
I v LaE,, aulu
'lvpłYnqk' ol'i6

\
Katowice, 1 1 czerqrca 2010 r.PFIEZES

RpcroNłr,mn.r Izny oenacHuNxowE.I
WKATOWICACH

Znak: WK-ó100/'1314/09/10

Pan
Wieslaw Janiszewski
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny

Wvstapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionainej lzby obraclrunłowęj W Katowicach przeprowadziii w dniach
od 2l grudnia 2009 I. do I2 marca 2010 I. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej
Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszcąnach za okes od 1 stycznia 2005 r. do 12 marca
2010 r. Usta1enia kontroii zawarte Żostały w protokole kontroli podpisanym w dniu
l2 kwietnia 2010 I'. którego ieden egzemplarz pouostawiono wjednostcę kontro]owanęj '

.Poniżej przedstawiam poszczególnc nieprawidłowości, wskazując wnioski
zmierzające do ich usunięcia i usprarwienia badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne
za nieprawidłowę w1'konył'anie czyrności służbowych, stosownie do ań. 9 usta\ły z dnia
7 pździernika 1992 r. o legionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 I' Nr 55,
poz' 577 zpóźl. zm.)'

wŻakresie lYydzierżawiania nieruchomości:
Zaniechą ie padanią do publicznej niadomości y)),kazu kieruchomości przeznaczonych do
\1)ydzierżt y,ienia, cąm narus2ono przepis tlft' 35 usta||y z dnia 21 sierpnia 1997 r'
o gospodarce nieruchornościani (Dz' U' z 2001 r. Nr 26], poz. 2603 z póź ' z .)'
Powższe sl.-ierdzono w od iesie iu do dzierżaly ieruchomości ustano\Nionych na
podstatłie:
. umowy z ] sĘ)cz|'|ia 2006 /' dziąłek nr 5a0, 1ó85/588 zawartej z d.ieżo'lNcą o nulńelze

ł&lty kantowej Ja75'
. u oy! z 23 Wześr1ia 20a6 r' części działki 2882/68 z dzierżawcą o numerze kąrty

konto\rej C176,
C utnLlw z 20 lutego 2aa6 r' części tlżiąlek 165, 1ó6' ]67 2 dzielż6|cą o numerze kąlty

kontowej Ra 13.

Zadania w zal.lesie plłgolot|ąnia i prŻepto\,ądŻe ią c4)hł1ości związąhych
z wydzierż$1,iclnie ieluchomości gminnych należaĄl do obowiązków pracowników
Wydziąłu Geode.ji, Gospodarki Gruntami i Ralhictwą' Nadzóf i, tyfu zaltlesie spft ro'll1ął
Naczelnik ll/vdzialu.
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Plzygolałąnie dwóch proiektół uchwal Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
v ząh'esie łydŻierż.rwienidhynąjęcia nielucha 1ości a okfes ponąd 3 ląt, bez
łłeryJikołania spełnienią przez płzyszłych dzierżąvcó\N/najemców przesłanek
umożli\jiających bezprzetąrgowe wydziełżawienie/u,ynajęcie nieruchomości' Naruszono
tym prce?isy !1r|' 37 usttllly z dnia 21 sierpnia ]997 r' o goŚpodarce nietucho ości ni
(Dz' L]' z 2aU r' Nr 261' poz' 26a3 z późn' zn') w brzmieniu obowiązująq, do 7 stycznia
2a10 r' Połyższe dotyczyło dlNóch projektół uchwał, którc nąstępnie zostały podjęte
p r z e z Radę tr:l i ej s ką l| C z e nN i o c e - L e s z c łna c h''

C Nr XWII]/211|'05 z 2] styczrlia 2005 r' w sprąwie wyrażenia zqody a odstąpie ie od
abo\|iąŻku przetargo\A)ego trybl] zdy,alcia umóy| dziefzawy niełuchomości
stą7].)\|iących,' os(ld ik 1 5a" oraz Jłagment bocznicy kolejo\lej,

. Nl X]/10ó/2007 2 29 czen|ca 2a07 r' h spluo*ie wyfdżenia zgody ną bezprzetąrgov,!
tryb za\|ieranią umów najmu lokali u)tkowych z podmiolami medycznymi
utworzonymi przez praco\| ików zątrudhionych w byĘm Zal'Jadzie ()pieki Zdrd|ohej
ł cŻeĄ|ionce - Leszczy11ąch'

Powyższe uchwaly vsktlzywaĘ podmioą)' k1órym ząmierzano \,ydzierżd )ić/wyhająć

ie?uchomości'
W akach sprawy nie ustalono, które p/Żesłanki z clll. 37 ust' 2 lub 3 |rw. ustąwy, zostąb
spelnione' Należy zau\Nażyć, że powyższy przepis umożliwia bezprzetąrqowe
wydzierżatłienie nieruĆhofuaści na rzecz podx|iotów realizujących cele publiczne,
przez acząiących uzyskiwane dochody ną cele statutowe'

Z \A)yjaśnień pfacowników Urzędu Miastą Cze/\,ionk !-Leszczyl1y wynika' że:
ż podstavc| udzielenia zgody ną bezplŻeta/Bowe wydzierżil,iekie nieruchomości

stanowictcych ,, osadnik ] 5a" oraz./?agment bocznicy kolejowej było \|ypelnienie przez
dzierżą\|cę przesłanki cltt. 37 ust' 2 pkt ] ustctlNy o gospodałce iefuchomościąmi,
ponie\|aż d|ieta\łca byl uprzednio dzierżąl|cą tefenu na mocy umowy z dnia
]0 stycznia }992 r' poniędzy Kopalnią ll'ęgla Kamiennego ,,Dębieńsko" zanim
jeŚzcŻe Gmina stt1ła sie- jego vłąścicielem' Przyłołany art' 37 ust. 2 pk! ] ustał))
o gospod(Lrce nieluchomościami sta ow, iż ieluchomość jest zb1nłana w drodze
bezprzera/gowej, jeżelijest zb},'Nana nalzecz osoby, której przysłuquje pierwszeństi,o
IN jej abyciu, stosaw,nie do ąrl' 34. lr \lyjaśnieniąch nie sprecyzowano jednak' lctóre

2 okoliczności apisa ych v ąrt' 31 )|-lr' ustavy' uŻhano za speh']ione plzez dzierżąłcę,
by móc st,łietdzić' że posiadclł on pieĄ|szeńsn|o przed innymi podmiotami,
uprawniające ga do uzysklłnia ptała dzierżąwy nieruchomości na okres ponad 3 ldt
bez przeprowadzenia Prze!a/gu' Pona&o Jakt uprzedniego -l|ydzierzó1,iuni,!

nieruchofiości nie mieści się kątegorii pźesłahek opisanych r| pfzepisie art' 31 w|)'
LLStCt\ty.

I podstałą udzielenict zgody ną bezpfzetargo\|e wyhajęcie lokali u4lkoll,ych
Ż podmiotami nedycznymi było zapewnienie wałunkół do wykonyvania zadań
v: zakłesie ochrony zdrowia' ,F toku kantroli \|yjaśniono, że prłgotowując plojeln
1l\r' uch\|ały ie ą L:lliŻowąno |pełnie ią plzesłanek olłeślonych \ł ąlt. 37 ust. 2 i 3

'|\4' 
ustał!.

Plłgolol|ąnie projektu uchłaly Nr )(W]II/211/05 z 2] slycznią 2005 r. nąleżąlo do
obowiązkół prucownika Ędziału Geodezji, Gospodarki cruntami i Rolnicfu,a' Nądzór
w tym zcrl,7esie sprąwował Naczelnik Ądziału'
PlŻygotolNąnie projektlL uchłaly Nr X]/]06,/20a7 2 29 czen|ca 2007 l' nąleźąło do
obotliękóll pracowników Zrłkładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej
w Czerwionce - Leszczyntłch' Nadzór w tym zakłesie sprawował óvczes y Dylektor
ZGKiM,



Zgot1nie przepisem aft. 30 ust. 2 pkl ] ustay'y z dnia 8 mąrcą 199a r' o samolządzie

gńinryn (Dz' LI' z 2aa1 r' Nt 112' poz J591 z późn' zm.), do obowiązkól:) Bufmis1fŻa

nąle ży przygalanwąnie proj eklól'l' uch ał Rady Miej s ki ej.

Umowę dzietżal,y z ] mąrca 20()5 r' terenu btłcznicy kolejowej orą2 mowę dziefżu\|y

z dnia l marctt 2aa5 t' terenu '.osąd iką nr ] 5c1" zclwąrto na czas nieozn!1czory)' pomimo

że zgadnie z uchvałą Nr XXWI]/211|()5 z 2] stycznia 2a05 r' umowy- te powinny być

ząw;rte ną okres dłuższy fiiż 3 latą. obie umolły podpisal p' Marek Kor ąs ów(ze;ny

Burmistl2 Gminy i Miasla Czeru)ia ką - LeszczyĄ)'
L.)movy najmu lokali \ł4tkowych na rzecz niepubliczllych ząklądów opieki zdfollot'iej
zaparł tl, 2a07 i 2aa8 r' p' Leonatd Piórecki ótl'czesny Dyrebor Zadadu Gospodarki

Komunalnej i }u|)eszkcłniowej w Czerwionce Leszczynach'

Itr d iu 26 listopądą 2aa7 ł. ząwałto ąneks nf 4 do u111ow dzierżawy z dnia 29'09'2006 r'

części działki 2882/68, na podstą|'lie klórego przedłużono ołłes obol|iązywania u|no|T y
o kiejne 3 iesiące, pomimo b|ąku uchwąły Rądy Miejskiej ł Czerwionce'LesŻczyl1clch

wyrążającej zlodę tl plzedłużenie okresu obowiąZWąnią \N\|' umovy'

Pol,łyższym naruszono obo\jiązujący od d ia 22 października 2007 /. pźepis clrt' 18 ust' 2

pk 9 lit c1 Llsta\ry z dnia 8 mąrca ]990 r' o sąmofządzie gminnyn (Dz'U' z 2001 r.

Nr 142, 1loz' }591 z późn' zm.)' Zgodnie z nł' przepisem uchwala rady gmi y jest

.y.ogoio fółnież i przypadku, gdy po umowie zalNaftej ną cząs aznaclorry do 3 lat
sh'ony zc!łieraj ą kolej ne umowy, khórych przedmiotem jest ta sa a nieluchomość'

Powyżs^T mor)cl dzierżawy została ząy}arla fią okres 6 miesięcy' Kolejnymi ane}'łami do

um()wy pźedlużano termin jej obollią2yfl*'1nia' Aneksem nr 1 zawalrym w dniu

26 lis|opada 20()7 r' przedłużono terl in obo\A,iązwąnią Llnoł, o kolejne 3 miesące'

ZL!Żnączeni.| w|,magu fakt' iż Radą Miejską \N Czerwionce-Leszc4,nach nie podjęła
Lthl|)ąly w, splcvie zdsąd zby|ania, ndby|rania orąz r|ydzielżąwiąnią nierLłchomÓśĆi'

Zat]ąnia1 ł zaLłeŚie Pr4)gotowa1\ią i pr2ep/o\1)adzenią crynności złięanych
2 \|ydziefzą\ria iefi ieruchomości gminnych nąleżą, do obo||iąlkół pracowników

W'ydzi.llu Geodezji' Cospodarki Głuntami i Rol icfua' Nadzór w tym zakresie spraiol|ął
Naczelnik Ił/ydziału.
Aneks nr 4 z 26 listopada 20a7 r' ztłwąrł n- ifuieniu Mi.lsta p' A dl.ei Raudner ' Zastępca

Bulmis lrzą C iny i Miasta czer'Wionką-Leszc4)ny'

I1/ dniu ] mąrca 20a6 r' za'!)arto na okłes ] rol{Lt z podmiotem proładząry^m działalność
gospodarczą un1owę Clzieńl,ły ie/uchomości obejDlujące działki nr 2382/68 i 2883/68,

\l któfei wpro1lc1dzono niekorzyshe dlą Gfiiny postąnowienid:
. wpro\|a|dzo o do ś 8 umoł! zapisy umożli|'iające dzietżą\Ncy |'lpowiedzenie mo\'|y,

p()mimo że unorlą zostdłą zawalftą na czt$ ozl1clczony bez jed oczesnego

\lprdl)ądzenia tąkiej nożlirrości dlą Gniny,
. rr' '{ 9 umowy wproładzona ząpi'ly gv)arantuiące dzierżah'.y prawo do

jednostronnego przedłużenia umowy o kolejne 2 lata.

