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Okres objętv kontrolą: rok 2009 oraz2010 r. (do dnia przeprowadzania kontroli).
W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

-

p. Marek Szczepanowski

-

p. Grażyna Kalita

-

p.

-

p. Mirosława Cieśnik - Inspektor ds. finansowo-księgowych,

-

p.

-

p. llalina Lukiewska - Inspektor.

-

p.

-

-

Starosta Grudziądzki,

Skarbnik Powiatu,

Alcksandra Czecholińska

-

Inspektor ds. finansowo-księgowych,

Aleksandra Diksa - Księgowa,

AgnieszkaZawadka - Inspektor,

- p. Eclward Wiatrowski

-

Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału

(ieodczj i. Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

-

p

l)tlrota Kaczerowska Kierownik Wydziału Rozwoiu Lokalnego,

Ecltrkac-|i i

Zamówień Publicznych,

-

;l..Ąllclrze,j Rodziewicz

-

p. Kazilllierz Tarkowski

&s

- Kierownik
- wyko

Wydziału Komunikacji.

I. Ustalenia ogólno

- organizacyjne

1. Dane ogólne

starosta powiatu:
Pan Marek Szczepanowski, pełni funkcję od 7 grudnia 2006 roku, co stwierdzono na

podstawie lJchrł,ały Nr IIl1112006 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 7 grudnia

2006 roku w sprawie wyboru Starosty Grudziądzkiego.

wicestarosta powiafu:

Pan Edmund Korgol. pełni funkcję od 7 grudnia 2006 roku, co stwierdzono na

z

podstawie lJchwały Nr IIll ż12006 Rady Powiatu Grudziądzkiego

dnia 7 grudnia

2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Grudziądzkiego.
sekretarz powiatu:
-Iaf-elski.

Pan Bożesłarł

pełni funkcję od 7 grudnia 2006 roku, co stwierdzono na

z

podstarvie lJchwały Nr 1111412006 Rady Powiatu Grudziądzkiego

dnia 7 grudnia

2006 roku w sprawie powołania Sekretarza Powiafu.

skarbnik powiatu:
Pani Grażyna Kalita. pełni fuŃcję od 3 lipca 2003 roku, co stwierdzono na podstawie

LJchwały Nr YII.D|12003 Rady Powiatu Grudziądzkiego

w

sprawie powołania

skarbnika powiatu,

Ostatnia kontrola kompleksowa gospodarki finansowej została przeprowadzona
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w okresie od

do 17

paździemika 2006

RIO/KFi4104149lż006

z

r.

2l

Wystąpienie pokontrolne wydano pismem Nr

w

Bydgoszczy

o

sposobie wykonania zalęceń

pokontrolnych pismem Nr OR.0911-3106107 z dnia 10 stycznia 200]

W okresie od 24lipca do 26lipca ż007 ro

M

l

r.

dnta 15 grudnia 2006 r. Starosta Grudziądzki poinformował

Regionalną lzbę Obrachunkową

ft

sierpnia 2006

3

r.

Bydgoszcz}, przeprowadzlła kontrolę sprawdzającą wykonante zaleceń pokontrolnych.

z

Kontrolę udokumentowano protokołem Nr RIO/KFl46l44l2001
2007 roku. Wystapienie pokontrolne wydano pismem

dnia

l

l

dnta

26

lipca

Nr RIO/KFl4l04lI96l2007

z

wl-ześnia ż0O1r. Starosta Grudziądzki poinformował Regionalną lzbę

Obraclrunkową w Bydgoszczy o sposobie wykonania zalęceń pokontrolnych pismem
Nr OR.09l1-2107 z dnia 5 paździemika2UU7 r.

2.

Wewnętrzne regulacje organizacyjno - prawne

2.1. Statut Powiatu Grudziądzkiego

W

okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Powiatu Grudziądzkiego

przyjęt1, LJchwałą Nr III/l4l98 Rady Powiatu Grudziądzkiego

l998 roku. Statut został opublikowany
Kujawsko

-

Potllorskiego Nr 14

następorłał1, z,lniany,

z

z

w Dzienniku

z

dnia 22 grudnta

Urzędowym Województwa

dnia 8 marca 1999 r., poz. 70. W statucie Powiatu

ktorych ostatnia zostńa wprowadzona Uchwałą Nr

XXl1112009 Rady Powiatu z dnta 30 czerwca 2009 roku.
W statucie zawarto wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego stanowią Akta
kontroli Nr

45/20 l

0lll1.

2.2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny. przyjęty
LJchwałą Nr XXVIII l5712005 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z dnia 29 grudnia 2005

Znlian regulaminu dokonywano Uchwałami Rady Powiatu: Nr VI/32l2007
19

czerwca 2007 roku,

Nr XX/l8l2009

z

z

r.

dnta

dnia 30 czerwca 2009 roku oraz Nr

XXVl4l20l0 z dnia 7J marca2OlO roku.
Regularnin ten zgodntę

z

art. 35 ust 1 ustawy

samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 200lr Nr

z

dnia

5

czerwca

l998 r.

o

142, poz. 1592 ze zm.) regulował:

,,Organizac.ję i zasady Junkcjonowania starostwa powiatowego " m,in.:
t\-..-.

źNl

- strukturę or ganizacyjną starostwa,
- zakres działanla i kompetencje kierownictwa Starostwa,

- zasady działania komórek organizacyjnych Starostwa,
- organ

i

zc-lw

anie działalnościkontrolnej.

Służby,f-tnansowe Starostwa były zorganizowane

w formie Wydziału Finansowego,

który podlegał Skarbnikowi Powiatu. Zadania i kompetencje Wydziału uregulowano w

§ l5 regulalninu.

na piśmiezakres czynności, uprawnień i
przyjęcie do wykonania i przestrzegania zostało

Skarbnik posiadał ustalony
odpowiedzialności, którego

potwi erdzo ne zł ożeniem podpisu.

2.3. Zakresy czynności

Podczas kontroli sprawdzono,

czy zostĘ powierzone na piśmiezakresy

czyrności wybranyrn pracownikom zatrudnionym

w

Starostwie Powiatowym.

Kontroli poddano zakresy czynnościwszystkich pracowników Wydziału Finansowego

(Skarbnik,

l

księgowa,

4

inspektorów). Ustalono,

że wszyscy ww. pracownicy

posiadali określone na piśmiezakresy czynności i obowiązków znajdujące się w
teczkach akt osobowych.
2.4. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości

Kontrolą objęto przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art. l0
ust,

l i 2 ustawy z

dnta 29 września I994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r.

Nr

76. poz. 694 ze zm.), w zakresie spełnienia obowiązku opracowania i wprowadzęnia
dokumentacj i opi suj ącej przyj

ęt

e zasady rachunkowości.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w okresie objętym
kontrolą obowiązywńo Zarządzenie Nr 28 Starosty Grudziądzkiego

2008r.

w sprawie ustalenia

z

dnia

3l

grudnia

zasad rachunkowości dla budzetu jednostki samorządu

powiatowego (organu finansowego) i Starostwa Powiatowego w Grudzi
Powyższyl n Zarządzeniem wprowadzono

Ą

d"^

:

uw4.

-

Ogólne z,asady prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiące załącznik Nr 1 do
zarządzenia.

-

Metody wyceny aktywow

i

pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

stanowiące załącznlkNr 2 do zarządzenia,

-

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych(załącznik Nr 3), w tym:

.

zakladowy plan kont dla budzetu jednostki samorządu

- zńącznik Nr 3a,
o zal<ładowy plan kont dla starostwa powiatowego w
terytorialnego (organu)

Grudziądzu jako jednostki budżetowej - załącznlkNr 3b,

-

System oclrrony danych

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

stanowiący

z,ałącznlk Nr 4 do zarządzenia.

Ponadto

w

kontrolowanej jednostce obowiązywało Zarządzenie

Starosty Grudziądzkiego

z

dnia

3l

grudnia 2008 roku

w

ow

-

i

at

owy n w G rudz i ądzu. Zarządzeni em wprowadzono
l

w

Starostwie

:

Regulalllin kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym
lnstrukcję^ obiegu

2912008

sprawie wprowadzenia

przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
P

Nr

-

załącznik Nr

1,

i kontroli dokurnentów księgowych w Starostwie Powiatowym

zalącz,llik nr 2.

-

I

nstrukc.j ę i nwentaryzacyjną

-

zŃączn|k Nr 3,

Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej

- załącznik Nr

4,

Regularllin udzielania zamówień publicznych - załącznik Nr 5,

lnstrukcję

w

sprawie ewidencji

i

kontroli drukow ścisłegozarachowania

-

załącznik Nr 6.
Stwierdzono. że ptzyjęte zasady rachunkowości zawierały obligatoryjne elementy, o
których lnowa w art, l0 ustawy o rachunkowości.

3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej skontrolowano badając wykonanie przez
jednostkę obowiązków w zakresie kontroli finansowej, określonych przepisami art. 47

ust, 3 ora7, art. l87 ust. 3 ustawy

&6

z

dnia 30.06.2005r

o finansach publicznych w

zakresie:

opracowania i wprowadzenia procedur kontroli finansowej,

przeprowadzenia kontroli podległych

i

nadzorowanych jednostek

organizacyjnych, obejmujących co najmniej 5% wydatków tych jednostek w
z ak re s

i

e r ealizacji wewn ętrznych procedur kontroli.

3.1. Regulacje określająceorganizację i funkcjonowanie kontro|i wewnętrznej

Uregulowania dotyczące dzińalności kontrolnej zawarto w następujących aktach
prawa wewn ętrznego j ednostki

l.

:

Regularninie organtzacyjnym

w

Rozdziale

7

zawarto postanowienia

dotyczące organizowania dzińalności kontrolnej. Określono cele kontroli i

wskazano komórki organizacyjne wykonujące kontrolę oraz sposób
przeprowadzania kontroli. Działalnośćkontrolną koordynuje Wydział
Organizacyjny (§ 33 Regulaminu).

2.

