr r0 wwZadania w zalcresie'o,Cra)i#,
R efe r a t u t o a a t kow e g i ; ;;;;;';, : "; : :::IT" fl:i:I#i* #::",;f,:,, ;;,,"# :i,sprawowar Kierownik Referati roaoilro*rg;7'"rrzi",, Finansowo_ Budzerowym.

f,,:tr";i;:::; 
2012 nieterminowo wvstowiono i przekazano do (Jrzsdu Skarbowegoy,:,::1",;!r_:;:;ff:;:,;"!,r:i;l:i,"l,rr;ilr:;,,1*ii_:;n;"W

/:;'i::,'";!#n:;,ii,;,:"::ff ;r,iii,:":,i".{:w:{;i::I:::"f ffi :?,;::-
tvtut wvkonqwczv w dniu zq kwtuT;ia 2012 a i;;;:;qr"!::::f:;::ry::;-1,:r::;::3nieruchomoici za. 2!!1 r' do,?i)oro podatnikowi 

oo- 
,r*rrre nieruchomoici I/36r2upomnienie w dniu 27 lipca 20il ,., ,yiU *yloror"l, wystawiono w dniu 17 listopada20ll r' Naruszono tym art.6 f I u_stawy z dnia IT rrrrrro 1966 r. o posrgpowaniuegzekucvjnvm w adminisrracji (iz.'U. 

:__r{0!r:;: ?r'n'4o, r954 z p6tn. zm. q nostepnie
?i,,Y;kt!11,:l;;,,\i!"lri:;;i,zm) oraz$z $ s yst r.rezporzQdz:enia Minis,a
o postspowaniu egzekucyjnym ;;o^iririif{y,rd::";"#: f;rfff:r,rr;,,ri,r;:r:WPowyzsze bylo rdwniez nie)godne z ptrzepisami wewngtrznymi gboyiqzujqcymi w [lrzgdzieGminy i Miasta czerwionia ittitryry ,i zarqcz'nikiem do Zarzqdzenia Nr 177/10Burmistrza Gminy i Miasta crniioito- trriri'ri" * sprawie procedur konrrorifinansowej w Urzgdzie Gmtriy i uiosta Czerwionki_'Lrrrrryny obowiqzujqcej od dnia30 czerwca 20r0 r., w kt6rym ustarono procedury windykacji'rotrrroiri')odatkowych.Zgodnie z kt6rym.i , prtypoaiu irot, urrgitoi.oinio- not"rnego podattu, pracownikl<siggowoici podatkowtJ ,-rrri,irt, z'*rrrrgri od dary)pfiwu termiiu prarnoici podatku,sporzqdza upomnienie wzywajqce do 

1"niia " irirotrrrrnym zagro.eniem wszczgciapostspowanio egzekucvintgi.- ro 
,!::ih:Jiii". rpt *,, ,ir*iu'- otve'onegow upomnieniu' pracownicy zobowiqzoni do windykacji nareznoici podatkowych,'f,T:"Y:;t:r{,'# 

,f,,f:;;:,::,i,ur!;,?*ione tvtutv .vtono*",e wrez z dotqczonym
p ow o t a n i e m o ap o* i, a,i, i ; i;; r;;;" ff| :# ; ;; ;; " ;:::: ;,:: !;', ;, f , i{i, iurzgd'w skarbowych w ciqgi 2 miesigiy od daty dorgczenia upomnienia.zadania w zakresie dokoilnuanio oiitiry ,ri;;;;;;;;;iaftowych, wysytania upomnieri,bieiqcego w)tstawiayn. tyntai' ,llt oro*czych ,itrzoty do pracownik4w ReferatuPodatkowego w wvdziare 