PolNyższe Żapisy umovne pfeferlljące bezzasadnie drieźąwcę oraz wyfążąjące zgodę n(l

prolfaclze ie c{ziąlalrulści fia mieńiu gmi y w chąraherze poddzierżą\łcy - ai|ięk'zego
dłuznika Gminy' budŻą wąlpli|ości t śvietle przepisu ąrt. 50 ustawy Ż dŻ1ią 8 marcą

199a t. o samorządzie Eminnym (Dz.LI' z 2a0l t Nr 112' poz. 159l z późn' zm), .l tąkże

Ct!' ]2 us!ąw! z t|nia 21 siełpnia 1997 r' o gospodąlce nieruchomościami (Dz. U'

z 2()04 r' Nr 261' poz. 26a3 z późn. zm.).

I'on\dta w lreści unoyy 6 4 Llnowy) łyfa|ŻoĄo zgodę n(l poddŻierźdwienie grunlu dla
prze(]siębiorcy' kl(5/y posiadał zadł1żenie y'abec Gfiin! z tytLllu dziefżawy oraz
bezumolłłlego korzyslania z ieruchomaści, obięrych nąkązem platniczym ną b|otę



733'909,95 zł. Paddziefżavcą posiadał rów1ież ząległości w podatlcu od nieruchomo'ści

1| k1|ocie ] 53.432,20 zł.

Powższą L]moy,a zostąła .nypowiedziąną Plzez Miclsto pismem z ]0 lipca 2006 r' wsbutek

^t|,E.:ńio 
z orldco.1' m czyn'zu nojmu rrzez Ąą1cn.ę'

Z wyjaśnień prucoł:niktnł Lllzędlt wynika, że projekt umdyy zostal pvygotowąny przez
ów-czesnega ft]dcę prą\lnego (jtzędu. Umowę u- imieniu Gminy por1pisał p' Mąrek Korną'ł
' ó|Nczesny Bur istlz Miasttl i Gminy Czerwionką-Leszczyny'

Lf dniu 26 lipo 2007 r' zav.atto umo\,ę |pĘedąży z przedsiębiorcą dziąłąjąq w Jbrmie
spółki ąkcyj ej' ?rzedfuiolem sprzedaży był odwęglony lupek przywęglowy pochodzący
z terenu hałd KWK ',Dębieńsko". ,y umołie ustalono, że k pujący będzie odbieral łupek
w akresie lipiec 2007 lipiec 2a08 r. strol1y oświadczyĘ' że zbyciu podlega 3 mln ton
łupka' l;| wyznaczonym terminie kupując, odebrcł j edy ie ] 

' 
501'171,60 ton łupka'

Zgod|xie z posta owieniami s 2 pkt 2 
'f\!' 

un'\ow odeblahie mniejszej od umówionej ilości
łupka mogło nastą)ić z wrłączeniem l ożli||ości nąliczenią kąry umownej dla nabyłcy,
jeżel! było to spolNodawąne okolicznościami niezależnymi od kupującego lub wsk tek
okoliczności nie ozlirrych do płzewidzenia w chwili zcłwarcia urxowy' lJ/ umo'Wie

posta},]o\1,iono' że kupujący jest zobov,iąztlny wykazać na piśmie okoliczności
u1ąstjdniające, że za iechanie odbioru łupka będącego pfzedmiotem umovy astą)iło
z pr7ycry przez niego ie ząwinionych.
W dniu 25 lipca 2008 r. wpl'o\)ądzono ąneks do vw' umo\!y, a podstaiie którcgo
pfzedłużono terfuifi odbiorll lupka do czenłcct 2a09 r' Gmina do dnia zawarcią )|1r'

aneksu nie wyegzehuowala pismą kupującego, w splo1łie vyjaśniena pr:yc4n
Zdniechl i(1 w'\|itlzałnią się przez kupującego z postąnowień mo\r ych- Przedstawione
w !Óku kontr1li pismo kupLliącego z dnia 6 grudnia 2aa7 r' idollJ1olNało jedy ie

a przeflNie ł odbiofze łupka w okresie zi 1ovyh ze względu na niesp|zyjająĆe warunki
ątmas.feryczne' LI/ \tw' piśmie kupujący nie informował o nie ożli''|ości odbiolu całej
il a ś c i z akupi on e go mat e r i a łu'
G/nind zawalłą ąnekl pfzesu\|djący termin odbioru łupka bez upfzed iego
ztłeryfikovania istnienia pźesłdnek uzasadniających nałoże ie na hłpującego kary
wnoi)nej zą zaniechanie odbioru ca]ośei materiału do lipca 2008 r'
Paiyższe hudzi lLątpliwości 

'|, 
śy,ielle pqePi|u ąrt' 50 ust@\,y z dnią 8 marca ]99a r'

o samorządzie gminnynl (Dz'U'z20a1 r'Nr l12'poz. 1591 z późn' z ' a t{rkże arl' l2
usta'ly z dnia 21 sierpnia 1997 t' o gospodarce hier chomościclmi (Dz' IJ' z 20a1 r.
Nr 261, poz' 2603 z późn' zn'4'
Panadto sprŻedaż łupka przez Gminę bltdzi lłątpli|ości w świetle zadań łlasnych
jednostki stlmarządu terytoriąlnego określanych v, przePi.lie ąrt' 7 u,tawy z d ia B arca
l99a r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2a0] r' Nr ]12, poz. ]59] z póź/1- Ż1l1').

Zaznaczyć nalezy' że w \yniku zaniechania odebrcnia całości łupkc! \l tclninic
,'ynikąiącyfi z ąnekstł do uno\1,y spftedąży, Mitlsto naliczyło kupującemu kałę umołną
w apćlfciu o s ó przed iotorrej umohy sp/Żedąży. I|obec bezskłłteczności \|e?i,ania do
zapłaty vystosową ego do kupującego, Miąsto wystąpiło do sądu z połłem o zapłatę'
Nąkązem zdpłąĘ, z dnitl 2 vrześnia 2009 r' Sąd Rejonowy w Ryb ibu zasądził ą fzecz
Sprzedającego ktł,otę 5B.66j,25 2ł' ?o urr. to ocnieniu \ię lego ofzeczenia, k puiący
d o kona ł z apł af1, n al e zrul ś c i'
Nudzór nąd realizacją ww' umo\1)y nąleżąl do pracowników Wydzialu Geodezji'
Gospodarki Gluntami i Rolnict\,a' Nądzór w l!- zakaesie sptauolłał Naczelnik
I|ydzialu' Aneks nl 1 z d ia 26 listopądą 20a7 r' zalyarł \l imieniu Gminy p' 4nclrzej
Rclud er zdstępcą BulmistrzLr Gminy i Miąsta CzeMionkt1-LeŚzczyny'



Wniosek nr I
\Vzmocnió nadzór nad pracorłrrikami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny wykonującymi zadanja w zakresie rłydzierżawiania nieruchomości
kon'tunalnymi' stosownie do przepisów ustawy z dna 2l sierynia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościani (Dz' U. Ż 2004 r' NI 261, poz' 2603 zpóh' zn.),
majip na uwadze przepisy ań. 68 oraŻ alt. 69 ust. ] pkt 3 ustawy z dnia 27 sieĘnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz' U. Nr 157, poz' 1240 Ż późn. Żfi).

\\ za|rr'erie rIrzedaŻy nieruchomości:
_ W zakresie przygotowdnia i przeprowadzenia w lątąch 2aa5 ' 20a9 przelargói ną

'l rzedaz ntcru, hotnuici 't." i, rdzonu. !e

> w tre'{ci ogłÓszehią o przetargu ograniczono forxry vl1oszekia tadiu włącznie do
pieniądzd' c4,m ąruszono plzepis i 1 u|t' 1 oruz s ]3 pkt 5 łozporządzenia Rady
Ministfólv z dnia ]4 vrześnią 2001 f. w spruvie sposobu i trybu przeprowadzanią
przetargóIN tltąz rokou,ań na zbycie nieruchomości (Dz' U' z 2001 ł. Nr 207'

, ptlz' 2108 z późn' zm.)'w brzmieniu pfzepis1ł obowiązuiącego do d ia 20 lo|iehią
2009 r. Povyższe w))stą)iło \| odniesieniu do ogbszeń dotyczących ustr1),ch

ni e o gr ani c z o ny c h pt Że t a r gów :
, z raku 2005 ną spfzeddż dziąlki niezabudotyąnej nr 4136/286 o po||. 20'510 m2

położonej przy ul' Ks' Pojdy,
. z roku 2aa8 na sprzedaż ptała użytkołanią )Nieczystego dziąłek nr: 2882/68

o potł' 5'2217 ha, 2883/68 o pow. 1,1a10 hą' 2881/68 o pow' 0,4262 ha of.tz
2835/63 o po\|' 0,1BB2 hą vraz z prdwem \)łasfiości znajdujących się ną nich
budynkciw i budowli polożonych przy ul' Furgoła;

- z roku 2aa9 cr spźedąż działki z.lbudoluanej nr 86j/23 o po\N' 5'935 m'połoŻonej
przy ul. Wiejskiej,

> t tfeści ogloszenia o przetargu z 2005 toku ną splzedaż nieruchomości gru to''Nej

niezdbudo\Nąnci, polożonej 
', 

Czen|ionce'Leszczynuch płły ul. Kl. Pojd! stąnowiącej
dzittłkę nr 1436/286 za\łąrto il|follnację o rtgvujących |, k;Jiędze wiecłstej
obciążeniach ciążących na sprzedąwanej nieruchomości pomimo' że nieruchomość tą
byla wolna od obciążeń' Ponadto w ogloszeniu o przetargu z 2a08 foku n.! spfzedąż
prową u.ytkowania vieczystego ieruchomości gfuntowej, ząbudowąnei położońej
I| Czef\rionce-Leszczynach przy ul. |'utgała obejmującej dz' nr: 2882/68, 2883/68,
2384/63 oraz 2885/68 nie ujcvniono wszystkich obciążeń, dotyczących zbywanej
iefuchaności' rIl księdze y,ieczyslej fgulo'Nąly ciężary i ograniczenia, któfe

łykłeślono dopiero przed zbyciem wt' nieruchomości' Pol|yżsŻy natuszolo pr2cIis
l ]3 pkl 2 i 3 rozpotządzenia Rady Mjnistrów z dnia ]1y,rześnią 2001 r' v spratłie
sposobu i trybu przeprowadzar]ic! przetargów oraz rokowań na zbycie fiier cho ości
(Dz. U' z 2001 r' Nr 2a7, poz' 2103 z póź ' z '),

ż dokonano ustdle ia wańości kielucho ości gru1'ltowej niezabudolNańej, położonej
w Czerwionce-Leszczynach przy ul' tr''s' Pojdy stanowiącej dŻ' nr 1136/28ó na
padsIalNie nieąhu!:rlnego operatu sŻacukka\|ego określąiącego jei wąrtość D) kor|ą.