Regulalninie kontroli wewnętrznej
załączlllk Nr

l

w

Starostwie Powiatowym, stanowiącym

do Zarządzenia Nr 2912008 Starosty Grudziądzkiego

z

dnta

3l grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych
regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.
N iniej

szy regulamin określał:

-

Ogólne zasady otganizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w
Starostwie Powiatowym,

- Organizację kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych.
- Standardy kontroli,
- Kryteria kontroli,
- Podstawowe zasady kontroli orazzasady postępowania kontrolnego,
- Organtzację kontroli wewnętrznej.
Ponadto. od l stycznia 2010 roku, obowiązuje Zarządzenie Nr 612010 Starosty
Grudziądzkiego zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym.
Niniej szym zarządzeniem wprowadzono,,Regul

_fl
0Y,
,

7
I

QJ-

Powiatowym w Grudziądzll i jednostkach organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego",
Regularnin ten określałzasady organizacji

i

funkcjonowania oraz standardy kontroli

zarządczej.

3.2. Przestrzeganie obowiązku przeprowadzenia kontroli finansowych podległych

i

nadzorowanych jednostek organizacyjnych, wynikającego z przepisów art. l87

ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego wg
stanu na dzieli 30.06.20l0r. (Akta kontroli Nr 45l2010llll) stwierdzono, że
f

unkc.ionowało:

- 7

jednostek budżetowych (powiatowy zarząd Dróg, zespoł szkół

w Łasinię. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w
Wydrznie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie,
powiatowe centrum pomocy Rodzinie w Grudziądzu, powiatowy
Ponadgimnazjalnych

lnspektorat Nadzoru Budowlanego, Starostwo Powiatowe)

- | (iospodarstwo

Pomocnicze (Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w

Ł,asinie).

Obsługa flnansowo- księgowa wszystkich jednostek organizacyjnych była prowadzona
we właslry,tn zakresie przez te jednostki.

Działalnośćkontrolna była prowadzona na podstawie rocznego planu kontroli
zatw

i

ęr dz,on e

go przez Starostę.

Na podstawie przedłożonych protokołów kontroli oraz planu kontroli jednostek
organizacyjnych na rok 2009 ustalono, że obowiązek kontroli wynikający zprzeptsów
art. l f]7 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku został zręalizowany wobec
w s zy stk

i

c

h p tld

le

gł ych j

e

dno stek or

ganizacyinych.

Nieprarvidłowościw tym zakresie nie stwierdzono.

ll. Księgowośći sprawozdawczość budżetowa
l. Stan i kompletnośćurządzeń księgowych
W kontrolowanej jednostce prowadzone są wszystkie, wymagane zapisem art.

13

ustawy o raclrunkowości, księgi rachunkowe. Ustalono, że w kontrolowanej jednostce
dla budżetu i jednostki budZetowej prowadzone są następuj ące urządzenia księgowe:

-

dziennik,
księga główna

- konta syntetyczne,

księgi pomocnicze

- ewidencja

ana|ityczna,

zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg

pomocniczych,

-

wykaz składników aktyrvów i pasywów.

Księgi rachunkowe posiadały oznaczenie roku obrotowego

i

okresu, którego

dotyczyły.

Księgowośćprowadzono techniką komputerową programem komputerowym
Radix z Cidańska

-

wersja 5.29 z dnia l7 .06.20I0t.

Zintegrowany pakiet oprogramowania Radix jest systemem zbudowanym w oparciu o
moduły. Sy,stenl FKB składa się z 3 programów:

-

I:KZ,

-

do obsługi kont organu,

IrKJ

-

do obsługo kont jednostki budżetowej - Starostwa Powiatowego,

FKW - służydo obsługi zadań.

2. Prawidłowośći terminowość zapisów w ewidencji księgowej

Tertninowość i poprawność zapisów księgowych skontrolowano

w oparciu

o

następujące przepisy:

-

ustawę

z

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z

2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

-

to7,porządzenie Ministra Finansów

z

dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości or

9

palistwa (...) (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz.l020 ze zm.),

-

rozpotządzenie Ministra Finansów

z

dnta 14 czerwca 2006 roku w

sprawie szczegołowej klasyfikacji dochodóq wydatkow, przychodów i
rozchodów oraz środków pochodzących ze źrodełzagranicznych (Dz. U.
z 2006 r Nr l07, poz.726 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów

z, dnia

2

marca 2010 roku

w

sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów

i

rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U, z2010 r. Nr 38. poz,207
ze nn.)

-

ure gul

owania wewnętrzne kontrolowanej

j

ednostki.

Zagadnienie prarł,idłowościi terminowości zapisów w ewidencji skontrolowano przy
przeprowadzaniu kontroli zagadnień w rozdziale III, IV protokołu w oparciu o ustawę
o rach unkowośc i. W w/w rozdziałach protokołu stwierdzono

-

:

wpfowadzanie do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczęgo
z,darzetl, które nie nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym, czym
naruszono przepisy art. 20 ust.

l

ustawy

z

dnia 29 września1994 r. o

rachunkowości, zagadnienie opisano w rozdziale IV pkt 3 ppkt 3.1.2.4

-

-

'Zakup usług remontowych oraz pozostałych",
niezgodne z dehetacją księgowanie dowodów księgowych, czym
llaruszono przepisy art. 24 ust. 1 ustawy

z

dnia 29 września1994 r. o

rachunkowości, zagadnienie opisano w rozdzia|e IV pkt 3 ppkt 3.I.2.4

-

,Zakup usług remontowych oraz pozostałych".
3. Sprawozdawczośćbudżetowa

Tenninolvośc i poprawnośćsporządzenia sprawozdań budżetowych poddano
kontroli w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów

z

2006 r. w sprawie sprawozdawczości budZetowej (Dz. IJ. z 2006 r.

oraz rozporządzenie Ministra Finansów

z

dnia

3

dnia

2J

czerwca

Nr l l5, poz. 78l

lutego 2010 r.

w

sprawie

sprawozdawczości budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz. l03).

Kontrola dotyczyła następujących sprawozdań za 2009 r. i I poŁrocze 20l 0

10

)

r.:

l) Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2) Rb-28S z wykonania planu wydatków budZetowych j.s.t.,
3) Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.,

4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościj.s.t.,

5) Rb

-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązah wlg tytułów dłużnych

oraz gwarancji i poręczeń j.s.t.,
6) Rb

- NDS kwartalne sprawozdanie

o nadwyżce

l

deftcycie

,

7) Rb- 5 0 sprawozdanie o dotacj ach związanych z wykonanie m zadań z zakc esu

adrninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
Nieprawi dłorł,ościnie stwierdzono.

%d-

l1

III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki
1.

Gospodarka środkami pieniężnymi
Obowiązujące w jednostce zasady gospodarki kasowej zawarte zostały w:

Instrukcji gospodarki kasowej wprowadzonej Zarządzeniem

3l grudnia

200t3 r.

Nr

2912008

z

dnia

w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących

gospodarkę finarlsową w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu (Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 2912008)

Zakreseln kontroli gospodarki kasowej Starostwa objęto:
a)prarł idłowośći kompletność instrukcji reguluj ących gospodarkę kasową,

b)przestrzeganie przyjętych
regu luj
c

)praw

i

w

jednostce unormowań

wewnętrznych

ących gospodarkę kasową,

d ł

owośćsp orz ądzania raportów kasowych,

d)przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących
zakresie (art.20 ust. l; ust.2 pkt 3, art.2l ust.
art.24 ust. 5 pkt 3, art.26 ust.

1.1.

l pkt l

l pkt4 i 5,afi.23

ust.

w tym

2pkt3,

ustawy).

Organizacja obsługi kasowej

Zasady gospodarki kasowej określone zostaŁy

w

Instrukcji kasowej

wprowadzotlej Zarządzeniem Nr 2912008 Starosty Grudziądzkiego

z

dnia

3

l

grudnia

2008 r. (Zalącznlk Nr 4 do Zarządzenia Nr 2912008).

Pislnelrr z- dnia 20.02.2006 r. Starosta Powiatu określiłwysokośćpogotowia
kasowego w wysokości 4.000,00

Załącznlk Nr
3l .l2.2008

4 do

złco było zgodnie z

Zaruądzenia

Nr

§ 5 pkt 3Instrukcji kasowej

2912008 Starosty Grudziądzkiego

z

-

dnia

r.

W Starostrvie

1-unkcjonuje jedna kasa

w zakresie wypłat odnośnie wydatków

ponoszonych przez Starostwo, między innymi dotyczące: rozliczania zaliczek dla
pracowników. w;,płacania delegacji służbo

lub rachunków dokonanych zakupow dla potrzeb Starostwa. Raporty kasowe w kasach
sporządzane są ręcznie.

Bank Społdzielczy w Łasinie dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
prowadzi obsługę kasową Starostwa, Punkt ten zajmuje się przyjmowaniem wpłat
dotyczących należnościdochodowych dla Starostwa powiatowego między innymi:

-

opłatkomunikacyjnych,
z t1.,tułu czynszów najmu,

opłat ztytułu funduszu geodezyjnego.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie

przestrzeganta przyjętych w

jednostce ww. unonTlowań wewnętrznych regulujących gospodarkę kasową ustalono,
co następuje:
a) Funkcję kasjera pełniłaPani Aleksandra Diksa, która złożyłaoświadczenie

o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie w dniu
28.08.200ż r.
b) W 2009 r. przejęcie funkcji kasjera przez osoby zastępujące następowało na

podstawie protokólarnego przejęcia obowiązków w dniach: 22.01,2009

r.;

l3.03.2009

t.;

26.01.2009

r.,

r.;

23.02.2009

27.02.2009

r.;

|9,03.2009 r.;l4.05.2009 r.; 19.05.2009 r.; I7,06.2009 r.,22.06.2009 r.;
31.0'7.2009 r,; 13.08.2009 r.; l8.08.2009 r.;25.08.ż009 r.; ż7.08.2009 r.,
23.1l .2009 r.: 26.1 1.2009 r.; l

c) Kasjer oruz wszystkie

1.