-pi"orto*o-a"irriJ*y* 
;;;;;; Gminy i Miasta Czerwionka _

f 
',;:r'i#;, 

{;:::;-: - ult,, li,T,i' 
r,, p, o* o, o t ii e r ow n i k' R efe r a t i 

-p- 
o d a r kow e g o

I

Wniosek nr l l
wzmocnii nadzor nad pracownikami Referatu podatkowego w wydzialeFinansowo- Budzetowym w zakresie dokonil";i"-.;;;osci spraw dzaiqcych, t:, , ,stosownie do art. 272 pkt I lit. a, art. 274 u S_i urt-u*1,'i,'in^29 sierpnia 1997 r. lr Iordynacja podatkowa (Dz. rJ. , )oi r. poz..-749 , poin. a.1 or*podejmowaniaczynnosci zmierzai}cych do zastosowania srodk6w egzekucyjnych wobecpodatnik6w zaregaj4cycrr_, ,ytrrr p"a"tku od ni"ru"t omoici, stosownie do art. 6g r ustawv z dnia t7 Lr"r*ti-j'qse r. ; ;;;il;waniu egzekucyjnyrn

H
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w administracji (Dz' u. --2012 r. poz. 1015 z po2n. zm.), $ 2, i $ 5 ust. Irozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 22 listopada ioot' ,. w sprawiewykonania niekt6rych przepis6w ustawy o postgpowaniu egzekucyjnymw administracji (Dz. U. Nr Bi, 
.poz. r,5ar i p61n. r..r,^-u;e" na uwadre art. 6gi att' 69 ust' 1 pkt 3 ustawy z.inia zz slerpiia 2009 ;, o drunru"h publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 zpo4n. zm.).

W zakresie lisiggowoSci i sprawozdawczo5ci:

- Na dzieri otwarcia ksiqg rachunkowyc.h Llrzgdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczynyw 2012 r., wykozano stany aktyw6w i pasywhw w kv,otach innych od wystgpujqcych nadzieri zamlmigcia, tj. 3l grudnia 20li r., ,ryr ror:.rrrono art. 5 ust. i ustawy z dnia29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. i. z 2009 r. Nr r52, poz. 1223 z p6in. zm.).Zgodnie z przytoclonym przepisem, wykazane w l<siggach rachunkowych na dzienzamloigcia stany ak4nu6w i pasywfw 
ryiezy !i+t w tii ,o.ri wysokoici, w otwartych nanastgpny rok obrotowy ksiggach rachunkowyri. boryzire dotyczyro noriipuiqrych kont;o 221 - ',Nareznoici z tyturu dochodhw budzetowych,,, gdzie na"dieri I stycznia2012 r. wyknzano po stronie I4rn - ra,uotg 6.9sr.s,/i,zz a-i po rrronjr'Ma _ rauotg39'023'67 zl, natomiast na dziefi 3l grudnia 20ll r. wykarani po strotnie wn - kwotg6.-946.337,91 zl i po stronie Ma _ h,votg 3.514,31 zl.

Niezgodna byla takze sumo obrot1w narostajqco strony wn i Ma bilansu otwarcia 2012 r.z bilansem zamloigcia 201I r.
wedlug wyiasnienia Gltwnego Ksiggowego (Jrzgdu Gminy i Miasta zaistniala r6znicawynikala z uwarunkowari technittnyih Tuikcionowania program6w ksiggotvych w latach201 I i 2012.
' 133 - "Rachunek budzetu", gdzie na dzieri I stycznia 2012 r. wykazano po stroniewn - kwotg 13.908.256,r5 zr oraipo stronie Ma - h,uotg 1.572.479,5g zr, natomiast nadzieri 3l grudnia 20!I 

-r,wykazanopo stronie wn - kwotg 12.335.776,57 zt.wykazanie na koncie 133 salda po-stronie wn i po stroiie Ma nq dzieri bilansu otwarcia,pozostawalo w sprzecznoici z zaladami funkcionowania tego konta opisanegow zalqczniku nr 2 do rozporzqdzenia Minisno hrno^6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawieszczeg'lnych zasad rachunkowoici oraz plan\w kont dla budzeiu porlr*o, budzet1w
iednostek samorzqdu terytorialnego, iednostek bud2etowych, ,o*orrqdowych zaklad1wbudietowych, paristwowych funduity ielowych or-az paris;nuowych jednostek bud2etowychmajqcych siedzibg poza granicami Rzeczyposporitej potskiej-(Dz. u. Nr r2g, poz. g6l
zp62n' zm'), gdzie konto 133 stuzy do ewideicii operacii pienig2nych dokonywanych narachunkach bankowy,ch 