Nieruchamość z()stcllą sprzedal'1ą w dniu 2 lutego 2005 l', /\ąlo iąst aperat
szacunko.,|y został spofządŻony wg Stanu nct dzień 27 czerwcą 2003 r' Powyższe było
nieŻgodne z przepisefi ąft. ]56 ust. 3 ustą\Ny z dnia 2] sierpnia 1997 r' o gospodąrce
nieruchomo'ściami (Dz' U' z 2001r. Nl 26], poz' 2603 z późn' zn')'
I| nyśI powyższych pfzepisów operat szącunkowy może być wykorzyst}ł,any do celu'
dla którego zoslL!ł spolządzot1y, ptzez okres ]2 miesięcy od daty jego sporządzenią,



ust' 1ww' prze?isu dopusŻcza natomit st jego wykotzystanie po upb'wie oklesu

o któłym mov,a powyżej' jedyńie po pot\łierdzehiu jego aktualxości przez

,r""roźrr.rę majątkowe4o' któĄ) go sporządził, poprzez umieszczeńie stosol! ej

klauzuli.

Płotyadzenie spralł nviązan\ch z gospodałowaniem ieluchomościami gni/1nyui

należL1lo c1() oboy,iązków pr.lcdy ikó'|l Wydziąłu ceodezj, Gospoddfki Gruntami

i Ro|nictwa' Nądzór w lym zakfesie spfal|o||ał Naczelnik lllydzialu'

ż w protokole z przelalgu na sprzedaź nieruchomości gfuntowej nieząbudowąnej'

poiozonej w Czerwio ce-Leszc4 ach przy ul' Ks. Pojdy stanołiącej dz' nr 4'lj6/28ó
nie ząwarto inform1cji o:
. obciqżeni(lch nietuchomości lub ich brąku,

, osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczest icb|a w plzelafgu wfąz
z uzasądnieniefu'

. cenie vr}Ąlołą\lczej niefuchomości oraz najv,yższej cenie osiągniętej vj przetalgu
ąlbo informację o zlożonych ofe/tach wr.1z z uzasadnieniem łybolu
najkorzystniejszej z nich albo o niewybłaniu żądnej z oiblL

. uzaŚadnieniu 1'ozstrzyqnięć podjętych pźez komisję p/zetafgowq
Natuszono tym przepis s ]0 ust' 1 plł 3' 6' 7 i 8 tozporządzenia Rady Ministró'|
z dnią ]4 września 2001 r' w spfavie sposohu i lrybu przeptoiadzanią przetargów

otąz /oko'Wclń na ,bycie nierucholt1ości (Dz' U' z 2004 r. Nr 207' poz. 2108 z późn'

zm.).

ż dopuszczono do udziału \ł przetalgu na sprzedąż ńieluchomości qfunto'ń'ej

niezabudołąnei' połozonej v) Czeń1)ionce'Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy Śtanowiącej

działkę nr 4136/286 uczestniktl pomimo' że dokonał wpłaty y'adiu po tefminie
określonym ł ogloszeniu o przetąr4u! c4l rla/uszono $ 4 łozporządzenia Rady
Ministr | Ż dnią 11 wrześnią 2004 rolłt \| spfąwie sposobu i trybu przeprowadzania
przetalgó)| oraz rokow*ąń na zbycie niel'uchomości (Dz' U' Nr 207, poŻ- 2108)'

Zgodnie z pol,atanym przepisenx \| przetalgu mogą brać udział osoby Jizyczne i osoby
pfałne jeżeli wpłacą vatlium )| tel ihie wyznaczonym w ogłoŚze iu o przetargu'
termin len ząś kie może upĘnąć później iż n{:, t/7| dni przed dniem ofuarciem
przetalgu.
Zgodnie z ogłoszeniem o przetafgu ną sptedaż łv. nieruchomości tefl in zaplaty
wldium uznana zcL zącho||ćl y w pr4padku r|pbwu kwoty wadium ną rąchunek
G1niny do dnią ] ] slycznią 2a05 r' Na podstawie poddanych kontroli doluodów
źródłtntych oraz dokumentacji księgowej st|,ierdzono ńatomiąst, iż uznanie rąchul1ku
bankowego urzędu Miejskiego tytułem łplcl|y v,ądiułr miało miejsce w dniu 12

styczr1ict 2005 r.

Pał))ższe stwiefdzano w odniesieniu dojednego z chłóch uczestników pf2etafgu, któĄ|

w ,lyniku postępowania nabył nieruchomość.

Zadąnią związąne z przeprowadzeniem przetąlgu na sprzedaż w)|' nieruchomości,
w szczególności lt, zttkfesie s 1iefdzenid pfąłid]owości |}płaty )|adium orąz sporządzenia
dokufie \clcji zjego pftebieEu należały do obowiążków cŻłonkó\r Komisji PfŻeląfgol|ej
p()y)ołanej na moq: 7'arządzenicl Nr 01 51/128/04 z dnia 15 paździełniką 2001 r'

Wniosek nr 2
Wzmocnió nadzór nad pracolvnikami Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Ro1nictwa rłykonu|ącymi zadania w zakresie pżygotowania oraz



przeprowadŻenia przetalgów na zbycie nieruchomości komunalnych zgodnie
Z prŻepisami usta\ły z dnia 21 sierpnia i997 r' o gospodarce nieruchomościami
(Dz'U' z 2004 r' Nr 261, poz.2603 z póżn' zm.) oraz postanowieniami
rozpożądzęnia Rady Ministrów z dnia 14 wveśnią 2004 r' rv sprarvie sposobu
i tr1bu przeprorvadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 200'1 r. Nr 207, poz' ŻI08 z póŹn' zrr.), mając na uwadze pfŻepis art. 68
oraz ań' 69 ust' 1 pkt 3 ustalły z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz'U' Nr 157, poz' 1240 zpóźi. 

^n.).

w zaklesic dochodótv z mienia:
' Zaniechanie podjęcia do dnią ko lroli dziąląń w celu weryfkacji p/zesŁlnek

uzasadniających oboll1iązek 
^,rotu 

boIifrkąty udzielo ej nabr.\Nc), komunalnego lokalu
mieszkalnego' Po||yż'lżym kąluszol1o przepis ąrt. 68 ust' 2 ustawy 2 dnia 2} sierpnia
]997/' o gaspodafce nieruchomościami (Dz' U z 2004 f' Nr 26], poz. 2603 z późn' zm.)
zgodnie z którym, 'ieżeli db)\,ca nieruchomości zbył kieruchomość lub łykor4stał 7'ą na
i ne cele niż cele uzusadniąjące udzieler1ie bonifrka\,' przed upb\)em 10 ląt, licząc od

. dnia jej nąbycią, a w plłpadka nieruchomości sta o7|iącej lokal mieszkalny przed
upływem 5 lclt, jest zoboll,iązalxy do 

^r,rotu 
kwoty równej udzielonej bonifikłłcie po jej

valoryzącji. Zwfot Żaś boniJikaty nclstępuje ną żądąhie y,łaściwe80 organu.
,y toku kontroli ustalo1.\o, że najemca wykupil mieszk:! ie komunąlne zlokalizowąne
ł Czeh|ionce-Leszczynąch ną podrtąwie u owy ustąnowie ia odrębnej wlasności lokalu
oraz sprzedąży (Reperlafium A nr 329ł2a05) z dnia 30 mąrcą 2005r' Nab1wcy lokalu
udzielono boniJikatę w kwocie 20'860,0a zł' N.]stępnie umową sprzedąży (RePertori m A
nr 9197/2a0| z dnia ]2 października 2a07 r' ww. nab1.wca dokonał odsptzedaży
przedniottnlego lokalu ną fzecz i kej osoby'

Uslalono, że Miasto i Gniną Czefu,ionka-Leszczyny dopiefo )N to] podjętych cłnnuści
kontrolnlch \u)stąpiło do nabwcy nieruchomości komunalnej celem złożenia stosownych

Ządąnią z zuk'eo^u zb1w,anio 1rr1rnh mieszktłlnych należą do obowiązków prącownikó.'l,
Ędzial Gospadarki Komunalnej i Lokalowej u!ijorzonego z clniem 1 l ,ietnia 2009l.
Wcześniej pou,yzsze ządanią b'ły )|ykokwane przez placowników l|ydziału Lokalowego'

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad placo$jnikami Urzędu Gminy i Miasta Czerrvionka_
Leszczyny rv zakresie welyfikacji pzesłanek do Zwlotu bonifikaty udzielonej
nab1rx.cy komunalnego lokalu mieszkalnego' o których mowa rv alt. 68 ustźrwy
z dnia 21 sierpnia 1997 I' o gospodarce nieruchomościami (DŻ. IJ. z 2001 r'
Nr 261, poz' Ż603 z późn. zm.), mając na uwadŻe przepisy afi. 68 oląz all.. 69
ust. 1 pkt 3 ustar.r'y z dnia 27 sierynia 2009 r- o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1210 zpóźn zfi').

wnioŚek nr 4
Podjąć dzlałania mające na celu weryfikację przesłanek uzasadniających
obo\ł'iąZek zwrotu bonifikat udzielonych nab}.wcon komunalnych 1okali
mieszka1nych udzielonych w latach 2005-2010, mając na uwadze przepis alt. 68
ust' 2 usta\ł.y z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcę nieruchomościami (Dz. U' z
2004 r' Nr 26l, poz' 2603 z p6żn. zm.).



w zakresie zamówień publicznyclr:
_ l| zabesie pfzePro'|adze ia postępa\|ąnia o udzie]enie w 2006 r' zamówienia

pllbliczneBo v lfybie przetargu nieograniczonego na realizację Żądą ia pn. ,,Kanalizacja
sąnitarna Leszczyny Stclre " sh|iefdzono.'
> niepf.B\idlowe odrŻucekie z postępo|]anicl oferty wkondNc!, który zaoferotał cenę

o 746'304.3a zl niższą tld o.fefly wykonąwcy' któłemu udzielono zanó\'ienia'
PonyżŚzym nąruszono plzepis art' 89 ust. 1 pkt 2 usta'ry z dnia 29 stycznia 2001 r.

Prallo zamóltień publicznych (Dz'U' z 20a7 r. Nr 223' poz' }655 z późn' 2m'). ofelta
y,yko a14cy zostąła odrzucona gdyż w ocenie zamąwicrjqcego nie odpołiadała lreści
specyfikacji w części do|ycŻącej studni kanalizacyjnych rewi4jnych, któ/e rli ny być
,aofefowąne do łyko a ia jako studnie z kręgów żelbetonowych, a w ocenie
zamar) iaj ące go zo'lta!ły zaoferowane j ąko studnie be to d| e. P owyższego ustaleniat
Żt!fuaviąjący dokonał ł opą1'ciu o załączo e do kosztorysów ofertowych zestąwienią
wycenionych i ?rzeznaczońych do zabudowy mateliałów' W toku postq)ow1nią
zl/nalLitljący dokonał modyfikacji specyfkacji zmieniając przedmiot ząmówienia ze
studni rewiłjl|ych betonołych na żelbetonowe' Zarazem jednak zama|\icljący nie

, dokonał zmian w przedmialach rcbót 
'l) 

po\Nyżsłm zaktesie' a i też nie nąkązał' odpo\|iedniei zmiany i kosŻtorysąch ofe ol|ych' Zal a\liający tlokonał oceny ww.