12.2009 r.; l7 .12.2009 r.

zastępujące kasjera osoby posiadały

w

aktach

osobowych zaświadczenia o niekaralności otaz oświadczeniao
odpowiedzialności materialnej.

d) W zakresie przestrzegania przepisów art. 26 ust. 1 pkt l ustawy o
rachunkowości ustalono, że dnia 3I.12.2009 r. została przęprowadzona
inwentaryzacja w drodze spisu z natury w kasie, którą objęto gotówkę oraz

druki ścisłegozarachowania

-

czeki, kwitariusze

i

inne druki. Powyższe

stwierdzono na podstawie przedłożonych protokołów
dnia

3

31

.

12.2008 r. był zerowy (zgodnie z ewidencją księgową).

e) Badając prawidłowośćfunkcjon
_i/

QJ*

z

|.12.2009 r. W wyniku inwentaryzacji różnic nie stwierdzono, stan

gotówki na

llaI r

z inwentaryzacji

13

kontrolujący dokonali

w dniu

27.08.2010

r.

doraźnej kontroli kasy

Statostwa, sporządzając odrębny protokół, który stanowi Załącznik Nr

1

do niniejszego protokołu. Stwierdzono, żerzeczywisty stan gotówki w
kasach w dniu kontroli był zgodny ze stanem wykazanym w raportach
kasowych.

t) Kas.ierka dysponowała aktualnym wykazem oraz wzorami podpisów osób
upowaznionych do dysponowania gotówką

i

zatwierdzanja dowodów

kasowych.
N ie shu i erd zorto

n i e praw

idłow o ści.

1.2. Udokumentowanie operacji kasowych

W kontrolowanej jednostce, w badanym okresie raporty kasowe sporządzano
ręcznie w kasie znajdującej się w budynku Starostwa. W badanym okresie tj. od
1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. sporządzane były następujące rodzaje raportów:
-

wydatki Powiatu,

-

ZFŚS.

Dokulnentacj ę kasow ą zbadano w zakresie

-

:

bieżącego ujmowania dowodów wpłat oraz odprowadzania gotówki do
banku (art. 24 ust.5 pkt 3 ustawy o rachunkowości),

-

prawidłowego sporządzania i kontroli raportów kasowych,

prawidłowoŚci stosowania

i

sporządzania dowodów kasowych (an,

21

ustawy o rachunkowości),

-

zaprzychodowania pobranej gotówki

z

banku na podstawie czeków

gotórvkowych, dowodów wpłat w raportach,

-

zachowania ciągłościsald raportów kasowych,
przestrzegania przepisów art.20 ustawy o finansach publicznych w zakresie

dokonyłvania wydatków bezpośrednioz bldzetu Powiatu

i

odprowadzania

uzyskanych dochodów na rachunek tego budżetu,

-

przestrzegania wyznaczonego

limitu gotówki, jaka może być

l4

\lr

stale

M)

przechowywana w kasie.

W

powyższym zakresie badaniem objęto niżej wymienione raporty kasowe i

przypisane do tych raportów dowody źródłowe:

-

raport kasowy dot. wydatków starostwa:

a)

nr l3lllYll2009 z

30.06.2009

r. (32 pozycje w raporcie - dowody

zródłowe dotyczące wypłaty z kasy oraz dowód wpłaty do kasy gotówki
pobranej z banku czekiem nr 3036212126),

b)

nr l4l|lVIIl2009 z

06.07.2009

r. (9 pozycji w raporcie

-

dowody

zrćldłowe dotyczące wypłaty zkasy oraz dowód wpłaty gotówki do kasy
pobranej z banku czekiem nr 3036212127),

c) nr l5l1lVIIl2009

z

3I.01.2009 r. (34 pozycje

w raporcie -

dowody

zródłowe dotyczące wypłaty z kasy oraz dowód wpłaty gotówki do kasy
pobranej z banku czekiem nr 3036212128),

d) nr

l]lllY[Il20}9 z

31.08.2009 r. (27 pozycji

w raporcie -

dowody

zródłowe dotyczące wypłaty zkasy oraz dowód wpłaty gotowki do kasy
pobranej z banku czekiem nr 3036212129),

e) rrr l8llllxl2009

z

ż4.09.2009 r. (33 pozycje

w

raporcie

-

dowody

zródłowe dotyczące wypłaty z kasy oraz dowód wpłaty gotówki do kasy
pobranej z banku czekiem nr 3036212130),

0 nr

l9ll'llxl2009

z

30.09.2009

r. (20 pozycji w raporcie -

dowody

zródłowe dotyczące wypłaty zkasy oraz dowód wpłaty gotówki do kasy
pobranej z banku czekiem nr 303621213I),

8) nr 22l|lXll2009

z

16.11.2009

r. (25 pozycji w raporcie - dowody

źródłowe dotyczące wypłaty z kasy oraz dowód wpłaty gotówki do kasy
pobranej z banku czekiem rlr 3036212132),

h) nr 25l|lXIIl2009

z

lI.12.2009 r. (22 pozycje w raporcie

-

dowody

zródłowe dotyczące wypłaty zkasy oraz dowód wpłaty gotówki do kasy
pobranej z banku czekiem nr 3036212133 oraz czeknr 30362|2134).

Ustalenia:

l)

Dou,ody" wpłat

i

wypłat gotówki były na bieząco ujmowane

w

raportach

kasowych, stosownie do przepisu art.24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

l5

2) Skontrolowane raporty kasowe dotyczące wydatków były prawidłowo
sporządzane, jak również podlegały kontroli, co dokumentowano podpisem
osoby kontrolującej. Każdy z wymienionych raportów kasowych zawierał
ponulnerowan e dowody zródłowe.

3) Przl,chody gotówki do kasy (dowody wpłat, dyspozycje wypłaty gotówki) były
prawidłorvo u.ięte w raporcie.

4) Dowody zródłowe: rachunki, faktury oraz inne dowody wypłat z kasy

będące

dowodalli księgowymi, były zatwierdzone do wypłaty przez Starostę lub osobę
upoważnioną oraz Skarbnika
b,l,ły poddawane

5) w

i prawidłowo rozchodowane. Dowody

źródłowe

kontroli merylorycznej i formalno rachunkowej.

objętej kontrolą próbie zachowano ciągłośćsald raportów kasowych.

6) Kontrolujący stwierdzili, że wydatki budzetowe nie były pokrywane z
dochodów , przestrzegano przepisów art. 18 ustawy o finansach publicznych;
wydatków dokonywano bezpośrednio zbudżetu powiatu, a uzyskane dochody
odprowadzano na rachunek tego budżetu.

7)

Stan ;logotowia kasowego nie przekraczńwyznaczonego limitu.

W kon no

lo||dnvln materiale nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.3. Stan

rachunków bankowych

Kontrolą objęto przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art, l95

ust.

l i2

ustawy

z dnia 30

częrwca 2005 r. o finansach publicznych, w zakresie

spełnienia obowiązku wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budzetu na
zasadach określonychw przepisach o zamówieniach publicznych,

Kontrolujący ustalili, że bankowa obsługa budzetu prowadzona jest przez Bank

Spółdzielczy rv Łasinie na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej w dniu
l6.08.2006 r. na czas określony od

l

pażdziernika 2006 r. do 30 września 20|I

r.

Wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego
dokonano

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne w

trybi e przetargu nieo graniczonego.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2009

l6

\§

r.

il^'

przedstawiono w Aktach kontroli Nr 451201DtIIll.

Ewidencję księgową salda konta I33,,Rachunek budzetu" oraz kont pozostałych
rachunków porównano z saldami rachunków bankowych wynikających z nadesłanego
na dzień 31.12.2009 r. potwierdzenia sald.
Ni e .s twi

e

rdzono róznic.

2. Gospodarka drukami ścisłegozarachowania

W kontrolowanej jednostce gospodarka drukami ścisłegozarachowania zostńa
uregulowana

w

Instrukcji ewidencji

wprowadzonej zarządzeniem

Nr

i

2912008

kontroli druków ścisłegozarachowania

z

dnta

3l

grudnia 2008 r.

w

sprawie

wprowadzenia przepisów wewnętrznych reguĘących gospodarkę finansową w
Starostwie Powiatowym w Grudziądzu (ZałącznikNr 6 do Zarządzenia Nr 2912008).

Kontrolujący stwierdzili, że w Starostwie zgodnie

z§ l

pkt

4

instrukcji

dopuszczone są do stosowania m.in. następujące druki ścisłegozarachowania:
a) czekl gotówkowe,

- KĘ
wyda" - KW

b) druki .,kasa przyjmte"
c) druki .,kasa

d) kafty drogowe,
e) arkusze spisu z natury,

f)

l

e

gi tymacj e

ubezpieczeniowe dla pracownika,

g) legitymacje ubezpieczeniowe dla człoŃa rodziny.

W § 2 pkt 3 ww. instrukcji określono wydziały, w których Wznaczony pracownik
odpowiada za określonyrodzaj druków, ich oznaczenie, ewidencję i zabezpteczenie.
Roczną inwentaryzację druków ścisłegozarachowania przechowyłvanych w
kasie Starostwa przeprowadzono w dniu 3I.12.2009 r. wg stanu na dzięń3l.|2.2009 r.
Stan druków ścisłegozarachowania na koniec roku był zgodny ze stanem wykazanym

w księgach druków ścisłegozarachowania oraz według raportów kasowych o nr
28l|lx[lż009 z dnia 3I.12.2009 r.;23lllXll2009 z dnia 19.11.2009 r. na stanie
znajdowała się książeczka czeków gotówkowych od nr 3036212126 do nr 3036212150

-

l5 blankietów czeków gotówkowych.

&\|17

3. Rozrachunki i roszczenia

W zakresie rozrachunków i roszczeń kontrolą objęto ewidencję księgową zespołu
2. Kontroli dokonano w zakresie:

-

poprawności rejestrowania obrotów na kontach,
realności sald należnościt zobowiązań na koniec 2009 r,,

prawidłowościi terminowośó uzgodnienia sald, należności,zobowiązań i
pożyczek,

-

prarv

i

dłowościregulowan ia zobowiązań, windykacj i należności,

W celu zbadarlia wyżej wymienionych zagadnień kontroli poddano zapisy na kontach
zespołu drtrgiegcl ewidencji księgowej Starostwa.