-budzetu. Zapisy ,o ionrin ..3"3 sq dokon1nuane wylqcznie napodstawie dokument6w bankowych, w nviqzku z czym musi zachodzi zgodnoit zapis6wmigdzyiednostkq a bankiem. saldo wn konta 133 iznacza stan frodkhw pienigznych narachunku budietu a saldo Ma konta I-33 - kwotg wykorzystanego lcredytu bankowegoudzielonego przez bank na rachunku budzetu.
wedlugwyjainienia Gl6wnego Ksiggow3go tJrzgdu Gminy i Miasta, h,vota 1.572.479,5g zlto lawota wydatkowanych, a nie zrefundoworyri do koriia roku irodk1w poniesionych nawydatki zwiqzane z rearizacjq programfiw i projeh|w finansowanyrh ,u irodk;wpochodzqcych z bud2etu Unii Europeiskiej lub innych ir6del zagranicznychni ep o dl e gaj qcy c h zw r o t ow i.

za prowadzenie ewidencii l<siggowei (Jrzgdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
w latach 20ll - 2012 odpowiadali proro*nicy Referatu Ksiggowoici w wydziale

I
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i';ti::;-;;,1,1,i";;:'#;,7i1["** nadz6r sprawowat Gt.wny Ksisgowy (Jrzsdu Gminy

w latach 201 I - 2012 przekazano z r2clun-ku wydatkiw urzgdu na wyodrgbniony rachunekbankowy Zaktadoweio ririrrry Srioarrri,itrijonyrn) 
iroatr,jionsowe w tqczneikwocie 2r'125,0.0 zt: t*idrrt, pobranq r;;;;grodzenia p,oio,r)itau, zariczkq na!i,:';::xx::;lft,,:";;;'",{,,i:;y;*^';;** z Q,utu p,,y,,ony,h p,o,o,niko*

w myil zasad furnkcjonowiii 
"tor,i 

tss-- ,,h'oinu*t, irodk,w funduszy specjolnegoprzeznoczenia" olweilonych w zalqczniku 
"r"i'";; 

rozporzqdzenia Ministra Finans6wz dnia 5 lipca 2010 r' wiprawie szczegdlnych zasad rachunkowosci orazpran1w kont drabudzetu paristwa, budzetiw ieinostek"so;"rr;;;';rybriarnego, 
iriroorrt, budzetowych,samorzqdowych zakrad6w tuarrto*iri 

-ffir*orrr, 

funduszy cerowych orozpafistwowych jednostek bud,etowygh naiqcyrt-rir;ifu poza granicami Rzeczyposporitejpotskiej (Dz. U. Itrr I2g, poz. Ait., pizn.")*;:";;*" 135 stuzy do ewidencji irodk'wfunduszu specjarnego prrr)norrenia, i * ,rrrrg6r*ici-zlkjodowego 
funduszu socjarnychi innych funduszy, kt6rymi dysponuie iednistka. Ewidencja szczeg6lowa clo konra135 powinna umozriwit uitarenii ironu irodk^w ka2degofunduszu.Natomiast zasady funkcjonowania konta gS l _, ,,Zakladowy fundusz iwiadczerisocjalnych" okresrone w zarqczniku nr 3 do ,r. ,orporzqdzenia, wskazujq, ie konto851 slu|y do ewidencii stanu o'raz zwigkszeri i zmtnieiszeri,zakladowegofunduszu iwiadczeri