ofelty w aparciu o sL7ócone zestąwie ią RMs (zestawienic! robocizny, mątetiąló\|
i spr,ętu), dołączane do kosztolysów ofertowych wykonawcy' lll trakcie kontroli
sliierd^ono, że zestawieni.r RMs dołączone do oferty wykonąwĆy nie byĘ wymagane
w specyJikacji istotnych walunkóv zamrjwienią. Zatem zamawiający dokonał
adtzucenią oferty wkonalłcy w oparciu o dokument, hórego nie żądał ł specylLacji'
Ponądto mdjąc nd u:llcldze, że ząma.łiający dokonując zmiany rcdzaju stud i nie
dokonał odpołiedniej zmiany ł przedmiarach robót' wykonavca sporządzając
zestav)ienie RMS, który został optacowąny ną bązie ko,ztoryrsu ofertowego, musial
opierać się na przedmiarze robót by nie narażąć się na zarzut niezgodności kosztorysu
o:fertov,elo z przed iąłem robót. Po adto w ploteście z d itr 06']2'05 r' nyko awca
l'yjdsnił' że ,,prĄął do wyceny kłęgi żelbetono'|e i podstąv,ę studni monolitycznej
żelbetonowej'''
Ww' v.ykonalłca po oddaleniu protestu nie \łniósł odwołąnia do Prezesa UZP'
Zaznclczenią wynaga fakt, iż Ct alogiczną okoliczność była jednyn z powodów
adlzuce11ią ofefty innego wykontnłcy w tym samy postępovąniu. Wyko allcą ten po
oddąleniu protettu przez zamawiającego wniósł odwołttnie do Prezesą UZP. Zespół
Arbitló|,orzekł brak podstcnł do odrzucenią oJerry ze vzqlędu na rzekomą
niezgodność o;fełty z wymogami specyfikacji w zalłesie rodzaju opis'\lłanych powyżej
studni rewiĄnych' Zespół,4fbitr6| shNierdzil' że dokonując tłw. nodyfikacji
przedmiolLt ząmówie ią zamawicłjący nie zmienił pozlcji kosztorysowej
w ptzedmiarach' podkreślając, iż musi zą\|iefąć ona poprzednie zapisy, po iewaz
v Katalogach Na/łładów Rzeczowch hie istnieje Pozycja ząvierąiąca kręEi
żelbefuno\I,e, a jedyną dostępną PoŻycją jest ta, któtą zała|ł Zdmd,itljący
ł przedmiarach. Zespól Arbitrów uz ał z.1 beŻzctsądną ąrgufuentącję Zamąłiającego,
iż odwolujący po--inier'} w ral ach pozycii przed iąlo\lej zmienić fodząj mąteliąłu
z kręgół betonowych ną żelbetono'łe. Tąką zamiąną Ę.ła by zmianą przedmiarów,
czego odłołujący nie mógł dokonać ie narażając ,się na odlzuce ie oferty'
J e clnocześnie odwohłj ący zloż!-ł oświtldcŻenie o go to\l,oś ci wykonania zamówiehia
zgodnie z zupisami SWIZ, a co za tym idzie zgodnie z odpowiedziąmi ną pytanią'
,l/obec tego, powyższy ząrzut róv,nież nie znalązł w ocenie Zespołu lrbitlóv, uznąnią'



Przeprolratlzenie postęPo\lal1ią o zamówienie należą]o do obolNiązkóv Komisji
Pfzetąrgol|ej powołanej na podstawie Ząrządzekią Nr a]51/120/2005 Burmistrzą

G\niny i Mias!ą Czer)liol1ka ' Leszcryny z dnią 28 wrześnią 2005 r'
IJnoit ę Nr 2/ZP/06 z dnia ]] lońehią 2()()6 r' na vykonania łw' ządania podpisął

n imie iu Miąstt! p' Mąrek Kornas były Buf istrz Gnri y i Mit]sta Czenvhn]''łs'

Leszczyny.

ż ut\zielenie w trybie Ż llłolnej ryki zalhó\Nienią dodatkowego a kwotę 108.9]4'97 zł'

pomimo braku przesląnek do zastoso'ń}ąnią tego trybu udzielenią zafióvieniL!
y,ymaganych v przepisie ą/l. 67 ust' ] pkt 5 ustct\Ir) 2 dnicr 29 slycznia 2001 r' Pral'o
zamówień publicznych (Dz'LI' z 20a7 L Nr 22j' poz' 1655 z późn' zm')' Powyższy

przepis zezwala ną udzielenie zamówienia z ''t1olnej ręki łótłczas gĄ konieczność

lłykinania robot dodatkowych v'ynika z okoliczntlści niemożllo^ej wcześniej do

ptze\|idzekią.
W/ (t''}iu ]1 października 2()07 r' zawarto umołę nr ZP 312/18/2a07' prŻedmiote

której były roboly polegające a l|ykanąniu niezbędnych fobót re o to\lo'
przygotowattczych niezbędnych dla prąwidlowego wykonania robót podsttłlłowych

w posląci dwóch łąrshy nakładki nąwierzchni z miesząnki mi erąlno'bilu,1icznej
grysotło żwirov,ei grubości 8 cm' (Jdzielenie zamółieniąv t,}bie z )Nolnej ręki opąrto

ia .fakcie, iż doku e tącja plojeLtowa nie wyceniała wszysthch robót' hółe
zamąwiający uznt]ł ąstęp ie jtlko hiezbędne do prawidłowego wykonania

ząmótienia' Z lryjclśnień pr.lcoiników Llrzędu or.E okdza ej dokuuentacji vynika,
że konieczność wyko anią robót dodriko\1'ych uŻasadniona pogorszeniem się sfunu

lechnicznego cłrogi spowodołanego cięzkini vąrunkami zimowymi ą przełomie ląt
2001/200i oraz 2005/20a6' Zaniechąnie uwzględnienitl lobót dodatkowych

v d()kumentacji projekld|ej oraż uszkodzenie jezdni, któle astąpilo przed zawarcie

za 1óiienid po.lstąltołego (umowę Nr 2/ZP/06 na wyko a ie podsta owego ząb'esu

fabót zalląrto w d iu ]1 bwietnia 2006 /.) nie fuoże być poŚtfzegąną w kategorii
okoliczności niemozliwej wcześniej do przevidze icl w rozumieniu art' 67 ust' 1 pkl 5
\Nrj). uŚtuw*y'

Zćldanią \| ząkłesie ustąlania trybu udzielanych ząmó\|ień należąły do obołiązków
pr ącd|hikó\N Wydziahl Zamó'wień Publ icznych'
Umołę nr ZP 3ł/18/2a07 z ]]'10'20[)7 /. a vykonlnie robót dodatkovych zawałl
p' lr/iesłąw Jąniszel|ski BulmistrŻ Gmin! i Mit1stą Czerwionka - Leszczyfty'

_ W zakłesie przygotovunią i przeprowadzekia postępo\tanią o udzielenie w 2008 r'
zanótłienia publiczne4o ną realizację zćrddnia pn' ,,Termtldernizacja budynk:l KS Gófnik
Czetwionkąi' shNieltlzono łptowadzenie do treści specyfkacji połt.rnolĄ'ień w zalłesie
wąrunkóv udziału iĄ) plzetąrgu lnogących naruszdć zasaĄ uczcivej konburencji'

Pawyższy aruszono pfzepis art' 22 ust' 2 ustdwy z dnia 29 slycznią 2004 f' Prawo

za 6|ień publicznych (Dz' L|' z 20a1 l Nr 223, poz. 1655 z późn' zm.) w brzmieniu

obowiązujĄcym do 22 głudnia 2a09 r', zgodl]ie z któ/ym z.lm.^'l'iający nie może okłeślać

wanłniów ut]ziału i postępołaniu o udzielenie zafiówie ia w sposób' który mógłby

ul f udni uć uc z c iw ą ko nku r e ncj ę.

Jąka poblierdzenie spełnieniL:! \|arunku w zakłesie dośłiadczenia zażądano

urlokuńenttryąni.t yy:kona ia fobót o podobnyh chąrąkterze o )Nąrtości min' 50oź ceny

oferlo'Wej brltIto. Doko|unie oce ! speł ienią \1)v)' wąfunk1lw oparciu o ceńę ofbrt()''l)ą

łykorairct, pa1loc]uje nietó\lne traktov'ąnie ',uykonallców, gdyż każdy wykonavca
a;fełuje inną cenę, a w konsehłencji funa jest dla kazdego w.lrtość progowa za ówirń o

podobnyn chardkterze, któtych wykonanie jest łarunkien udzic!łu 'ł postą)olldniu'
'Il/arunki 

udzictlu \N postępov'aniu ptninny być ksztaltc'wąne i oparciu o p/zedniot



danego zamótlienia' \ł !}- jego ''Nańość |zacunkową która powinna być punktem
odniesie Ią do ustalania ww' warunków'
Ponadto z.!żądano jako po!łieldzenie warunbu posidda ia .,lykwalijikovanej kadry
Iłdokllnentowanic! posiąda ią pracowników o upfai ie iach budolłlanych do
wykonyvania sanodzielnei jnkcji kierotłnika hudo'|y i lobót i Śpecjdlności
instalacyjnej \1, ząktesie sieci' instalacji i urządzeń cieplnych' 

')e rylacyjnych' gązowych,
lvodociągowych i kanalizacyjłlych' Przedmiot zal óvienia obejmował roboty \Diącznie
n zaklesie ini'tąlclcji c' o.

Płojekt specyJikacji Żostal pruygotowąny przez Inspektora ll/ydzialu Zanówień
Public211'ch. Nadzór w tym ząbesie sprcrłłował Naczelnik |l/ydziału. Po'|yższą
specylkącję ząt\|ie zil p. ,I/iesła1, Ja isze,,|ski Burmistrz Gminy i Mi.lstą Czer.-io ka-
Leszczyąl'

Wniosek nr 5
wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędlr Gminy i Miasta Czerwionka_
Leszczyny odpowiedzialn;.mi za pźygotowanię i przeprowadzenie postępowań

. o udŻie]enie zamówień publicznych stosownie do wymogórv ustawy z dnia
' 29 stycznia 2004 r. Prawo zamóWień publicznych (Dz. U' z 200'7 t. Nt 223,

poz. 1655 Ż pó^. zm.). mając na uwadze ptzepisy art. 68 oraz afi. ó9 ust. 1 pkt 3

ustaŃT z dnia 27 sie|pnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. NI 157,
po7-' 1240 z póź11. zli.)'

W zakresie wTmiaru podatku od nicruchomościi
- Zaniechąnie podjęcią czynności sprawdzających n celu wyjąśnienią nieŻgodności

pamiędzy sta efi fdktycznym a wynikąjącyn z deklaracji skladanych przez podątnika
podatku od nieluchomości o umerze kąrty kohtov)ej a000039' Povyżsryłx naruszono
przepis arl' 272 pkt 3 ustavy z dnia 29 siełpnia ]997 r' ońrnacją podćttkova (Dz' U.
z 2005 r' Nt 8, poŻ. 60 z późn' zm')'
Stwierdzono różnice pomiędzy połielzchnią niefucho ości wldzierża\Niąnych plzez
padat iktl od Maslcl, ustalonych ną podstawie umów dzielża1ły a powierzch11iami
gluhtów wykąŻr|Nąl1ymi ptzez podatnika ł deklaracjach podatkoyych za latą 2a05 -
2410.
Podatnik ie korygolLał w lątąch 2005 2010 deklaracji pomimo' że powielzchnią
dzierżan zosldła obniżłna' ll/ toku kontroli okąząno postanołie ia Bllrmistrzą Gmi ))
i Mitlstcl11, sprąłie v\zczęcia postępowanią v) powyższej sptawie.
Ną pov,yższy stcln iął wpłyt, brak przepĘł,u ikfolb1acji pomiędzy Wydziałami Urzędu.