Na podstawie ewidencji księgowej (wydruk komputerowy) pn.,, Zestawienie
obrotów i sald rok 2009" (ednostka) oraz wydruków obrotów kont analitycznych za
okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. ustalono stan obrotów

i

sald na dzięń

31.12.2009 r. nii,ej wyrnienionych kont:

Konto 20l

,,

Stan obrotów

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami."

isald nadzięń31.12.2009

Wn
BO Ma
obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZMa
BO

r.

wvnosił:

396,00 zł

30.881,83 zł
1.452.855,08 zł

1.460.499,]3 zł
396,00 zł
8.040.65 zł

Na podstawie dokurrrentów źrodłowychfaktuą rachunków
ustalono, że z,obowiązania
wykazanych

w

i

i

ewidencji analitycznej

należnościna koniec roku dotyczyły kontrahentów

,,Zestawieniu stanów kont

-

analitycznie od początku roku do

31.12.2009 r;'

Jak wynika 7, powyższego zestawienia zobowiązania wobec kontrahentów zostały
uregulowane w terminie określonym w fa
tl

CUł.
\ML
\J
l

Zobowiązania w.kwocie 8.040,65 zł dotyczyły:
kwota Ma 1.884,82 zł (uregulowano w terminie),

- konto 20l1000/0000l/0000/00

-

- konto 20l1000/00003/0000/00

- kwota Ma

- konto 20l1000/00008/0000/00

- kwota Ma2.I3]

- konto 20l /000/000l 2/0000/00

-

- konto 201 /000/000

- kwota Ma

267 ,17

- konto 201/000/00025/0000/00

- kwota Ma

606,13 zł (uregulowano w terminie),

- konto 20l1000/00044/0000/00

- kwota Ma27,00 zł (uregulowano w terminie),

- konto 20l1000/0020610000100

- kwota Ma

1

5/0000/00

183,00 zł (uregulowano w terminie),
,50 zł (uregulowano w terminie),

kwota Ma 1.427 ,60 zł (uregulowano terminie),

zł (uregulowano w terminie),

1.506,83 zł (uregulowano w terminie).

Naleźnościrv kwocie 396,00 zł strona Wn konta 20I dotyczyły:

- konto 20ll00l/00002

-

kwota Wn 396,00 zł. Należnośćod GBS Społkaz o.o. z

Warszarł,y przeciw któremu toczyło się postępowanie przy Sądzie Rejonowym dla

Warszawy Pragi-Połnoc przez Komomika Sądowego. Postanowieniem

z

dnta

08.10.2008 r. komornik umorzył postępowanię z uwagi na bezskuteczną egzekucję.
Naleznośćspoma w kwocie 396,00 zł zaksięgowana jest równiez na koncie 290.

Ewidencja analityczna konta

20l

prowadzona

jest według poszczęgolnych

kontrahentów.

Konto 22l "Należnościz tytułu dochodów budżetowych"
Na dzień

3l

.l2.2009 r. obroty i salda przedstawiały się następująco:

BO Wn

66.948,43

BO Ma

19,36I,34 zł

zŁ

Obroty Wn

295.878,25 zł

Obroty Ma

226.105,38

zŁ

BZ Wn

70.204,94 zł

BZ Ma

432,07 zł

Saldo Wn w kwocie 10.204.94 zł dotyczyło następujących należności:

l) odsetki naliczone

od

użytkowania wieczystego i

przekształcenia

12.547,85 zł

2) opła§, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

l].990,3I

I9

z1

Ą ?thl

3)

opłaty z tytułu przeksztńcenia

prawa

użytkowania

wieczystego w prawie własności

4.844.15 zł

4) odsetki naliczone od zaleg}ych czynszy

12.153,72 zł

5) opłat1, za c7,ynszę + media

22.634.92 zł

6) rozliczenie dotacji projekt SP Toruń

33.99 zł
70.204,94 zł

Saldo Ma rv kwocie 432.07 zł stanowią zobowiązaniaztytńunadpłat w dochodach na
skutek

W

n

i

eprawi dłowego wpłacenia należnościprzez naj emców.

tyl:
- za uż,5ltk<-lwanie wieczyste
- za czyns7,e z najmu

-

- 20I,53

zł,

230,54 zł.

Konto 225 ,, Rozrachunki z budżetami.''
Stan obrotów i sald na dzleń31.12.2009 r. wynosił:

BO Wn

l7.103,Il zł

BO Ma

51.258,56 zł

Obroty Wn

457.102,35 zł

Obroty Ma

4]4.882,83 zł

BZ Wn

21.589,47 zł

BZ

39.369,95 zł

NĄa

Na saldo Wn w kwocie 21.589,47 zł składały się następujące naleźności:
- nadpłata l,a użytkowanie wieczyste
- nadpłata ,za czynsze

- l72,9I

-

I5I,16 zł

zł

- odpisy aktualizujące (użytkowanie wieczyste, czynsze, dzierżawa,

przekształcenie użytk. wiecz.)

Na saldo Ma w kwocie 39.369,95

- 2I.265,40 zł.
zł składały się następujące zobowiązania

wobec

budżetu:

a) Urzędu Skarbowego z tytułu:
- podatku VAT podlegającego wpłacie do

US za miesiąc grudzień2009

(kwota zgodna ze złożonądeklaracją vAT-7 dla podatku od towarów i
usług) w kwocie - 322,00 zł,

20

r.

b) Urzędu Wojewódzkiego ztytńll dochodów Skarbu Państwa:
- zobowiązaniaz tyt. UĄrtkowania wieczystego w kwocię - 13.492,73 zł,
- zobowiązania z tytułu czynszl

i dzierżawy w kwocie -

16 .27 3

,] I zł,

- zobowiązania z tytułu przeksńńcenia użytk. wiecz. w kwocie 9.281.5I zł

Konto 229

,, Pozostałe rozrachunki

publicznoprawne"

Stan obrotów i sald na dzień 3I.12.2009 r. wynosił:

BO Wn

0,00 zl

BO Ma

52.464,07 zl

Wn
Obroty Ma

734.652,4I zł

Obroty

756.731,45 zł

BZ Wn

0,00 zł

BZMa

22.079,04 zł

Na saldo Ma w kwocie 22.079,04 zł składńy się następujące zobowiązaniaztytulu:
- składki ZIJS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zarok2009 o nr list płac: 1,

2,3,4,5,6,7.8,9

za rniesiąc marzec 20l0 r. wkwocie 19.359,07 zł;

- składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznęgo za rok 2009 o nr
list płac: |. 2. 3. 4. 5. 6. J, 8, 9 za miesiąc marzec 2010 r. w kwocie 2.7 19,97 zł.
Kontrolowana jednostka powyższe zobowiązania wobec ZUS uregulowała przelewami
z,

dnia06.04.2010 r. nr

Konto 23l

,,

Ww/6lll0.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Stan obrotów isald nadzień3I.12.2009 r. wvnosił:

BO Wn

0,00 zł

BO Ma

83.508,54 zł

Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ,Ma
obroty

2,022.935,18 zł
2.151.140,18 zł
0,00 zł
128.205,00 zł

Saldo strony Ma

w

kwocie 128.205,00

2l

zł oznaczało naliczone

dodatkowe

w\

7N

Wynagrodzenie roczne za rok 2009, które wypłacone pracownikom zostało w dniu

01,03.20l0 r. wyciąg bankowy nr WW36lI0 z dnia 01.03.2010 r. zgodnie z listami
płac nr: l. 2. 3. 4. 5.

6,7.8,9

za miesiąc marzec 20lO r,

Konto 234 ,rPozostałe rozrachunki z pracownikami'
Stan obrotów i sald na dzień3l.12.2009 r. wynosił

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma
BO

:

13.253,00 zł
0,00 zł
29.760,56 zł
20.164,56 zł

9.596,00 zł
0,00 zł

Na saldo Wn u' kwocie 9.596,00 zł składały się należnościod pracowników z tytułu
Pożycz,ek z ZFSS na cele mieszkaniowe.

Na dzień3I.12.2009

r.

spłacającychpożyczki

było 9-ciu pracclwników i zgodnie z założonymikartotekami na koncie 234 do spłaty
pozostawały odpowi ednio kwoty:

2341001100002
- konto 234l00l /00003
- kclnto

- 510,00 zł,

- 776,00 zł,

- konto 234l00l100007/0000/00 - 920,00 zł,

2341001100014
- konto ż34l00l1000l5
- konto

- 108,00 zł,
- 8l8,00 zł,

- konto 234l00l100034/0000/00 - 1.712,00 zł,
- konto

234l00l100035/0000/00 - 1.820,00 zł,

- konto

234l00l100036/0000/00 - I.712,00 zł,

- konto 234l00l

/00037/0000/00 - 1.820.00 zł.

Razem

9.596,00 zł

Konto 240,,Pozostałe rozrachunki"
Stan obrotów i sald na dzień3I.I2.2009 r. wynosił

Wn
BO Ma
BO

0,00 zł
2.00 zł

22

:

Wn
Ma

obroty
Obroty

1.394.229,7I zł

1.394.23I,JI zł

BZ Wn

0,00 zł

B7, Ma

2,00 zł

Saldo Ma kw,ocie 2,00 zł dotyczyło wadium do przetargu na wykup mieszkania Skarbu
Państwa.