":;l{#;X 
,i#if ,,i'#'f:;:,,",r,:,;;;;;," .i"iuu,,o,, no-',1,-iit,* ,a,hunk,

Zgodnie z art' 5 ust' I i art' 7 ust. I ustawyz dnia4 marca .994 r. o zakladowymfundusztriwiqdczeri socjarnych (Dz. U. z 1996, u, zo, por.'i'is , pa;n. zm. 
";;;;, u. z 20r2 r.,poz' 592 z pdin' zm')' fundusz huorzy sig z coricznego odpisu podstawowego, nariczanegolu slosunku do przecigtnei liczby zatrudnionych o"ra, irodki Funduszu-'zwigksza sig o;wplywy z oprat pobierinych Ld osab i irarorink ^organiracyjnych, korzystajqcychz dzialalnoici socialnei, dirowizn oraz zapii6w os6b Jizycznych i prawnych, odsetek odirodk6w Fundu'szu' 

lPUwfiw z oprocentowania pozyciek udzielonych na Lek mieszkalne,przychod6w z tytulu sprzedazy, dzieriawy i'titJ,iiorii irodkhw trwatych slu2qcychdzialalnoici socjarnej, prrytltoiaw z rytut.i ,prredozy i tih,vidacji zakradowych dom6wi lokati mieszkainytlt, tiryil, sroaldw orveitoiycl, i oargorych przepisach.Z wyiainieri zlozonych w czasie ko2trgli-wyn'ikalo, )e' sroati przychodzqce no rachunekbankowy Zakladowego Funduszu Swradcziri i",riri"ytn nie'oirwiierciianty zwiglrszerifunduszu, poniewa2 nie byly uimowane na koncii s5i -,,Zakladowyfundusz iwiadczerisocjalnvch". Ewidencja na rqchunku ZFss prfe:i;;g;;; w nastgpuiqcy spos,b;- wprata irodk6w na rachunek zFss wn I35-01 / Ma 225_01_03- przelew irodkfw do urzgdu skarbowego; wn 225-01-3 / Ma r 3J_0r.Kwoty nale2nego podathl zostary noiirron, ,- poirqrore w ristach ptac wynagrodzenpracownikdw w poszczeg1lnych miesiqcach

- od 2010 r. ewidencjonowano tokaty llpu ,:overnight,, w,ewidencji ksiggowej (JrzgduGminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, iako iediostki. Naruszono tym postanowieniarozporzqdzenia Ministra Finans6w z,',di-ia"5 lipla zoi'o-, w sprawie szczeg,rnych zasadrachunkowoici oraz plan6w kont dla budzet:i ;r;;;", bud2et6w jednosiek samorzqduterytorialnego, .iednostek budzetowych, 
. samor)qio,ryrl, zakiad1w budzetowych,paristwowych funduszy cerowych oro:. 

lolrllo*y"h jednostek budzetowych maiqcychsiedzibg poza granicami Rzeczyposporitej pitnriiirl'u. u, 12g, poz. g6r z p6rn. zm.oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 2sg ). 2godnie z ww).-p)-r$i'o^i na koncie r33 _,,Rachunek

I
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biezqcy budzetu" uimuie sig lokaty dokonyvvane ze irodkiw rachunku budietu. Zgodniez art' 4g ustawy z dnia 27 sierpnia zoo6 r.'"i Tronrorh pubricznych (Dz. u. Nr 157poz 1240 z p6in. zm.) tokaty wotnych sroa#*'"-::: 
'*i:::i7Y 

^91; , 
u' Nr 157.,

terytorialnego 
'YvL")/vrt rtuuKow mogq tworzyt jednostki samorzqdu

zgodnie z umowq Nr zP'342-2/10 na obslugg bankowq z dnia 25 marca 2010 r. zawartqod I h'vietnia 2010 r' do 3l stycznia 201a r. bank z.obowiqzar sig w szczeg4rnoici dooprocentowanio irodk'w zgromadzonych ,o ,orhunkoch bankowych oraz moiliwoicilokowania irodk,w na rikatach rypu,,orrrnrghr,,i no rokatach weekendowychzakladanvch dla wszvstkich ,ochunkii u;;;;;'b;,, i Miasra c)er*ionto_Leszczynv,w wyiqtkiem rachunku bankowego wadi6w. ,lr htuch 2010 - 2012 uzyskano irodki z l'okntApu ,,overnight-" w lqcznej kwocie I4. g24,72 zt.umowg Nr 2p.342-z/to ia obsrugg 
!;"k":r;lr'arrr 25 marca 20r0 r. zawarr p. wiesrqw