- Ząniechąno v latach 20a5 2009 wez'uania podclt11ikó1|, będcpych n.lbwcafui
ieruchamości komunalnych, do Żłożehią infofinacji lub dekląrącji podatkayr)ch ną

podatek rolny albo podatek od nieruchomości' PowżsŻe było nielgodnt z przrpisem
art' 274a ! 1 ustctlły z dnia 29 sierpnia }997 r' ordynacja podątkowd (Dz' U' Nr 137,
poz. 926 z późn' zm' oraz Dz' U' z 2005 r. Nr 8, poz' 60 z późn' zm'). W myśl tego
p|zepisu, organ podatkoly może zażądać złożenia \r,yjclś ień w sprTłie Przycłn
niezloźeni.! deklaracii lub rrezwąć do iei złożenią, ieżeli deklaracia nie została złożona
mino takiego obowitlzku,
Po'r1yzsze niało miejsce )f przypadk pod,:ltników o ndstępuiących numefach

'idencyjnych: 
a3a205ó,0]02531,0302062,0102555' a]a2539' 030225Ą a302]20,

4302186,0302259, cJ42551,0302715, 0302738,0102633,0103 7,01A3212, A18201,
dla których organ podatkowy wysokość zobowiązania podatkałego ust1lił na pocLltą1lłie
inlbrmacii o zmianach geoclezyinych lub ną podstawie ąktu nolatiah1eqo'
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Dapuszczenie do zwloki w podjęciu postępa\Nąnią padątkoy,ego ł celu wydania decyzji
ustulającej wysokość zobowiązani.] podątkowego za 20a8 r' \|obec podal ika o numerze
evidencyjnym a302863 bęrlącego nabywcą lok"llu mieŚzkalnego, Palożofiego
w Czel'wionce-Leszc4)nąch ną podstavie aktu notąriąlnego (Repertorium A nf
l9031/200B) z 29 września 2008r'
Pavyż:'ł ncl]-ułz(r1o art. 165oraz2a7$ l w związku z ąf t' 21 $ ] ph 2 ustą\.ly z dnią
29 .9iefPnią }997 r. ołdynacja poddtkołą (Dz'U' Nr 137' poz' 926 z późn. zm')'
Ęormacię v spra|,ie podalku od iefuchofiości za lata 2a08-20a9 podatnik zlozyl na
)Nezwąnie olqanu podątkonego || dt1iu 27 ;Śt)\cŻnia 2a09 Ł (data vpĘwu do Ułzędu).
IIl toku czynności konllolt1ych otgak podtltko'r|y postano\|ieniem nr FP'3] ]a-l-18/P/201a
z dnia ]8 lutego 20]0 /' |,sŻczął postwoła ie podatkowe celem nalicze ia nąleżnego
podcllku z.l okres od a]'10'2a08 r' do 3l'12'2008 r. W dniu ]8 marca 2a10 ł' organ
podątkov,y wydąI decyŻję'W spra'Wie ustąlenia zobo\l,iązanią podcltkol+,ego'

Ząniechanie podjęcia dziąłań celelh ustalenią nąstępców pr(łjl,nych i.łjącego
podatnika, nabywcy lokalu mieszkąlnego pałożanego w Czenłionce-Leszczynach'
skutkujące brakiem wrdąnią stosownej decyzii o odpowiedzialrlości spadkobiercóy,, za
po\I)stałe zoba iązanią podątkove' Połyższym n .uszofio afl' }65 w związlal z art. 100
oraz a . ]02 usttryĄ)y z dnia 29 sierpnia 1997 r' ordyacja podątkowa (Dz' I]'
z 2005 r' Nr 8, poz. 60 z późn. zr1.). W plzypadbu ustalenia' że podatnik nie łje orgąn
podutkowy,ri ien 

'|)}dać 
decyzję o odpowiedziąlności spadkobierców Ża zobowią?ania

padątkolfe spcdkodąncy' Jesl lo możlive po ustąleniu spądkobiercó,ń,' między i rymi
?oprzez wystąpie ie do sądu, lN z'Wiązk Ż lreścią ań' ]025 ustawy z dnia 23 lc,liet ia
]961 r' Kodeks cywilny Dz' U' Nr ]ó, pz' 93 z późn' zm.), z wnioskiem
o przepra\Nadzenią poslę-powa ia o shNierdzenie nabycia spadku'
P|zed iotov,e nabycie nastqpiło 11ą podslavie aktu notąri.llnego Repertofium A
nr 1 17 /2408 z 12 czeru,ca 2408 r.
Mąjąc nataniąst na urNadze, iż olgan podatkowy informacię o śmierci podątnika pozyskał
dopiero w grudniu 20a9 r' zaś nabycie nieruchomości nastą)ilo v miesiącu czen1]cu
2003/. stwierdzono róvnież zaniechanie podjęcią skutec.rrych cz|11ności sprcłwdzających,
fiających ną celu 

^|efyfkovanie 
terrhikowości |kłądąnią infoftnacji pod.ltkovych, czym

nar '|zono ?rzepi'ly ąlt. 272 pk ]ą ustąwy ordynacja podatkowa.

Zaniechcnie podjęci.! pŻez orgallpodatkowy cłnności sprąrNdzających wobec podatnika
Zcńłctd Gtlspodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczykach' \| celu velyfiktrcji
ząsądno'łci opodątkowąkia podatkiem od nieruchoności porNierzchni użytkoiych
btdynków lt.tb ich części zajętych na Prowąc|Żenie działalności qospodąrczej w zakresie
ś|)iądczenia usl1łg fiedycznych za łok 2003. Po)1,yższym nd|uszono przePisy art' 272 pkt 3
ustavy z dnia 29 'rierpnią 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz'U' Nr ]37, poz' 926 z późn'
zm') \, z--iązku z drt' 3 ust' ] ustąvy z dnia ]2 stycznid l99l r' o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.t}' Ż 2006 /. Nr ] 21, poz. 844 z późn' zm')'
Z dniem 3l grutlnia 2007 r' Zaklad Gospodarki Kofiunalnej i Mielzkąnidł,ej posiadająLy
tytuł plałIy do Po|Nyższych hietuchohości uległ |iK*aidącji mocą UchwaĘ Nr XV/} 37/07
Rądy Miej'lkiej w CzenNiance-LesŻczlnąch Ż d ia 26 październiką 2007 r' Z dniem ząś
] slycz ia 20a8 r' mocą Uchwały Nr Xl//139/07 Rądy Miejskiej \.1, Czetwio ce-
Leszczynach z dnia 26 pazdziernika 2007 r' ut'l,o/zo11o gminnąjednostkę organtzutyjną-
Zaklad Gospodarki Mieszkcl iowej w Czerwionce-Leszclnach.
No\l,o uhlorzan.l jednostka Zakład Gospodarki 

^,[ieszka 
io1l,ej począwŚzy od ] slycznia

2008 r. deklarałała nieruchomości ząjęte na świadczenie uslug medycznych, które
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uplzednio posiadął Zakład Gospodarki Komunalnej i MieŚzkanioy'ej na podstawie

lty,ąlego zaruądtł'
Wygańięcie trr^lałego zafząclu uŚląno\Nionego na łzecz Zakładu Gospod'ałki Komunalnej

i i:tieszkaniowej nałtąliło tl ch'll,ili lilcwidacji Zakładu tj' w dniu 31'12'20a7 r'

sbfierdze ie zaś vygaśnięcią l|lN. ptąwa tnlałego zarządu wraz Ż jego usta o\Nieniem na

rzecz pottstałej jediostki ofg.lnizaq)jnei ' Zakładu Gospodarki Mieszkanioy)ej nastqpiło

na nacy decyzji luydttnych ł miesiącach cŻerwiecłipiec 2008 r'

Ztodhie ze złożonymi ł toku kontroli l|yjąśkie iąmi ZcM jako nd!'ą jednoŚtka

pizejmująca skłaclniki majątkowe (należności i zobo1liąząrlia) po zli}ałidolt'anym

Zakladzie złozyla deklaracje na podatek od niefuchomości zą 2008 rok wykazując

po\Nierzchnie u\,tkowe budy11kóy' oraz ich części zajęlych na protladzenie działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych jdko kontynuację Żądąń

spac4l\A) aj ących 1| cześ niej ńc| zliloł'idowany 1 ZGKiM'
Zgo(łnie z arl. 43 ust' ] ustcł'|ry z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niefuchomościami
(Dz' U z 2aM r. Nl 26], poz' 2603 z późn. zm.) prawną;formą łładania nieruchomością
przez jednostkę ofgąnizącyjną jest tn|ały ząrząd' Natoh1iąst mąjąc a uwądze powyższy

std fzecŻy sbNieldzić nąleży, iż ustawa z dnitl ]2 stycznia 199l r' o podatkach i opłatach
lokatnych (Dz' L/. z 2()06 ł' Nr 121, poz' 841 z późn. zm.) nie defińi je jako podmiotu, na

k!ólym ciąży obowięek podatkot+y tł podatku od hiefuchomości _ instytucji nąstępcy
prąłnego podątnika'

Pro\ladŻe ie spfa'N zl|ią1anych Z wymiąfem podatku od nieruchomości należało do

obowiązków Prdco11)kikó\| Referutu Podatków' Nądzót w tym z.lkłesie sprntowal
Kiefd|nik ReJbfąlu.

I|/ydanie przez p' E Nelinę Falkiewicz Główną Księgott ą trzech decyzji w spr^vir

'|yniaru 
poddtk11 od nietuchomości' pomimo btaku upowążnienia' o którym mowa

\| przepisie art' 113 s ] ustawy z d ią 29 siefpnia 1997 r' ordynącja podątkoy'a (Dz' U'

Nr 137, poz. 926 z późn' zm. orąz Dz. L]' z 2a05 r' N/ 8, poz' 60 z póź . zm'). Pollyższe
da+)czyło decyzji łydanych na rok 2008 dla podatników o nuileftrch evidenĘnych
0302715 i a103204 oraz decyzji wydanej na rok 2007 clla podatnika o ku erze
ewidenclinym 01a2fi3.

Wniosek nr 6
Wzmocnić nadzór nad pracowlikami UEędu Gminy i Miasta Czelwionła-
Leszczyny odpowiedzialnymi w zakręsie werylikacji prawidłowości lłrymiaru
podatku od nieruchomości, stosownie do przepisów usta\ły z dnia 29 sierpnia
1997 r. ord;lnacja podatkorva (Dz. U' z 2005 r' Nr 8' poz. 60 z późn. zm.), mając

na u\\'adze przepisy ań.68 onz ań. 69 ust. 1 pkt 3 ustalły z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (DZ' U' Nl I5'7,poz. 1240 Ż póżn' zr1').

Wniosek nr 7
wszcząć postępowanie podatkowe w celu ustalenia następców prawnych
nież1'jącego podatnika' naby$'cy lokalu mieszkalnego na podstawie umowy
sprzeduy (Rep' A nr 11738/2008 z dnia 12 cŻerwca 2008 r.), zmierzające do

wydania stosorrłrej decyzji o odpowiedzia1ności spadkobierców za powstałe

Zobolviązania podatkowe' mając na uwadzę przępis ar1. 1ó5 w związku Z ań' 100

oraz art. 102 ustawJ z doia 29 sierpnia 1997 r' Ordynacja podatkowa (D2 U
z 2005 r. Nr 8' poz' 60 z późtl. ztl'l')'
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wnioŚek nr 8
Podjąć działania lv ce]u prarvirlłorvego ustalenia zobou'iązań lodatko$rycl'i
rv podatku od nierrrchomośii za 2oo8 l' Zakładu Gospodarki MieszkanioB€j

w ćzcrwionc. _ Leszczynach, mając na uwadze ań' 165 ustalvy z dnia 29 sierpnia

1997 r' ord.vnacja podatkowa (Dz' U' z 2005 r. Nr 8, poz' 60 z późn' zm')'

\\rnioŚek nr 9
opracolvaó procedury w zakresie przekazywania 

- 
infor'rrracji pomiędzy

pószczególnymi komórkami organizacyjnymi Ulzędu Gminy. i Miasta

ćzerrvionka-Leszczyny w zakesie gospodalowania nieruchomościami

komrrnalnymi dla zipewnienia poprawności ich opodatkowania, mając na uwadze

przepis a11. 68 i 69 ust l pkt 3 ustawy z dnia 29 sielpnia 2009r' o finansach

publicznych (Dz. U' Nr I57,poz.IL4D zpóźn zm')'

zakresie ulg podatkowych:
W toku koitroti postępo\yań y] splawie udzieląnia w lątach 2a05 ' 20a9 ulg w zapłacie

podatkó1, lokalnych sh|ierdzo o, Że :