Konto 290 ,,Odpisy aktualizujące należności"
Stan obrotów i sald na dzięń 31.I2.2009 r. przedstawiał się następująco:

BO Wn

0,00 zł

BO Ma

ż5.225,55 zł

Obroty Wn

2.467,30 zł

Obroty Ma

55.918,75 zł

BZ Wn

0,00 zł

BZMa

53.45I,45 zł

Na saldo Ma rv kwocie 53.45I,45 zł składały się:

- odpis aktualizujący na należnościdłużników za użytkowanie wieczyste w kwocie
3.442,80 zł,
- odpis aktualizujący zaległych nie spłaconych na 31 .12.2007 r. odsetek od:

a)
b)
c)
d)

uzytkowania wieczystego w kwocie 6,879103 zł,
dzierż,awy w kwocie 1.139,52 zł,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 6.124,00 zł,

przeksięgowanie przypisów odsetek za 2008 r. za lżytkowanie wieczyste w
kwocie 2.039,00 zł,

e)
t)

przeksięgowanie odsetek za2008 r. dot. Dzierżawy w kwocie 185,70 zł,

przypis zapłaconych odsetek w 2008 r dot. uzytkowania wieczystego w kwocie
3.704,00 zł (minus z konta 290),

-

odpis aktualizujący odsetki

3l

.l2,2008 r. w kwocie 9.119,50 zł,

z

tyttńl niezapłaconego czynszu wg stanu

- odpis aktualizujący wątpliwe należności z
1.600,00 zł,

23

$ńu

na

czynsz dzierżawny w kwocte

- odpis aktualizujący wątpliwe należnościztytllłu czynszu w kwocie 5.016129 zł,
- odpis aktualizujący wątpliwe należnościz

$ułu opłaty za

przekształcenia prawa

uzytkowania wieczystego w prawo własnościw kwocie 4.844,15 zł,
- odpis aktualizujący wątpliwe należnościztytllłu czynsz:tl SP w
- odpis aktualizujący wątpliwe

kwocię |.932,72 zł,

ztyiuńll czynlzu SP w kwocie 2.122,22 zł,

- odpis aktualizujący wątpliwe należnościz tytułu czynsz:u SP w

kwocie 1.580,05 zł,

- odpis aktualizujący wątpliwe należnościz tytułu czynszl SP w kwocie 2.583122 zł,
- odpis aktualizujący wątpliwe należnościztylllhl, czynszu SP w kwocie 2.255185

zł,

- odpis aktualizujący wąĘliwe należnościz tytułu czynszu SP w kwocie 2.959,58 zł nr

PK/0462l09.
- odpis aktualizujący wątpliwe naleźnościz tytufu nadpłaconego szkolenia w kwocie
396,00 zł nr PKl0461l09,
- odpis aktualizujący wątpliwe naleźnościz tytułu użytkowania wieczystego w kwocie

l7,00 zł nr PKl0460l09,

- odpis aktualizujący odsetki SP od uzytkowania wieczystego za 2009 r. w kwocie
1.209,82

zł nr

PK/00l3/09, PK/0039/09, PK/0040/09, PW004ll09, PKl0043l09,

PK/005l/09, PK/0054/09, Pzu0014109, PIo0080/09, Pw0094l09, PK/0099/0,
PK/Ol00. PK/Ol0l/09, PKJ0l02l09, PK/0l05/09, PK/O1I4l09, PK/Ol16109,
PK/0l 17l09. PK/Ol26109, PK]0l29l09, PK/Ol38/09, PK/Ol40/09, Pzu}l4ll09,
PK/0l 42109. PK/0l 43109, Pw0I44l09, Pw0I59l09, PKJ0I64109, PK/O165/09,

Pl(Ol 67l09. PK/Ol73109, PK/Ol75109, PK/0l84, PK/O191/09, PK/O195/09,

PKl020ll09. PKl02l4l09, Pw025ll09, PKJ0299109, PIł03l4l09, Pw0366l09,
PK/0389/09. PK/04 l 8/09, PK/O458109, Pw0459l09,

- odpis aktualizujący odsetki za
PK/00 80/09, PK/O

|9 5

l

dzierżawę SP za 2009 r. w kwocie 208,00

zł nr

09, PK/03 00/0 9, Pzu 0419 l 09,

- odpis aktualizujący odsetki za czynsze SP za 2009 r. w kwocie

1.501,00

zł nr

Pl<]002ll09, PK/008l/09, PK/0094l09, PK/0148/09, PK/Ol85/09, PK/Ol94109,
PK/020l /09. PK/0300/09, PK/03 I4l09, PK/04l9l09, PK]0458l09,
Przy kontroli kont rozrachunkowych Zespołu 2 nie stwierdzono nieprawidłowości.

,M)
24

4. Inwentaryzacja

i

Zasady

tryb przeprowadzania inwentaryzacji określone zostały w Instrukcji

inwentaryzacyjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 2912008 Starosty Grudziądzkiego

z

dnia

3l

grudnia 2008 r.

w

sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych

regulujących gospodarkę finansową

w

Starostwie Powiatowym

w

Grudziądzu

(Załącznik Nr 3 do Zarządzenianr 2912008),
4.1. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie

Roczną inwentaryzację gotówki oraz druków ścisłegozarachowania
przechowywarrych w kasie Starostwa przeprowadzono w dniu 31.12.2009 r. wg stanu
na dzień 31.12.2009 r. Stan gotówki w kasach wynosił 0,00 zł. Stan druków ścisłego
zarachowania na koniec roku był zgodny ze stanem wykazanym w księgach druków

ścisłegozarachowania oraz według raportów kasowych o nr 28lllXIIl2009
31.12.2009 r.:23lllXIl2009

z dnia l9.11.2009

z

dnia

r. na stanie znajdowała się książeczka

czeków gotówkowych od nr 3036212126 do m 3036212150

-

15 blankietów czeków

gotówkowych.

4.2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

Starr środków na rachunkach bankowych

na dzień

3I.12.2009

r.

został

uzgodniony z bankiem prowadzącym rachunki bankowe poprzęz potwierdzenie sald.
Szczegółowe ustalenia opisano w pkt III.1.3. Stan rachunków bankowych.
4.3. Inwen taryzacja należnościi zobowiązań

Starostwo Powiatowe

w Grudziądzu otrzymało potwierdzenia sald

należności

i zobowiązań od kontrahentów na dzięń 31.12.2009 roku zgodnie z art.26 ust.

ustawy

z

l

pkt 2

dnia 29 wrześniaI994r. o rachunkowości. Wystosował do wszystkich

kontrahentów zgodnie

z

zesta,wieniem pn. ,,Wykaz inwentaryzowanych należnościna

ż5

dzień 31.12.2009 r." oraz zgodnie

z

ewidencją księgową potwierdzenie salda

należnościna dzień 31.12.2009 roku,

Na podstawie ww. potwierdzeń sald stwierdzono, że obowiązek wynlkający z
przepisów art.26 ust.

l

ustawy o rachunkowości zostń spełniony.

5. Kredyty, pożyczki i poręczenia

Kontrol ą obj ęto następuj ące dokumenty:
-

ulllowy kredYu,

- cwidencję analttyczną do konta I34,260 prowadzoną wg poszczególnych

unlów.
- dowody zródłowe będące podstawą dokonanych w ewidencji rachunkowej

zapisow (w tym wyciągi bankowe dokumentuj ące zapłatę odsetek od
kredytów),
- potwierdzęnie sald rachunków w BS Łasin nadzień 31.12.2009 rok.

W zakresie kredYow, pożyczek i poręczeń sprawdzono:
- prawidlowoŚĆ zawierania umów kredytow i pożyczek pod kątem przestrzeganta
przepistiw art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym,
-

czy o zaciąganiu długoterminowych kredytów

i

pożyczek decydował organ

stanowiący zgodnie z aft. 12, pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym,
- prau,idłow,ośćzaewidencjonowania

kredytów

i pożyczek w

księgach

raclrunkowych organu,
- tenninowośćspłat rat kredYów i pożyczek wynikających z zawartych umów,
- terminowośćspłat odsetek od kredYów
w,

i

pożyczek przypadających do zapłaty

2009 r. i w I półroczu 2010 r..

- formę

zab

ezpieczenia zaciągniętych kredytów i poży czek.

5.1. Kredyty

Na podstawie ewidencji księgowej (wydruk komputerowy) pn. ,,Zestawienie
stanów kont - syntetycznie kont l34 (Kredyty bankowe) za okres 1.01.2009 31.12.2009" (organ), kontrolujący stwierdzlli, żę w kontrolowanej jednostce stan
26

obrotów

i

sald konta l34 ,,Kredyty bankowe" na 31.12.2009 roku przedstawiał się

następu.ląco:

Wn
BO Ma
Obrotl,Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZMa

BO

0,00 zł

2,ż50.000,00 zł

1.083.600,00zł
800.000,00 zł
0,00 zł
1.966.400,00 zł

Ewi denc.i a prowadzon a była d|a każdego zac i ągnięte go kredytu odrębni e.

Na Saldo Ma w kwocie 1.966.400,00 zł składały się na następujące kredyty:

kredl w Gospodarczym Banku Wielkopolskim
S.A. w Poznaniu Oddział Regionalny w Bydgolzczy, umowa nr BY1931ORK/07

a). Konto 1341750175020/0000/00 -

zawatia w dniu 11.10.2007 r. na okres od dnia 11.10.2007 r. do dnia 30.09.2010r.z

przeznaczenietn

na

sfinansowanie deficyru budżetu roku 2007 oraz spłatę

przypadających na rok rat kredytu. Kredyt udzielony

w kwocie

1.500.000,00 zł.

Termin ostatnie.i raty wyznaczony zostń w umowie na dzień 30 września}}l} r,

Ustalono następujące obroty powyższego konta l34l750l75020/0000/00 na dzień
3|.12.2009

r.:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZMa
BO

0.00 zł
1,000.000,00 zł

500.000,00 zł
0.00 zł
0.00 zł

500.000,00 zł

Saldo na 30.06.2010 r.:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma

BO

0.00 zł

500.000,00 zł
375.000,00 zł
0.00 zł

/.
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ŃLĄ

Saldo Wn

0.00 zł

Saldo Ma

l25.000,00 zł

SpłaĘ rat vl roku 2009 i w I półroczu roku 20l0 następowały w terminach i w kwotach
określonvch v,umowie.

b) Konto

1341750175020/0000/01

-

kredyt udzielony ptzez Bank Ochrony

Srodowiska w Warszawie z siedzibą w Toruniu, umowa nr 738ll0l2008ll304/F/OBR z

dnia 15 paździemlka 2008 r. zawarta na okres od dnia 05.11.2008 r. do dnia
04.1|.20ll r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budZetu roku 2008 oraz na
spłatę przypadających na rok 2008 rat kredytu. Kredyt udzielony został w kwocie
1.500.000.00

zl. Termin

ostatniej raty wyznaczony został w umowię na dzień

04.11.20l1r.
Ustalono następujące obroty powyższego konta 1341750175020/0000/0l na dzięń
31.12.2009

r.:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZMa
BO

0,00 zł
1.000.000,00 zł

333.600,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

666.400,00 zł

Saldo na 30.0ó.20l0 r.:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Saldo Wn
Saldo Ma
BO

0,00 zł

666.400,00 zł
166.600,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

499.800,00 zł

Spła6, rot w roku 2009

i w I półroczu

2010 następowaĘ w terminach

określonvch w,umowie.

dtl
\aL
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kwotach
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c) Konto

1341750175020/0000/03

-

kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w

Łasinie. umowa Nr 16348/7ll98l2009, 1634917II98l2009 o kredlt długoterminowy

zawalla

w dniu 04

listopada 2009

t. na okres od dnia

05.11.2009

r. do

dnia

04.11.2012 r. w kwocie 1.700.000,00 złna sfinansowanie deficytu budZetu roku 2009.