"#: 

;;:;8, :r'i f;:Ii, f n' X,; rH *: 
u'L i o n r'o - r,,, uv nv, p r zv z t o i o n,i p i,,

Za prowadzenie ewidencji ksiggowej Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionks- Leszczynyodpowiadali pra-cownicy Refeiatu Ksiggowosri , Lyydziale prnansowo- Budzetowym.Nadzdr w tvm zalwesie ipraiowat Gt6;;y Kt;;;";y (,lrzgdu Gminy i Miasra Czerwionka_Leszczyny.

Wniosek nr 12
zapewni' prowadzenie ewidencji ksiggowej na kontach 133, 221 w spos6bzapevniajqcy zgodnosi,bilansu zamkniicia z bilansem otwarcia, stosownie doart' 5 ust' I ustawy z dnia 29 wrzesniu tggi r. o rachunkowosci (Dz. lJ. z 2013 r.poz' 330) orazna kontach 133,135,851 stosownie do zasad funkcjonowania tychkont okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r.w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz pran6w kont dla budzetu''1)\ -- pafstwa, budzet6w jednostek samorz4du-terytorialn.go, l.dnosiek budzetowych,samorzqdolvych zakladow bud2etowyfh, paristwo*yJh-fund;;y celowych orazparistwowych jednostek 

_budzetowych''maj4cych siedzibg poza granicamiRzeczypospolitej polskiej (Dz. u. , iolz ,.'por. 2gg), uwzgrgdniaj4c tak2e art. 5ust' I i art' 7 ust' I ustawy z dnia 4 mar'ca 1994'r. o iuttuio*ym funduszuswiadczeri socjalnych (Dz. u. z 2012 ,. pii. 592 z y62n. ,^)-;;*arr. 48 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach'puuti.rny.h (Dz. rJ'. N. rsz, poz. 1240z poan' zm'), maj4c na uwadze art. 68 oiz art.69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach puUticzrry"fr.

14/ rocznych sprawozdaniach Rb-27s z 
.wykonania planu dochodhw budzetowych jednostkisamorzqdu terytoriarnego za 20r0,r. i ior.t r. nri *ykorono k*oty fi,ili, zr umorzonychodsetek za zwlokg w zwiqzku z podigtymt decyaami i u*orrrniu zalegloici w podatku odnieruchomoici i podatku rornym wiqiznei mlii, i.i23,00 zr.Powyzsze byto wyyikiem nie przypisania i nie odpisania na futrtach kontowych podatnik1wnaleznych odsetek za zwloig o-i zaistniaugh zategtiicr podatko,*iri,'"riiorownie do g 3pkt I, $ 9 rozporzqdzenia lriirirtro Finanihw z dnTa-2t irrr.ro z6oo'r. w sprawie zasadrachunkowoici i pranu kont w zakresie 

-rr-ia"rq:t-ro!atk6u,u, ipjr, i niepodatkowychnaleznoici budie-towych dta organhw podatkowyil, ir1*rrck- samorzqdu terytoriarnego(Dz u' Nr lI2' poz' 761), i nastgpn-ie rozporzqdzenta Ministra-Finansow z dnia25 paidziernika 2010 r' w sprawie zasad rachinkowoici oraz planhw-kont dra orgon1wpodatkowych jednostek samorzqdu terytoriarnego (Dz. y !:20g, poz. 1375). Wr zwiqzkuz tym nqruszono art' 67a $ I pkt 3 i f 2 ustiwy z dnia zo steipiii I gbz r. ordynacja