ż nie zgromat1zon() dostatecznego fiateliąłu alo\lodowego, pofuierdzającego

okotiiio'ści )|skąząne ve \r1ioskach przez podatnikóv podalku od niełuchomości

oraz orl śroclków tran,Jportowych' Nąruszono tym pfzepisy aft' ó7ą s 1, c1lt' 187 f ]'
ąrt' ]9] ttl związku z irt' ]22, ]72 s ] i afi. 177 ustą\'ly z dnia 29 sierpnia 1997 r'

orclynacja poc\atkolłć! (Dz. LI. z 2005 t. Nl 8, poz' 60 z póź ' zm')' Zgodnie

, pałoioryni przepisąmi' v tok1| postępowąnia orgarD' podatkolłe podej ują

tl,izelkie niezbędne dziaĄa ią \! celu dokładnego vyjaśnienia sta u faWcznego ordz

zt ąt'')ie ią ,Lrr*y, , każda czynność posteJ)o1|ania, która ma znaczenie dla

/ozstlłEnięcitl spra y powi na być Lltn|ąIona ą piśfuie'

Połyzsie ttotyczyło 11 decyzji, z których ]0 podpiŚał p. Piotr lgnacy. były Zastępca

Bur-irttrą' izy'podpisat p' ąfek Kol ąs b)ły Burmistrz orLłz jednąp' Ffanciszek

Stephan byly Skarb ik Gminy i MaŚta'

P()nddto llo-iefdŻono' ze na 32 declzje w spfąwie udzielenia ulg Podatko'l'ych objęte

konttol4 organ potlcttkoły zaniechał v plzypadku 2ó zamieszczenią uzaŚaLlnienią

prn r"!n, ,ry. ,orrrroro pzepisy ąrt. 210 $ 1 pkt 6 ust(fl|y. z dnio 29 sierp ią
'19ol r' otclynacia podcłtkowa (Dz' U' Nl 137, poz. 926 2 późn' zm' olnz Dz (I

z 2a05 t. Nr B, poz' 60 z późn. zm')' Zgodnie z pov]yższym pfzepisem obligątoryjnyna

elementem decyzji jest jej uząŚadnienie faktyczne i prcrwne' W jednym przypadku

w uzasatlnieniu jaktycz ym dec!1ji Q'h FP 31]02/11/2005 z dnia } września 2005 r')

pominięto l)skąząnie dowodów, którym organ podatkowy dał viarę, czym narttszono

?rzepi'l drt' 2 ]0 us 1 llste,1)y ordy ącja Podatko\1't1'

ż zaniechclno pisemnego zawiac]omie ią przez organ podatko1ły strony w zy'ić{zhu

z wyclanien t1ecyzjii spławie ulg podatkołych po upł|ałie termi ón' olł'eśloĄ)Ćh

w irt' ]39 $ ] is 2 
's'41'l 

_ ordynacja podatkowa' o pfzycłnclch niedotfzymł1ią

terminu oraz łskazdniu noy)ego tell inu załc!fuienia spfa^ry, cŻym naruszono przepis

Llrt' ]10 \l'w' ustdwy' Po\ryższe dolyczylo 7 decyzji tłydanych w 20a5 i 2a07 r'

w termiłlie od 33 dtl 58 dni ą w szczegól ości:

ż ucizielono pomocy publicznej poprzez wdąnie decyzji Nr FP'3] 102/63/20()5 z dnia

29'1].2005 f' odr.lcŻaiącei ten1i11 płatności podatka od ieluchomości, pafuin1o

z4 iechania złożenia przez p()dat ika o hanelze kąrty ko lołej 0]013)5
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zaśrliadczenią o otrłl ańej pomocy de minimis. NarusŻoko ty l plzepis aft' 37 ust' 1

u|tawy z dnią 30 bvietnia 2aa1 r' o postępowaniu w sprdwach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. LI' Nl ]23, poz' 129} z późn' zm' oraz Dz' U. Ż 2007 r. Nr 59, poz. 404
z późn. zn')' Zgodńie z przytoczol'ty przepisem' podmio! ubiegający się o pomoc de

t1'li imis jest zobolfiąŻc:/1y do przedsta ienią podniotowi udzielającemu pofiocy, i,raz
z rll1io.lkie]n o udzielenie pomocy, vsłstkich ząś|icldczeń bądź oświddczeń o pomocy
de minimis' jakie olfzymął ł cią4u 3 ostątnich ląt poprzedzających dzień vystąpienią
z wnioskiem o udzielenie pomocy.
Ponadto stwierdzono również zaniechą ie łydania przez organ udzielający pouocy
na podstawie powołtlnej |,yżej decyzji jak i decyzji Nr 31102/7/2aa5 z 14 lipca 2005 r'
oraz Nt 31102/la/2005 z dnia ]9 lipca 2a05 r' zaś'wiądczeń o udzielonej pomocy de
|'ihinis. Po\Nyżs4rI naruszol1o pźepis ąfl' 5 ust. 2 ustavy z dnia 30 b|ietnią 2001 r'
o pc,stępowąniu \r sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz' U. z 2004 r' Nr 123,

poz. 1291 ze zm.), zgodnie z którym obowiązek tytlania przedsiębiolcy przez organ
udzielający pomocy zaś'łiądczenia stwiefdząiącego' że udzie]ona Pomoc Publiczna
jesl pom()cą de minimis jest obligc1toryj y do postępo\łąń podatkowych zakończanych
,po dniu 31 maja 2044 r-

Si-ierdzo11o ló\łnież przyp.1dki nietefmino,łego wydanie zaświadczeń o udzielonej
pamocy de minimis, ca dotyczyło trzech decyzji Nr FP 3]102/7/2005 z 21 lutego
2a05 r'' Nr FP 31]02/4/2006 z 24 mąrca 2006 r' oraz Nl FP 311a2/5/2006
Ż 27 mdfcą 2006 r' Powy:sze było niezgodne z posttłnowie ią i s 4 ust' ] pkt 1

rozporządzenia Rady Ministlól| z dnia ]] sielpnia 2001 l' w spfaiJie zaświadczeń
o potlocy de minimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1%a). Zgodnie z postanowienidmi wr1,.

rozporządzenia, zaświadczenie o pomocy de ihi is wydąje ;!ię )| d iu udzielenia
pomocy publicznej będącej pomocą de minimis, ą w przypądku pomocy udzielonej na
podstąwie dec!-zji wrąz z tądecyzjąw dr1iu jej v,ydania,

udzielono decyzją Nr FP'3] l4/6/a6 z 15 marca 2006 r' podat ikowi o nulneźe ka y
kontovej K50a115l6231 ulgi podatkowej polegciącej ną rozłożeniu na raty zaległości
w podatk:lt od środkó\r transpoltowch po 1ino, iż podatnik nie wskązał we tuniosku
p/4cz! uniemożlhtiają(ych spełnienie świądczenia, z powodu których wnioskuje
o u.lzielenie u]gi' W trah,ie kon oli s^łierdzano, że nie te4|ano podathi].'o do
uzupełnienią y,niosku o udzielenie ulgi' po]1adto ie zglomadzol1o doŚtatec lego
fidteriału do1|odaveqo poblierdzającego spelnienie przesłanki do zastosowąnia ulgi.
Zgtldnie z llóvczas oboifiązliącym przepisen ąrt' 67 s ] ustą'wy z dnia 29 sierpna
1997 r. orĄnacja poda|kowa (Dz. U' z 2a05 r. Nr 8' poz' 60) lł pt4padl."ach
uzasadnionych 1|c!żny interesem podątl1ikcl lub intefesem publiczu|fi olgą/1
podatkolty, ną wniosek podcltnika' może umarzyć w cąłości lub w części zaleglości
podatkolle, odselki za łłłokę lub opłalę prola gacyjl1ą Po\|yżsł dziąłaniem
naruszono plzepis aft' 169 ś ] wv' ustcll1,y, Żgod ie z któlym jeżeli podanie nie
spełnią wyn1ogó'l, olireślo ych przepisa i prawa, organ podatkov,y vzwa
vnoszclcego podąnie do uzlłpełnie ią brakóv v terminie 7 dni, ą niewypełnienie tego
łarunku powoduj e pozasrałie ie podąhia bez rozpalrZenia'
Przed iotovą decyzję lydal p' Piotl lg11ąc)) b!ły Z-ca Bulmistrzą Gminy i Miąsta
Czerwionka-Leszczyny

zaniechctno dokołryvvania czykności sPravdząjących mających na celu
A|efy/jkawąnie, c4, udzielo a pĘez olgan poddtkowy ulga łinna być łozpatryuana
\f kategaliach pofuocy de minirńis' Powyższe nieŻgodne bylo z płzepisami w art' 272
pkl 3 us|cl\ly z dnią )9 sierpnia 1997 r. ordynacia Poddtko\!,a (Dz' U' z 2005 r' Nr 8,

poz óa z późn' zm) ł związku 2 oboniązującym od ] ŚIycz itl 2007 f'
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loŻporządzeniem Komisji europejskiej h/ ]993/2006 z dnia ]5 qrudnia 2a06 r'
,, spra\)ie stosowanicl ari. 87 i 38 Traktatu do pomocy de mininis sta oii4cym, iz
z1sdd polnocy de mni imis nie stosLie się między bLn mi do pomocy pfzrznauancj
podmiotom gospodarczym znaidującym 5ię v trudnej sytuącji. Plzepisy v,u'
łozporządzenia wylączdją bowiem Że Śwojego ząkfesu pomoc, o której mowa pouyzej
v fozumieniu llr)tycznych \NsPólnota||ych dotycząclch pomocy pańshNą w celu
rąt fania i restruktulyzacji zagrcżonych przedsiębiorstjĄ, (Dz'U' C 214 z 1'1a'2a04)'
Typowymi zaś Ę)mptolra1hi tfudnej sytuącji (pkt ]] 1|r-1!cznych) 5ą: rosnące strąty,

^r,iększ.l 
ie się zapasół, nalejące obroty, zm iejs1ający się plzepłw środków

Ji ansałych, rosnące zaległości itp' Powyższe sfu|ieldzono w pfrypadku decyzji
Nr FP.3111-20/U/07 z 18 grudnia 2007 r., Nr l'P.3111-2-1/09 z 5 czeflica 2049 /.

oraz Nr FP 3]102/7/20a7 z 27 k||iet it! 2007 r., w których podąt11iql jąko
uzasudnienie udzielehią ulgi porrolali tludną sytuącję Jina sową.

Ploiadzenie postępowań podatkowych dotycząclch lozpozl1dńia wiosków o udzielenie
ulg w ząplącie podatkól|, v, |ym przygotowanie projektów decyzji podatkonlch należało
do obowiązkólł pracł'nnikół Refefątu Podatków. Nadzór w Ęm ząkłesie splawowci
Kietuwnik Referatu.

Wniosek nr 10
Przeanalizowaó prawidłowość pŹeprowadŻonych w lątach 2005 2009
postępoq'ań podatkołych zakończonych w].daniem decyzji w sprawie ulg
podatkow]'ch. W pzypadku wystą)ienia przesłanek okleślonych w art.240
usta\.\y zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.22005r. Nr8,
poz' 60 z późn. zm') wŻnowić postępowanię w celu wydania poprarrłrej dec1zji,
mając na uwadze przepisy ań. 245 oraz afi' 67a ww. ustawy.

Wniosek nr 11
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka_
Leszczyny prowadzącyni postępowania w sprawie udzielenia ulg podatkowych
stoso\ł'l]ie do pŹepisów usta\ły z dnia 29 sierpnia 1997 r. oldynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r' Nr 8. poz. 60 z późt.,. zm.)' mając na uwadze przepis art. 47
usta\łry z dnia 30 czenł,ca 2005 r' o finalrsach publicznych (Dz' U' Nr 249'
poz' 2Ia4 z późn. zl\1.).