Ostateczny termin spłaty kredYu został określony w umowie na dzień 04.11.2012
Bank zastosorl,ał karencję w spłacie kredYu na okres do 30.03.2010

r.

r.

Ustalono następujące obroty powyższego konta I34l750175020/0000/03 na dzięń

3|.l2.2009

r,:

BO Wn

0,00 zł

BO Ma

0,00 zł

Obrotl,Wn

0,00 zł

Obroty Ma

800.000,00 zł

BZ Wn

0,00 zł

87,Y|a

800.000,00 zł

Saldo na 30.06.20l0 r.:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Saldo Wn
Saldo Ma

0,00 zł

BO

Spłaty ret

800,000,00 zł
134.000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

666.000,00 zł

vl

I półroczu 2010 następowaĘ w terminach

i w kwotach określonych w

LlmolĄ,le.

d) Konto

1341750175020/0000/04 kredyt udzielony przez Powszechną Kasę

OszczędnościBank Polski S.A. z siedziba w Warszawie, Centrum Korporacyjne w
Grudziądzu. ulTowa Nr 310-1

1121111012006

z

dnia 30 października 2006 t. zawarta na

okres od dnia 06.11.2006 r. do dnia 05.11.2009 r. Kredy udzielony
750.000.00

zl na

sfinansowanie deficl.tu budżetu roku 2006

w

r. oraz na

przypadających na rok rat kredytu.
'Iermin ostatniej raty ..vqlznaczony został w umowie na dzień 05.11 .2009

29

kwocie
spłatę

r.

M\

fuŃ

5.2.Pożyczki
Kontrolowana jednostka
po

si

adał a też na

nie zaciągńa pożyczek w okresie badanym

dzięń kontrol i wc

ze śniejs zy

i

nie

ch zobow iązań z lego tytułu.

5.3. Poręczenia i gwarancje

W zakresie udzielania poręczeń i gwarancji kontrolujący sprawdzilt, czy:

-

na 2009 r. wydatki z ty'tułu
udzielonych poręczeń i gwarancji (art. l84 ustawy o finansach
zaplanowano

w

uchwale budZetowej

publicznych),

-

ustalono rnaksymalną wysokośćporęczeń, którą Starosta mógł
samodzielnie udzielić, zgodnie

z

treściąart. 86 ust.

Ii2

ustawy o

finansach publicznych,

-

poręczeń dokonywano przez umowę poręczenia,

ewidencjonowano umowy poręczeń

w

ewidencji pozabilansowej dla

ccl ów sprawozdawczości,

Na

sprawozdania były zgodne zprowadzoną ewidencją rachunkową.

podstawie oświadczenia Starosty Grudziądzkiego Pana Marka

Szczepanowskiego, które stanowi Akta kontroli

Nr 45l2010l[Il2 oraz sprawozdania

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnychoraz
gwaranc.ji i poręczeń za okres od początku roku dodnia 31 grudnia 2009 r.
Kontrolujący ustalili, że w okresie 2009 r, nie udzielano poręczeńi gwarancji, otaz że

nie obowiązywały w badanym okresie żadne wcześniejudzielone gwarancje i
p
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IV. Wykonanie budżetu

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr
XVIll46l2008 przyjęła budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2009 rok. Po stronie
dochodów Rada Powiatu określiłakwotę w wysokości 18.684.610,00 zł, a po stronie

wydatków kwotę 20.518.558,00 zł, w związlal.

z czw deficl

budżetowy został

zaplanolvany, w, kwocie 1.833.948,00 zł.

W wyliku zlnian dokonanych w budżecie w ciągu roku, na dzień

3l

grudnia

2009 r. plan dochodow i wydatkow przedstawiał się następująco:
- dochtld1

19.847.357,00 zł,

- rvy,datki

2l .68I.305,00 zł,

- deticy,t

1.833.948,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2009 r. przedstawiało się następująco:
- dochody

19,466.757,87 zł, tj. 98,08 % kwoty zaplanowanej,

- wl,datki

l 9 .3 67

. 1

9 7,9

5 zł, tj. 89,33 Yo kw oty zap l anowanej,

- nadwyźka budżetowa 99.559,92 zł,

Powyźsze dane wskazano na podstawie uchwały budzetowej Rady Powiatu
Grudz,iądzkiego

z

dnia 30 grudnia 2008 r. Nr XVII/4612008 oraz sprawozdań: Rb-

NDS. Rb 27S. Rb-28S za okres od l stycznia do 3l grudnia 2009

r.

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr
XXIYl38l200c) przyjęła budZet Powiatu Grudziądzkiego na 2010 rok. Po stronie
dochodów Rada Powiatu określiłakwotę 21.79I.I44,00 zł, a po stronie wydatków
kwotę 24.083.158.00 zł, w związku z czym deficyt budZetowy został zaplanowany w
kwocie 2.292.0I 4.00 zł.

W wyniku zmjan dokonanych w budZecie w pierwszym półroczu 2010 r.,

na

dzień 30 czerwca 20l0 r. plan dochodów i u,ydatków przedstawiał się następująco:
- dochodr

23.259.596,00 zł,

- lvy,datki

25.551.610,00 zl,

-

defic;-t

2.292.014,00 zł.

Wykonanie budZetu w pierwszym półroczu 2010 r. przedstawiało się następująco:
- dochod1,

Ą

d"^

-

wydatki

- nadwyżka

zł,tj.26,85 % kwoty zaplanowanej,

6.859.681 ,33

budżetowa 4.669.297,35

zł.

Powyzsze dane wskazano na podstawie uchwały budZetowej Rady Powiatu
Grudziądzkiego

z

dnta 30 grudnia 2009 r. Nr XXIV/381ż009 oraz sprawozdań: Rb-

NDS. Rb 27S. Rb-28S za okres od

1

stycznia do 30 czerwca2010 r.

1. Dochody budżetowe

Dochody z,rea|izowane
19.466.751.8]

z,ł. z.

w 2009 r. przez Powiat Grudziądzki stanowiły kwotę

czego:

- subw,c,ncja ogólna

II.455.97I,00 zł,

- dotac.ie celowe

2.959.5II,46 zł,

- dochod1, własne

Powiatu

3.8l0.897,14 zł,

- środkina dofinansowanie inwestycji

pozyskane z innych źrodęł

1.158.816,40 zł,

- środkiotrzymane od pozostałych j.s.f.p.

na realizację

zadańbieżących

8I.561,87 zł.

Dochod1, rvłasne Powiatu stanowiły:
- udziały,w podatku
- dochody

dochodowym

2.686.848,76 zł,

z rnajątku powiatu

żI.573,86 zł,

- pozostałe dochody

1.102.474,52 zł,

Dochod;, zręalizowane w pierwszym półroczu 2010 r. przęz Powiat Grudziądzki
stanowiły, kwotę 11.528,918,68 zł z czego:
- subrłencja ogólna

6.392.240,00 zł,

- dotac.ie celowe

I.420.4ż5,26 zł,

- dochody,własne

2.039.796,84 zł.

- środki na dofinansowanie inwestycji

pozyskane z innych źródeł

I.634.907,90 zł,

- środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p.
na realizacj ę zadań

bieżących

42.208,68 zł.

Dochod1, lł,łasne Powiatu stanowiły:

- udziałl,w podatku

dochodowym
JJ

I.II0.0I3,02 zł,

- dochody

z majątkupowiatu

I0.220,I3 zł,

- pozostałe dochody

918.963,69 zł.

1.1. Subwencje i dotacje
1.1.1 Subwencje

W 2009 roku kontrolowana jednostka otrzymała subwencje w wysokości ogółem

-

l 1.455.971.00

z,ł^

w tym:

a) częśćoświatowa subwencji ogólnej (Dz. J58, Rozdz. 7580l, § 2920)
stanow,iła 2.686.649,00 zł,

b) cze;śćwyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (Dz. 758, Rozdz.
75803. § 2920) stanowiła 5.303.224,00 zł,

c)

częŚĆ równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (Dz. 758, Rozdz.
75832. § 2920) stanowiła 3.389,317,00 zł,

d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (Dz. 758, Rozdz. ]5802, § 2760)
stanotviło 7 6.7 8I.00 zł.

Ad. a) Wielkośćczęścioświatowej subwencji ogólnej, przyjęta w

uchwale

budzetowej przez kontrolowaną jednostkę na 2009 rok wynosiła 2.693,425,00 zł. W

załączniku do pisma Ministra Finansów

Nr

ST4-4820-3312009 poinfonnowano, ze

foc7na kwota częŚci oŚwiatowej subwencji ogólnej została skalkulowana jako
ż.686.649.00 zl, Powyższa kwota częścioświatowej subwencji ogolnej pozostała na

niezmienionyl poziornie do końca roku i została zrealizowana w pełnej wysokości.