I
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podatkowa (Dz' U' z 2005 , 
!: 

t, poz. 
.60 z p6in. zm.), bo umorzenie zaregroicipodatkowei powoduie r,wniez umorzenie odsetek za zwtokg' * ,aoiri hb takiej czgiciw jakiej zostara ,morzone zaigtoit p"dr;;;;;')yr,g.3 

ysr I pkr IIa Instrukcjisporzqdzania sprawozdari budzetowyih w ,ororrr, budzet\w jeinostek samorzqdutervtoriarnego, 
:r1:::1:ri 

zarqcznik-nr 39 a:- r"iz-qdzenia Miiirrro Finansiw z dnia3lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci ti'azrn*ri (Dz. u. Nr 20, poz. 103), bow kotumnie ,,1kytki decyzji'wydanryh ;;;;;;;;;,, no!,atkoryt na podstawie ustuwyordynacia podatkowa' obticzone za 
-olcrei sprorofn*rry" w zarcresie umorreri zaregroicipodatkowych - wykazuje sig k*oty dotyczqie ,i;,k6; uizietonyci prr; orgon pocratkowygminy za olves 

-sprawozdawczy imorzeri w calosci lub,w.czg-sci iategtoici podatkowych,odsetek za zwlokg lub oplaty piolongacyinei w podatkach i opratach, slanowiqcych dochzdbudzetu gminy.
sporzqdzanie sprawozdari, prowadzTiy ksiggowoici, spraw nuiqzanych z udzielaniem ulg,zwolnieti i umorzefr zalegloici 

.podatkowy:r1 ";;;;t;" 
do zadari pracownik6w ReferatuPodatk,w. Nadz'r w tymialwesi) sprawowar Kierownik tego Referotu.

Wniosek nr 13
wzmocnid nadzor nad pracownikami Referatu podatk6w w zakresieprawidlowego ujmowania umorzonych odsetek na kartach kontowychpodatnik6w, sporz}dzania sprawozd,aA budzetowych Rb-27s z wykonania planudochod6w budzetowych jednostki ,u-o.r4-du terl'torialnego, stosownie do $ 3 f i-pkt 1, $ 9 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 25 pa2dziemika 2010 r. 

,'
w sprawie zasad rachunkowojci oraz plan6w^kont dla 

";;;; 
podatkowychjednostek samorz4du tevtorialnego (or.t. Nr20g, poz. rzfs,) irr_g 3 ust. 1 pkti la Instrukcji sporz}dzania splwozoan trrar.towych w zakresie budzet6wjednostek samorz4du teryoiialnego, stanowi4cej zarqcznik nr 39 dorozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 3 

'ruiego 
)oto-- ,. w sprawiesprawozdawczosci budzetowei (D.r..u: Nr 20, poz. r03), mai4c na uwadze art. 6gotaz att' 69 ust' I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpiia 2009';. o nnunru.r, publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 zp62n. zm.).

W zakresie spraw organizacyjnych:

- Brak zgodnoici uregulowari wewngtrznych dotyczqcych organizacji Gminy i MiastaCzerwionka- Leszczyny z ahualnym stayem prawnim wynikajqcym z przepish, ustawyz dnia 2t listopada 200g r. o pracownika.ch'samo/zqdowych"dj;. i ir, )zs, poz. Il5gz p6in' zm')' Nie dostosowano-do przepis|_w ww. ustawy, zapishw statutu Gminy i MiastaCzerwionka- Leszczyny przyjgtego (Jciwatq Nr Xt/s;g/zo,os noay Miejskiej w Czer **ionce_Leszczyny z dnia 27 czerica 2003 r. wroz ze zmianami zawartymi w (Jchwalach;Nr xII/80/2003 z dnia 5 wrzeinia 2003 r., Nr I/a/06 z dnia 27 listopada 2006 r.,Nr xIV/122/07 z dnia 28 wrzeinia 2007 r., Nr xxvll/282/0g z dnia 26 wizeinia 200g r.w zolcr e s i e nos tgpuj qcyc h ure gul ow ari ;
- dotyczqcych osdb wykonuiqcych czynnoici z zalcresu prctwq pracy wobec Burmistrza($ 70 pkt I pph I statutu), po'niewaz nie zapisano, ze pozostale czynnoici z zakresu prowaprqcy wobec Burmistrza wykonuie wyznaczona przez Burmistrza osoba zastgpujqca lubsekretarz gminy, w my,il art. g ,ri. 2 r.. ustawy o pracownikach samorzqdowych,- wskazania w I 69 pkt 2 statutu, ie stosinei prory z sekretarzem' Gminy i Miastqnawiqzuie sig na podstawie powolania, co pozostaie w sprzecznoici z art. 4 ust. I pkt 2ww' ustqwy o pracownikach samorzqdowych orL, - g zo pt, z sitan wskazania.