W zakresie diet radnych:
_ Nieprcłidłove u|tąlenie i wypłacenie diet rądnych zą miesiąc styczeń, luty 2a08 f. oraz

sryczeń 2009 r' Zgodnie z postąl\owieniąfii uch1lały Nl XY/]l23a/M Rady Miejskiej
ł Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2004 r' w sprawie diet i z'|Nlotu kosztów
padróż' pr4sługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wysokość
diet radnych oblicza się biorąc Ża pod,tą' ę półlolalłotność Ł"l,oty bazov,ej oJireślonei
)1, Lłslaiie budżetovrei dla osób zajmujących kielownicze stano\łiska państ\|1owe' lr s 2
ww' uchlła4,a postanowiona, że obliczatle.'rg powyższych zasad diety prrysługują
począw'lzy od pienlsŻego dnią niesiąca nąstwującego po ogłosze iu ustawy budżetowej
w Dziennibu U;s!ań)'

|r llakcie kontroli stwierdzono, że w|sokość diety za slyczeń i luty 2a08 r' ustąlono'
przyjmLiąc za podstc\,,ę vyliczenia półtoralłotność kvoty bazo\r,ej określonej t ustawie
budzelałej ną 2008 t' ż dnia 23 stycznią 2008 r. (Dz'U' Nf ]9, poz' 117)' l|tu' ustawa
Żostałą oqłoszona w Dzienniku Usta\| z dnia 5 lutego 2008 r. zqodnie z wtł. uchv,ałą
Rady ],Iiejskiej diety za styczeń i luIy 2008 /' powiną) być wypłacone na pod1tąv,ie kwoty
bctzovej okteślonej v Ustąlly budżetołej nd rok 2007'
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W lfąkcie kontfoli shlieldzońo' że cliety zą st czeń 2009 l' ustalono' plzyjmując zLI

padslavę )|)yliczenia diety półtorcklotność kv,ot! bazoy,ej okłeślonej i- usta:Wie

budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2a09 r. (Dz.U' Nl ]0, poz' 58). Wtł' ustu.-a
została ogłaszona w Dzienniku Ustow z 23 srycznia 2009 r' Zgodnie z ww. uchwałą Rady
Miejskiej dietą zcl stlczeń 2aa9 r. powinna być wypłacone na podstąwie b|aty bązowej
okłeślonej ł UstclrNy buL1żetowej na rok 2a08'
Wskutek niepra]r,id]owego wykonywanią postąnowień uchwały Rady Miejskiej
w Czer\|ionce Leszczy ach die!, zawżo o o ]ącznąb!,otę ] '664,00 zł'
Zadanią y. zakresie obsługi kłncelaryjno biurowej Rady Miejskiej v Czervionce-
Leszczynach nąleżała do obowiązków płacownikaw Biura Rady. }ładzór y, lym zulłesie
spt ał, ow al Na c z e l ni k B iur a'
Li'|tę płąc za sĘ,czeń, luly 2008 l' otaz slyczeń 2009 r. ząfuiedził do wyplaty p' Wiesł&|
Jałliszewski _ Burmis11'Ż (}miny i Miastą CŻelwionką-Leszczyny.
Pisfie z dn[a 9 b|ietnią podpisanym przez Naczelnika Biura Rady Urzędu Gminy
i Miąstą w Czery,ionce - Leszczynach poinformawano o dokonaniu potrącenia zawrzonej
kioty diet w lutym 2Al0 L

Wniosek nr 12
wzmocnić nadzór nad pracolr'rrikami Uzędu Gminy i Miasta Czerwionła-
Leszczyny odpowiedzialnymi w zakesie obliczania rvysokości diet radnych
stosownie do postanowień uchrvĄ Nr XXvIL|23ol04 Rady Miejskiej
w Czeń\'ionce-Leszczynacb z dria 29 grudnia 2004 r' lv sprawie diet i z\ł1ofu
kosŻtów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej rv Czerwionce_
Leszczynach wysokośó djęt radnych.

Wniosek nr 13
opracou,ać procedury lv zakesie ustalania i wypłacania diet dla radnych zgodnie
z postano$.ieniami obowiązującej uchwały Rady Gminy i Miasta w czerwionce-
Leszczynaci]' mając na uwadze przepis ań.68 i 69 ust'l pkt 3 usta\łT z dnia
29 sieęnia 2009 r' o finansaclr publicznych (Dz. U' Nr l5'7' poz'Il{D z póżn.
Tn.).

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych:
_ Zaniecha ie udzieldnid urlopu wypoc4nkowego za rok 2001 do końca ] kjNartału 2a05

r' orąz zą rok 2a05 do końcą ] k|,ąrtąłu 2006 r' p' Markowi Kornąso'wi bfiemu
Burn'listrzowi Gmiry, i Miasta Czer.,.l,io ka-LeszcŻyky, p' Piotrowi lgnclcemu bylemu
Zclstępcy BLlf istrzą Ghi11y i Miasta Czelwionka-Leszczyny otaz p' Fl1nciszkowi
Stephen - hyłemu Skarbnikowi Gminy i Miasta Czet.lt,ionka-Leszczyny' Pol|!żs4m
naruszono przepis drt' '[68 ustdv,y z dłia 26 czerwca ]974 r. Kodek\ Pracy (Dz. U.
z ]99B l' Nt 2]' po7. 91 2 późn. zm').
Bulmistrzot1,i Przyznąno w grudniu 20a6 Ł eb|iwale t 2a nie'Nykorłstany urlop
tłypoczynkolly lł htocie 25.573,50 zł, w tym za 2004 r' w bl,ocie 2'1]2,59 zł, Ża 2005 r'
w k'tocie 12.545 19 zl.
Skąrbnikotli przyznano w grud11iu 200ó r' ekwiwalent Żd nie\ykorzy\tąny 1lrlop
ll,ypoczynkoll,y v h,łocie ] 0'431,75 zł, w tym za 2005 r' v k:l|ocie 2 '705,30 zł'
Zastw.y Bwmish'zą p|zy.nano w gludl1iu 2006 r' ekwiwąlent zą niewkolzyslahy urhp
wypoczynkowy tł kwocie 2a'099,13 zł, j|, tylh za 2a01 r' w htocie ]'516,] 1 zł, zą 2005 ł'
w hłocie ]a.049'7l zł, zgodnie z listąwypłat z d ia 22 gfudhia 2006 l'
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W dnil! \N',płąt! ekwiwąlentu zą nieylyko/łslańy ullop p' Piotf ]gnący _ były ZastęPca
BurmistlŻa1 Gnint i Mia|ta Czerwionką Le"^zcł1'l! pozostawal w stosunku prucy--

I| dniu 15 g1'udnid 2006 /. Bufmistrz Miąstą wydał Zarządzenie Nr 0151/176/200ó w
sprawie określenia licŻby Zc\stępców Burn1istrzą Gmi]1y i Miąsttl Czerwionka Leszc4my
oraz ich pa olanią' Ną podstąwie wv,' zarządzenia powołano na stanowisko Zastępcy
Bl1rni s llzcl p' An,lf żej cl Raudner a'
Mciąc ną r/zględzie' że p. Piotr Ig acy - byb Zc]stępca Bulmi;lt/za na dzień 15 grudnia
20a6 r. posiadal staż pracy v, Urzędzie Gminy i Miastą przekraczający 3 lata, \| dniL!
jego odu,ołąnia fuzpoczł się 3 iesięcz11y o|łes wypoviedzenią stosullllt! pracy' Mając
powyższe n4 uvadze, i dńiu 27 grudnią 200ó r' tj' v chwili vyplącenią eki,iwąlentu za
nie\fykolzystąny Mlop vypac?J)nkolly |l,l|' osoba pozostą\fąła 'ieszcze w stosunku pfacy'
Payyższry nąruszona Przepis ąrt' 17] s ] ustayy z dnia 26 czerwca ]974 r' Kodeks
Pracy (Dz' U' z 1998 r' Nr 2], poz. 94 Ż póź ' Ż ')' Zgod ie z któly lN prłpadku
niewykorzystclnitt Prł.^łuEującego ullopu w całaści lub w części z potodu /oz'l|iąząnia
lub )1)ygaśnięcia slo'9unku prdq| pfąco|,niko|ri plzysługuje ek,,riwąlent pieniężny'
Z łyjaśnień pfacowników Urzędu wynika, że stosunek placy ww' osoby roz\|ią2ąno

, \| dniu 15 grudnia 2006 f' a podstąwie aft' 29 Llst. 2 ustawy z dnia B lńalcd ]99a /'
o samafządzie gminnym (Dz' U' z 200l r. Nr 112, poz. 1591 z późn' zm.)' W!)' plzepis
s!ąno'Wi, że ?o uply--ie kadencji wójta' zast%)cą l|ójtą pelni swoje obowiązki do czasu
ohjęcia obowiązkól, przez noło po1|ołanego zdstępcę1|ójta.

!V zakresie dotacji udzielonych dla podmiotów spoza scktora finansów publicznych:
Niepravidłou,o przygoto\Nąno i przeprowadzono ohfarte konkursy ofert na zadLlnie
publiczne w dziedzinie upołszechnidnie kultuly lącznej i J^portu wśród dzieci
i nładzieży w 2007 i 2008 roku' Stwierdzono nąstęplłące nieprawidlav,o'ści.
'> ząniechanie odrzucenia z postępowąkią przeprol|ałdzonego v, 20a7 r' oferry zlożonej

przez Klub Sporlawy P]AST z Leszczyn, któła była niekohplel a- Naruszono tym
po,'tąno\|ienia pkt 5 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 015]1]6/20a7 Butfii,9t1'zą
Gmir1y i Mia|t1 Czefl|ionką-Leszczyny z 31.a1'2007 r.'W spla:Wie ogłoszenia
ol.łafiego kankvsu ofert ną wspieranie zadań publicznych Gmi y i Miaslą
Czentionką Leszczyny ('.')' Zgod ie z postąnovieniąmi vw' ząrzcldzericl ofefi))
niek)mplet e' nieprawidłowo wypełnione bądź otrzymane po ten1inie nie będą
rozpdtry1Na e. Załącznik do ojbrty złożonei przez klub, dolyczący sprdlozdani!)
fnan';owego składal się wyłącznie z inJbrmacji dodalkovej. Ponadto w treści
informacji dodcttkclwej ie zd!ąrlo i falmacji o okresie za jaki zastała sporządzona.
II] pou,yższej ofetcie nie zawąlto bilansu afaz rachunku 'wynikótt, lub łachunbu 4sków
i strąt.
Po'lNyższe dakLlfien!!- byly łymagane postanorlieniąmi rozporządzekie MnislrLl
Pracy i Paliry"ki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r' w sprawie tlzoru ofcrty /ealizącji
ządąnia P blicznego, ramove4o łzolu umowy o wykonanie zadania publicznego
i v,zoru ;spfąłaŻdclnią z 1|yko ąnia tego zadąnia (Dz' U' z 2005 r'' Nl 261 poz. 22()7),
Ocena oJbrt złożonych w ko kursie nąleżałą do obo\|iązkórN człofików Ko isji
Konkurso'Nej pottolanej ną podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia
nr 0]51/]6/2007 Bttrmistrza Gmią) i Miaslą Czenlio ka-Leszczyny z 3}'01'2a07 r'

ż nieprał,iclłou,e ołłeślenie w ogłoszeniąch o konk;ursąch dokumenttjy,, klórc por|i ny
zo.|tąć zlażane v ofercie'
I| aqłoszeniu o konku|sie ną udzielenie dotacji w 2007 r' (załącznik Nl ] do
Zarządzenia Nr 0151/16/2007 Bufmislrza Gmi y i Mic]slcl Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3l sryczni1 2007 t') orąz w ogloszeniu o konkursie ną udziele ie dotdcji l11

2008r' (Zalącznik Nr 1 clo Zarządzeniu Nr 0151/11/2008 Burmistrza cniny i Miastll
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Czen ionkd-Leszczyny z dnią ]8 stycŻkia 2008 r.) postano'wiono, że ofel'ta pa.A'inna
zawierttć załącznik splą1Ą]ozdąnie jinansowe za jedenaście lńieŚięcy roku
poPrŻednieEo'
Połyższym ndruszÓno poŚIc!11owienia rozporządzenią Ministr.r Prący i Polityki
Spolecznej z dnia 27 grudnia 20a5 r' w spr@1)ie wzoru oJbrty reąlizcrcji zadania
publicznego' ran1o'Nego wŻorll umowy o lłykonanie zadania publicznego i wzoru
spfdwÓzdanią Ż wlkonąnia tego ządąnia (Dz' U' z 20a5 r', Nr 261 poz. 2207), zgodnie
Ż k!ó/ym ofeltą pa1Ninną ząwierąć spr.^lozdanie finansowe za cąły rok poprzedzcljąql
fok udzielehie dotącji.