Ad. b) Wielkośc częściwyrównawczej subwencji ogólnej, przylęta w uchwale
budżetowej przez kontrolowaną jednostkę na 2009 rok wynosiła 5.303.224,00 zł. W

zalącznlku do pisrna Ministra Finansów

Nr

5T4-4820-3312009 poinfonnowano, że

roczna kwota częŚci wyrównawczej subwencji ogólnej została skalkulowana jako
5.303.224^00
2.019.270.00

z,ł. w tym 3.283.954,00

z,l kwotę

zł stanowiło kwotę podstawową, a

uzupełniającą. Powyższa

kwota częsci

wyrównawczej

subw'encji ogólnej pozostał na niezmienionym poziomie do końca roku

i

została

zrealizowana w pełnej wysokości.

Ad. c) Wielkośćczęścirównoważącej subwencji ogólnej, przyjęta w uchwale
i,Ę,
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budzetowej pr7,ez kontrolowaną jednostkę na 2009 rok wynosiła 3.389.20I,00 zł. W

załączniktl do pisma Ministra Finansów

Nr

ST4-4820-3312009 poinformowano, ze

roczna kwota częścirównoważącej subwencji ogólnej została skalkulowana jako
3.389.3l7.00 zł. Powyższa kwota częścirównoważącej subwencji ogólnej pozostała
na niezmienionyln poziomie do końca roku i zostńazrealizowana w pełnej wysokości.

Ad. d) Ponadto, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4822950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ze środków ręzerwy subwencji ogólnej
kontrolowanej jednostce przyznano kwotę ]6.78I,00 zł. Omawiana kwota została
przyznana na uzupełnienie dochodów Powiatu. Povryższa kwota została zrealizowana
w pełne.i wystlkości.

W pieru,szym półroczuż0l0 r. kontrolowana jednostka otrzymała subwencje w
wysokości ogółem

-

6.392.240,00 zł, w tym:

a) częśćoświatowasubwencji ogólnej (Dz. 758, Rozdz,7580l, § 2920)
stanowiła

1.67 4.7

28,00 zl,

b) częśćwyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (Dz. 758, Rozdz.
75803. §2920) stanowiła 3.135.246,00 zł,

c) częścrównoważąca

subwencji ogólnej dla powiatów (Dz. 758, Rozdz.

75832. § 2920) stanowiła 1.642.266,00 zł.

Ad. a) Wielkośćczęścioświatowej subwencji ogólnej, przyjęta w

uchwale

budZetowej pr7,ez kontrolowaną jednostkę na 2010 rok wynosiła 2.708.471,00 zł. W

załącznlku do pisma Ministra Finansów

Nr ST4-4820l53l20l0

poinfonnowano, ze

roczna kwota częŚci oŚwiatowej subwencji ogólnej zostala skalkulowana jako
ż.623.929.00 zł.

Ad. b) Wielkośćczęściwyrównawczej subwencji ogólnej, przyjęta w uchwale
budzetowej ptzez kontrolowaną jednostkę na 2010 rok wynosiła 6.270.488,00 zł. W
załącz,nlku do pisma Ministra Finansów

Nr ST4-4820l53l20I0

poinformowano, ze

roczna kwota częŚci wyrównawczej subwencji ogólnej została skalkulowana jako
6.270.488.00

z,l.

w tym

3.272.806,00

zł stanowiło kwotę podstawową, a

2.99] .682.00 zł kwotę uzupełniającą.

Ad, c) Wielkośćczęścirównoważącej subwencji ogólnej, przyjęta w uchwale
budzetowej przez kontrolowaną jednostkę na 2010 rok wynosiła 3.284,533.00 zł. W

Ą
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załączniku do pisrna Ministra Finansów

Nr ST4-4820l53l20l0

poinformowano, ze

toczna kwota częŚci równoważącej subwencji ogólnej zostńa skalkulowana jako
3.284.533.00 zł.

1.1.2. Dotacje

Kontrolorłana jednostka

w 2009 roku

otrzymała dotacje na realjzację zadań

zleconych ustawalni, zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie
porozurnień.

Pismem ,z dnia 11 lutego 2009 r. Dyrektor Wydziału Finansów
Kujawsko-Pornorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował,

l0lutego 2009

r. nr

i

Budzetu

z

że decyzją

dnia

WFB.I.30lllWll12009 Wojewoda Kujawsko-Pomorski opracował

układ wl'konalł,czy budżetu co do częściS5l04 (województwo kujawsko-pomorskie)
budżetu państwa.

w wyniku częgo ustalił, ze Powiatowi Grudziądzkiemu

zostaną

pvyznane następujące dotacje celowe:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Kwota przyznanej
dotacii (w zl)

Dzial

Rozdzial

()l()

0l005

2

0

700

70005

2

0

10

7l0
1l0

§

J

2

0

4

2

710 5
750 l

2

0
0

2

0

75045
75212

2

152
x-5 l

85l56

2

]

l
Razem

2

0
0
0
0

7|0

1

('|

150
7_50

l]_5

2

8532

20.000,00
250,000,00
50,000.00
5.000,00

l9.000.00
l67.700,00
21.600,00
4.000,00
20.000,00
37.000,00
894.300,00
3

b) na zadania realizowane w drodze porozumień
Dzial

Rozdzial

§

750

750l l

2l20

Kwota przyznanej

dotacii (w zl)
46.000.00

Tak więc pierwotna kwota przyznanych dotacji wyniosła ogółem 940.300,00 zł.

Następnie kwoty ww. dotacji, przyznanych

w

poszczególnych podziałkach

klasyfikacji budźetowej, podlegały modyfikaciom dokonywanym przez Wojewodę

36

Kujawsko-Pornorskiego. Wojewoda każdorazowo informował o tym Starostę Powiatu
odrębnyrni pislnami:

a)

nr WFB.I.30I1-4l09

z dnia 26 lutego 2009 r. -przyznanie dotacji w dziale

600. rozdz, 60014, § 6430 w wysokości 700.000,00 zł,

b)

nr WFB.I.3011-9109

z dnia 30 marca 2009

r.

-

przyznanie dotacji w dziale

852, rozdz. 8520l, § 2l30 w wysokości3.000,00 zł, oraz rozdz.85218,
s\

c)

2l

30 w wysokości1.500,00 zł,

z

nr WFB.I.30l1-16/09
dziale

852^

dnia 30 kwietnia2009 r.

rozdz. 8520 l, §

2

130

-

-

przyznanie dotacji w

7.500,00 zł oraz § 6430

-

15.4'73,00 zL,

d) nr WFB.I.3OII-27l09 z dnia 25 czerwca2009 r. - przyznanie dotacji w
dz,iale

7 50,

rozdz. 750l l, § 21 l0 w kwocie 80.090,00 zł,

e) nr WFB.I.30I1-30/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. - przyznanie dotacji w
zł oraz zmniejszenie

dz.ialę 801. rozdz, 80195, § 2130 w kwocie 132,00

kwoty przyznanej dotacji

w

dziale 750, tozdz. 7501l,

§ żI20 o

27.000.00 zł,

0

nr WFB.L30l1-36/09

z dnia 28 lipca 2009

r.

-

przyznanie dotacji w dziale

852. rozdz. 8520l, § 2130 w kwocie 3.000,00 zł orazw rozdz.85218,
§

2l30 w kwocie 1.500,00 zł,

z

8) nr WFB,I.30l1-37l09

dnia 30 lipca 2009 r.

-

zmniejszenie kwoty

prz,yznanej dotacji w dziale 600,rozdz.60014, § 6430 o 56.656,00 zł,

z

h) nr WFB.1.30I |-39109

dnta

prz,yz,nanej dotacji w dziale

i)

nr WFB.I.301l-Wl2l09

z

-

6 sierpnia 2009 r.

J50,rozdz.75045,

§

zmniejszenie kwoty

2ll0 o 1.441,00

dnia 26 sierpnia 2009 r.

-

zł,

zmniejszenie kwoty

prłyznanych dotacji w:

-

i)

dziale JIO,rozdz. 71013, § 2l10 o 5.000,00 zł,

- dz,iale7I0,rozdz.7I0l4,

§ 2110

-

§ 2110

o2.200,00 zł,

dziale 710, rozdz. 7I0I5, § 21 I0 o 2.200,00 zł,

dziale750,rozdz.75011, § 2l10 o 9.200,00 zł,
dztalę853,rozdz.85321,

nr WFB.L30I1-46109

z

o 1.000,00 zł,

dnia 28 sierpnia ż009 r.

dzia\e 80l,rozdz. 80195, § 2l30 w w

37

-

przyznanie dotacji w

k) nr WFB.I.30l1-57l09 z dnia 14 paźdzternika 2009

l)

r.

-

przyznanie dotacji

w dziale 853, rozdz. 8532l, § 2l l0 w wysokości 2.980,00 zł,

nr WFB.I.3Ol1-59/09

z

dnia

2I października 2009

r.

-

przyznanie dotacji

W:

- dzlalę7l0,rozdz.1l0I5,
-

§

2l10 wkwocie 2.649,00 zł,

dziale 80I. rozdz. 80l95, § 2l30 w kwocie 132,00 zł,

ln) nr WFB.I.30I1-67l09

z

dnia 12 listopada 2009 r.

-

zmniejszenie kwoty

przyznanej dotacji w dziale 752,rozdz.]5212, § 2110 o 1.380,00 zł,

n) nr WFB.L30l1-68109 z dnia l2 listopada2009 r. -przyznanie dotacji w
dziale 853, rozdz. 8532l, § 2110 w wysokości2.990,00 zł oraz
zlnniejszenie kwoty przyznanej dotacji w dziale700,rozdz. 70005, §
o 166.979.00 zł.

o) nr WFB.I.3011-69109 z dnia l3 listopada 2009
dziale 710. rozdz.

7

l0l5,

§ 2l

r.