I
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ze w sytuacji odwotywania servetQrz,, Rada rozpatruje wniosek Binastgpnei, po tei na_ktLrei zostol on rtoronf, 
vzputr-uJ€ wruosek Burmistrza na sesii- wskazania zatuudniani'o,"t":::!:y 

,o**rqdowySh na podstawie mianou,ania oraz
;,'!':;';;h,!;::'i;n"9;;loi'"""" w'pio,o,r, ir,trii,,*,,r,n mianowanych
Ponadto' w myir g iz uit 4 sro*rr, wykaz jednostek organizacyjnych gminy i miastazawarto w zalqczniku nr 3, kt6ry tyt ,ir"t;;;r, 

4gnigwaz iririrtto organizacyjna

i::::;,:l{: {;,!;,1i':!:,;!Hi!,?:;,fi:ii{a *, xxxiriis}/;g Rady Mieislrej
zgodnie z art._3.-ust I ustawy z dnia g marca .gg0,r.^o samorzqdzie gminnym (Dz. U.z 2001 r' Nr r42, poz. t59I'z p6in. ,*.1 o,i))ri."rog ust. 4 usrawy z dnia 2 h,viernia1997 r' Konstytucja Rzeczypospititei ynr. u N;;s, p?r:4g3 z p6in. ,m.), starur gminy jestpodstawowym przepisem p'o'o mieiscowego, otois,oiqcym ustr6j werungtrzny jednostkisamorzqdu terytorialnego. obowr,-n::,:;,,;7;rrr."' rit 

"""rczego 
gminy, w myit arr. 30ust' 2 pkt I ustawy o samorzqot: 

!:t:ny*, 
jest przygotowywonie projekt,w uchwarorganu stanowiqcego, w tym projektu statutu g*iry

Wniosek nr 14
Przygotowa(' i przedro2y(',^\1*: Miejskiej w czerwionce- Leszczyny projektzmiany uchwaly Nr XI/58/2003. Rady vi.:rli.: w czerwio n"J"r.ryny z dniaI r-'' 27 czerwca 2003 r' wraz z.e rmianami * ,p**i. Statutu Gminy i Miasta, celem\i- " 

' doprowadzenia zgodnosci jego zapis6w .u'n. + u.,. I pkt 2i 
"n. 

s ust. 2 ustawyz dnia 21 listopada 200g r. o pracownikach samorz4dowych (Dz. u. Nr 223,poz' 1458 z poin. zm.), maiqc na uwadze-art.30 ust. 2 pkt I ustawy z dnia
:#T^r#:0 

r' o sa^o"qdtit g^i.,nvm 1or. u. z 200r i. N. r+2, poz. t5el

Stosownie do tresci art. 9 ust. 
?.:uu*t z dnia 7 pa2dziemika 1gg2r. o regionalnychizbach obrachunkowych (Dz. IJ. z 2012 ,. iot. iii:;,'rprawozdanie o sposobie realizacjiwniosk6w pokontrolnych nale|y 
, 

prr"illozye iegibnahej rzbie' obrachunkowejw Katowicach, w terminie 30 dni oa auty otrzyianianirri..;rr.go wyst4pienia.

Do wniosk6w pokontrolnych za.wartychw niniejszym wyst4pieniu przysluguje prawozgloszeniazastrze2ertw zakresiervymienionym w art.'9lst. 4 ustawy z dnia1 pa1dziernika1992 r' o regionalnych izbach obrachunkolvych. zastrzezenia mozni wnosii do Kolegiumtutejszej rzby,w terminie r4 dni od daty otrzymania wystEpienia pokontrornego.
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