Przygotowanie ogłoszeń o konkułsie w spfol|ie udziele/}ia dotacji nąleżą]o c]o
obowiązków Inspektord w Wydziale Prął ym Urzędu'

Wniosck nr 14
Podjąć działania mające na celu zapoznanie pncowników Urzędu Gminy i Miasta
Czer'wionka-Leszczyny z obowiązując1,mi regulacjami prawnymi w zakresie
przeprowadzania kontursów ofeń omz wzmocnić nadzór nad człoŃami komisji
konkursow1'ch pow-ołanych do oceny i wyboru oleń na realizację zadari
publicznych przez podmioĘ nięzaliczanę do sektora finansów publicznych,
stoso$nie do przepisów ustarły z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż}tku
prLb1iczlego i o wolontariacie (Dz' U' Nt' 96, poz. 873 z póżn. zm.) otaz
postano\ł'ień tozpotządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r' ł' splawie wŻoru oferty realizacji zadania publicznego,
Iamo\\rego wzonr umorłry o wykonanie zadania publicznego i wzorl sprawozdania
z wykonania tego zac1anla (Dz. U. NI 264, pou' 2207), mając na uwadze plzepisy
ań' 68 oraz alt. 69 ust' 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr I57,poz.1240 Ż póżn. zrf'.).

wŻakresie termino}vości regulowania Żobowiązań:
Nietefmino\|o uregt owano zobolv,iązcl1lia tuobec |l'|spólnot Mieszkllniowych tytułe
zapłary zaliczki na /efuonly za miesiąc gludzień 2008 r', czym nąruszono pftepis art' 35
ust' 3 pkt 3 ust&|y z dnią 30 czerłcą 2005 r' o finansach publicznych (Dz. U. Nl 219'
poz. 2101 z późn. zn.). Zgodnie z przytoczonym przepisem, vydatki publiczne powinny
być doknyvane v, wysokości i terrkinch wynikających z )|cześ iej zaciąBniętych
?abolNiązć!ń'
ZoborNiąz.t/]icl wy iktljące z ] ] łachunkół wysta\łio|4)ch przez wy,. podmioty a łączną
huotę 19'937,58 zł zapłącono ]3 dl1i po telminie ząpłaty' Do t1nia kontroli opóźnienia nie
sbutkowaly zapłatą odsetek' Przyczyną nieprawidłowości b1ło zaniechanie przekązania
.41'odkó', pieniężnych z t.lchun],JJ budżetu Glniny na rachunek Urzędu Mieiskiego,
z którego niaĘ być poniesiane y\,' wydatki'

Wniosek nr 15
wzmocnić nadŻór nad pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyn.v odpowiedzialnyni za telminowe regulowanie Żobowiązań stoso\łnie
do przepisów art. 44 usta\\T z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych
(Dz. U' Nr l57, poz. 1240 z póżĄ' zfi.)^ mając Da u'wadze przepisy art. 68 oraz
ait. 69 usl. 1 pkt 3 r'w. ustalvy.
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w zakresie księgo1vości:
(]jęcie v, księgach rąchunkowych w miesiącu styczniu roku 2009 r. kosztó'N z tytułu
składki na PFRON Żą miesiąc gludŻień 2003 r' w bracie 3'165,00 zł, co było niezgodne
z plzepis.lni ąrt' 6 ust' ] orąz a/t. 20 ust' ] usta,ły z dnia 29 lłrześnia ]991 r.
o rachunkowości (Dz' L']. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn' zm').
Ktota 3']65'a0 Zl nie zostąłą ttykazana w spratvozdaniu budżeto1Ą)yr1 Rb-28S
sporządzo ym na dzień 3] grudnia 2a08 r' jako zobowiązania niewwągąlhe oraz
t splą *- azda niu 

'fil1ąns owrm (biląnŚie)'

Zaniechano pro*-adzenią e\lidencji anąlityczhej do kontą 20] ,, Rozrachunki z odbiorcąmi
i doslałcami' Z podziałem na zohowiązania wymagalne i niewyma]gąlne, czym aruszono
! 12 tt,lt' } pkt 5 tozpolząLlzefiia Mi11istra Finąnsót z dnia 28 lipca 2006 r w sprałie
szczególnych zasad rąchunkolyości ofąz planów kont dla budzetu pt1ństwą, budżet6|
jednostek samorządu terytoriąlnego oraz niektórych jednostek sektorą .finafisów
publicznych (Dz. U' Nl l42, poz' ]a20 z późn. zm.) y, Z,fiązku z ?ostąnoy' ieniam]
rozporządzenia Ministrą Finąnsó1, z dnia 27 czerwca 2006 r' v sprclNie
sprawozdavczości budżetowej (Dz' U' Nr ]]5, poz. 781 z późn' zm.). W ZaHadowyn
Plahie Kont łprovcldzokym Za/ządze iefu Nr 0]51/126/2008 Burmistrzą Gt ihy i Miąsta
Czerwionka-Leszczyny z d ia 8 sietpnia 2a08 r. nie ltŻewidziano takjeEo sposobu
pro adze ići ellidencji ctnalitycznej konta 201'
Potyzsze skutkowało zaniechanieln wykazania na dzień 3] grudnia 2008 ł' zobowiązań
\,ymągllnych na łączną k\|otę 329,2 ] zł 'ń, jednostkowych i zbiorczych spravozdaniąch:
Rb-28 S z wykonania plcl.xu tydalkóy) budżetavych j ednosth Śamorządu tery)toriąlnego zć!
2008 r' oraz Rb-Z o stąnie zobo'liązań według tytulów dłużtych oraz g]vur1ncji
i poręczeń za 2008 r' Dotyczyło to zobowiązań wynikających z 4 faktur.

Zaniechano p/oładzenia elNidencji księgovej konfu a|| ,,Śłodki mvale " zgtlcłnie
z \)ymogcrmi drt' ]7 ustą|1y z d11ią 29 |,rześ ia ]994 r' o rachunkowości (Dz' L]' z 2002 r'
N/ 76 poz' 691 z późn' zm') oraz postLlnowień łozporządzenia Minislfa Fina sóv) z dnią
18 gtudnia 200] r. w splLly)ie szczególnych zasad rachunkowości orąz planów kont dlą
bu.lżetu ptlństvlą, budżetów .iednostek sąnorządu tetyorialnego otaz niektól.ych
jednoo^tek 

"'ektora finansów puhlicznych (Dz' U' Nr 153, poz. 1752 z późn. zn.),
a nastwnie rozpofządzenia ]uIinistra Finansó.ł z dnią 28 lipca 2006 r' w spra|ie
szczególnych zasad rachunkowości orąŻ pla ów kont dlą budżetu pańsf,Ną, budżelón
jednostek samorzc1du lerylaridlnego orąz niektórych jednostek seklora rtnąnsól^)
publicznych (Dz. U. Nl ]12, poz' 1a20 z późn' zm.)'
Nieruchoności nabyte przed rokien 20a0 zostały \rpro\rąt]ząne tlo ewidencji konta 0} t
,,Srodki try,ąle" łącznie tełług poszczególnych oblębów. ząniechcll]o zatem
wprowadzenia ewidencji z wyszczególnieniem \\,artości klięgo\+,ej każdej nieruchomości'
W przypadku splzeda1' nieruchomości nclbyrych przed 200a fokien ||ąrtość
nieruchomości sprzedavanej ustalano w opcltciu o zasadę sumowania w danym obtębie
ewidenq'inym powieĘchni i 

'ląrlości 
d /lclslępnie \Nyliczahia \)artości jednostk()\Ą.ei metrćr

kwadrdtowego qruntu, ząś uśrednioną wallość stano\Niła! ,rtai|kę Wjścio!'ą przy
ŚporządŻanill do kunefitó\| LT'
Ponadto e||idencja k ięloła anąliIycz\1ą clc, konra 0]l ,'Śroclki trwałe" cto t]nitt
zakończenia kÓntroli nie hyła prowadzona 1| całości w systemie komputefol|yn, cŻrm
nątllszono postąnowienia poliĘ)ki łachunkolyości obowiązującej w jednostce,
wpfov)adzonej Zdrząd2cnien N| ()]5 ]/126/20a8 Bul iltrŻ.l Gmi y i Miasta Czeł-wionka'
Leszczyny z dnia 3 sierpnia 20a8 r', a astę.pnie Zarządzeniem M 215/09 Buln1i'|tfzą
Gminy i Miast0 Czerwionka-Leszczyny z dnia } października 2a09 t

t9



Zada ia ł ząA7esie pfo1ład,e ia ksiąE rąchunkowych jednostki należały do pracowników
Referalu KsięEowości. Natlzór \ł ly zakfesie spravo''Nał Kierownik tego Referatu'

Wniosek nr 16
Wzmocnić nadzór nad placownikami Urzędtr Gniny i Miasta czelwionka-
Leszczyny odpowiedzialrt1,tti za prowadzenie ksiąg rachuntowych, stosownie do
przepisó$' !rsta\\y z dria 29 lyrzęśnta 1994 r' o lachuŃowości (Dz. U. z 2009 t.
Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz postano'wień Zakładowego Planu Kont
wplowadzonego Zarządzeriem Nr 245109 Burmistrza Gmily i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia I października 2009 r., mając na uwadze przepisy
ań' 68 oraz alt. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach
publicznych (Dz' U' Nt I57,poz. I24o z późn. zm').

Ponadto, mając na uwadze chalakter stw'ierdzonych i wyrnienionych nieprawidłowości
kieruję do Pana Burmistrza dodatkowe wnioski:

' Wniosek nr 17
RozwaŹyć możliwość wyciągnięcia konsekwencji sfuzborłyclr w stosu4ku do
osób' któIe przyczy'liły się do powstania nieprawidłowości, a któr}.m powierzono
mel}'toryczną odpowiedzialność za rłYkonanie zadań, mając na u\ł'adze zasady
określone lv przępisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz' U' z 1998 r' Nr 21' poz, 91zpóźn' Żfi)'

Wniosek nr 18
Podjąć działania mające na cę]u podniesienie przez pracowników kwalilrkacji
zawodorł'ych' mając na uwadze obowiązek zaperuienia fiłkcjonowania
adekwatnej, skutecnej i efektnłnej kontroli zarządczej w myśl przepisu
ań. 69 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(DŻ' U. Nr I5'7 

'poŻ' 
1240 z późn. Żfi).

Stosownie do tleści art. 9 ust' 3 trstawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o legionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 I' NI 55, poz. 5'7'7 z póŹn' zfi.)' sprawozdanie
o sposobie realiŻacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie
ObrachuŃowej w Katorł.icaclr, }v terminie 30 dni od daty otżymania rriniejszego
1łTstąpienja.

Do rłnjosków pokontrolnych zalvaxtych w ninięjszym wystąpieniu przysłttguje prawo
ŻgIÓszenia zastzeżeń, rv zakresie wymienionym w art. 9 uśt. 4 ustawy z dnia1 pażdziem|ka
]992 r' o regionalnyclr izbach obrachuntowych. zastrzeżeDia moŹna \łnosić do Kolegium
tutejszej lzby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienla pokontlolnego.

Ponadto jnformuję, żę inspeldorzy Regionalnej Izby obrachunkowej !v Katowicach
przeprowadzili kontro1ę doraźną w ZŃJą zie oospodarki Komunalnei w Czerwioncę_
Leszczynach $'dniach od 17 lutego do 2 marca 2010 r' Do Dyrektora Zakładu Gospodarki
Kon'tunalnej zostało skielowane odrębne wystąpienie pokontrolne'

Feq onalf
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