-

2ll0

przyznanie dotacji w

l0 w wysokości 3.000,00 zł,

P) nr WFB.t.3Ol1-86/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. -ptzyznanie dotacji w
dziale 85l,rozdz. 85156, § 2l l0 w wysokości53,00 zł.
Wyżej wskazane dane skonfrontowano ze sprawozdanięm Rb-50 zaIY kwarlał
2009 roku. W sprawozdaniu tym przedstawiono następujące wartości:
Klasvtikacja budżetowa

Plan (po zmianach)

Wykonanie

21]|0

20.000,00 zł

20.000,00 zł

70005

2ll0

82.286,16 zł

70
70
70

83,02l ,00 zł

7l0l3

2l l0

45.000,00 zł

45.000,00 zł

l0l4

2ll0

2.800.00 zł

2.800,00 zł

7l0l5

2|l0

322.449,00 zł

322.410,60 zł

750

7_50l l

21l0

238.590,00 zł

238.029.57 zł

750

75045

21l0

20,159,00 zł

20,l58.3l zł

752

75ż12

2ll0

2.620.00 zł

2.620.00 zł

8.5

85l56

21l0

20.053,00 zł

20.052,65 zl

8_532l

2110

41.970,00 zł

41.970,00 zł

Dzial

Rozdział

0l0

0l005

700

85

_]

7

Razem

Pa

ragraf

796.662.00 zł

795.327 .29

zł

zadania zlecone jednostce ustawami są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Ponadto, kontroli poddano analtzę realizacji dochodów

z

zadań zleconych oraz

sposobu wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację zadań zleconych i
zadań rvłasny,,ch powiatu za 2009 r.

z

l0

dnia

lutego 2010 r. (sygn. pisma FN.3020-

i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

312010) ptzekazana Wydziałowi Finansów

Wojewódzkiego w Bydgoszczy.W wyniku dokonania ww. czynnościusta|ono, że:

a) na zadania zlecone Powiat Grudziądzki otrrymał w 2009 roku następujące
dotacie celowe

Klasyfikacja budżetowa

Plan (po zmianach)

Otrzymano

2l l0

20.000,00 zł

20.000,00 zł

70005

21l0

83.02 l ,00 zł

82.286,16 zł

70

7l0 l3

2110

45.000,00 zł

45.000,00 zł

710

7

l0|4

2l10

2.800,00 zł

2,800,00 zł

70

7|0|5

2l l0

322.449,00

ń

322.410,60 zł

7.50

750l

l

2110

238.590.00 zł

238.029.57 zł

750

7

5045

2l l0

20,159,00 zł

20.158,3l zł

751

75212

2.620,00 zł

2.620.00 zł

85

85l56

2ll0
2ll0

20.053.00 zł

20.052.65 z|

85]

8532

2110

41.970.00 zł

41.970,00 z|

796.662,00 zl

795.327,29 zł

Dńal

Rozdzial

Paragraf

00

0|005

700

l

Razem

b) na zadania wykonywane na podstawie porozumień Powiat Grudziądzki
otrzymał w 2009 r. następujące dotacje celowe
Klasyfikacj a budżetowa

Dzial
7_50

Rozdział

Paragraf

750ll

2l20

Plan (po zmianach)

Otrzymano

l9.000,00 zł

l9.000,00 zł

c) na zadania własne Powiat Grudziądzki otrrymał w 2009 roku następujące
dotacje celowe

Klasl,fi kacja budżetowa

Dzial

Rozdzial

80

80|95

Pa

ragraf
2130

39

Plan (po zmianach)
1.35_],00

zł

Otrzymano
1

.1

89,00 zł

V\ /a,

2130

13.500,00 zł

l

6430

15.473.00 zł

l5.473,00 zł

852l8

2l30

3.000,00 zl

3,000.00 zł

600l4

2130

643.344,00 zł

643.343.40 z|

ń

676.505,40 zl

852

8520 l

8_52

600

Razem

676.670.00

Kontrolujący stwierdził zgodnośćdanych zawartych

w ww.

3.500,00 zł

analtzie

z

danymt

wykazanylni w sprawozdaniu Rb-50 kontrolowanej jednostki za IV kwartał 2009

oraz

z

pismarni Wojewody informującymi

o

r.

zwiększeniach bądź zmniejszeniach

dotacj i cel owych przyznanych w poszczegolnych podziałkach klasyfi kacj i budżetowej

Kontrolclrł,ana .iednostka

w 2010 roku

.

otrzymała dotacje na ręalizację zadań

zlecorryclr ustawami, zadań własnych oraz zadah wykony,rvanych na podstawie
porozumień.

Pismenr z, dnia 25 lutego 2010 r. Dyrektor Wydziału Finansów
Kujawsko-Polnorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowń,

i

Budżetu

że decyzją z

dnta

22|utego 20l0 r. nr WFB.[.30lll6l20I0 Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan

i

dochodów

wydatków co do częśct85104 (województwo kujawsko-pomorskie)

budżetu państwa,

w wyniku częgo Powiatowi Grudziądzkiemu zostały przyznane

następujące dotacje celowe:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Kwota przyznanej

l)zial

Rozdział

0l0

0l005

2

0

700

70005

2

0

70
70
7l0

dotacii (w

§

J

ż 0

710 4

ż 0
ż 0

3 I 3.000_00

7l0

7l0

5

2

0

2

0

752

750
75045
7 5212

2

[35 l

85l56

2

0
0

8_5

8532 l

2

0

7_50

750

_]

zl'|

30.000,00
l00.000_00
50.000.00

Razem

2.500,00

l28.800,00
21.900,00
2.000,00

26.000,00
36.400,00
710.600.00

Tak więc pierwotna kwota przyznanych dotacji ogółem wyniosła 710.600,00 zł.

Następnie kwoty ww. dotacji, przyznanych

klasytikacji budzetowej, podlegały mody

w

poszczególnych podziałkach

Kujawsko-Pornorskiego. Wojewoda kazdorazowo informował o tym Starostę Powiatu
odrębnyrni pismami:

a) nr WFB.I.30l1-8/10 z

dnia 4 marca 20l0 r.

-

przyznanie dotacji w dziale

600. rozdz. 60014, § 6430 w wysokości 720.500,00 zł,

b)

nr

WFB.[.301l-2lll0l10 z dnia

s\

2l30 w wysokości1.500,00 zł,

kwietnia2010 r. -ptzyznanie dotacji w
dz,iale 852, rozdz. 8520l, § 2130 w wysokości 3.000 zł, rozdz,85218,
13

c) nr WFB.I.30l1-32-9l10 z dnia 14
dziale J 50, rozdz.

7

50ll

, § 21 10 w

maja 2010 r.

-

przyznanie dotacji w

wysokości 80.000,00 zł,

d) nr WFB.L30I1-60/10 z dnia23 czerwca2010 r. - przyznanie dotacji w
dzialę 853, rozdz. 8532l , §

2l

l0 w wysokości 3.450,00 zł.

Wyżej wskazane dane skonfrontowano ze sprawozdaniem Rb-50 za II kwartał

20l0 roku. W sprawozdaniu tym przedstawiono następujące wartości:
Klasvfi

kac.i a

budżetowa

Plan (po zmianach)

wvkonanie

21l0

30.000,00 zł

0,00 zł

70005

2ll0

l00.000,00 zł

31.696,00 zł

70
70
70

7l0l3

2l l0

50,000,00 zł

0,00 zł

l0l4

2ll0

2.500,00 zł

0,00 zł

0

3l3.000,00 zł

l65.854.00 zł

7s0

750l l

2l l0

208.800.00 zł

82.649,00 zł

7_50

75045

2ll0

21.900,00 zł

19.970,39 zł

75?

752l2

2110

2.000,00 zł

0,00 zł

8_5

8_5

l56

2l l0

26.000,00 zł

l1.929.00 z|

85l

8532 l

2110

36.400,00 zł

l

Dzial

Rozdzial

Paragraf

00

0l005

700

7

7l0l

5

21

330.308.39 zł

790.600,00 zł

Razem

8,2l0.00 zł

W wyniku dokonanego porównania ustalono, że przedstawione w sprawozdaniu

Rb- 50 wysokości dotacji na zadania

z

zakresl administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone jednostce ustawami są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto. kontroli poddano analizę realizacji dochodów

z

zadań zleconych oraz

sposobu wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację zadań zleconych i
zadań własn,vch porviatu za

I połrocze ż0I

ll

CŁ1

4l

FN.3020-10/20l0) przekazaną Wydziałowi Finansów
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w

Bydgoszczy.

i

Budżetu Kujawsko-

W wyniku

dokonania ww.

czynności ustalono. ze:

a) na zadania zlecone Powiat Grudziądzki otrzymał w I półroczu 2010 roku
następujące dotacje celowe
Klasyfikacja budżetowa

Plan (po zmianach)

Otrzymano

2ll0

30.000,00 zł

0.00 zł

70005

2l l0

l00.000,00 zł

31.696,00 zł

70
70
70

7l0 |3

2110

50,000.00 zł

0.00 zł

7l0l4

2ll0

2.500.00 zł

0.00 zł

7l0l5

21l0

3l

750

750l l

2l l0

208.800,00 zł

82.649.00 zł

750

7

5045

2l |0

2l .900.00 zł

19.970,39 zł

75)

752l2

2l l0

2.000.00 zł

0.00 zł

Dzial

Rozdzial

0l0

0|005

700

Pa

ragraf

3,000,00 zł

l65.854.00 zł

8_5

l

85|56

2l l0

26.000,00 zł

l1.929,00 zł

8.5

3

8532 l

2l l0

3ó.400,00 zł

l8.2l0.00 zł

790 600.00 zł

330 308,39 zl

Razem

h) na zadania własne Powiat Grudziądzki otrzymał w I półroczu 2010 roku
następuj ące dotacje celowe
KIasylikacja budżetowa

Dzial
852

Rozdzial

Paragraf

Plan (po zmianach)

Otrzymano

l

2130

3.000,00 zł

_].000,00

2

852l8

2130

1.500,00 zł

l

600

600|4

2l30

720.500.00 zł

510.335,37 zł

725.000,00 zł

514.835.37 zł

8_5

8520

Razem

zł

.500.00 zł

Kontrolujący stwierdził zgodnośćdanych zawartych w ww. analjzie

z

danymt

wykazanylni w sprawozdaniu Rb-50 kontrolowanej jednostki za II kwartał 2010 r. oraz

z pisrnalni Wojewody informującymi o zwiększeniach bądźzmniejszeniach

dotacji

1.2. Dochody z

W

tytułu podatków i opłat

kontrolowanym okresie jednostka

i

podatkórł,

opłat w rozumieniu ustawy

z

nie uzyskiwała dochodów

z

tyfilłu

dnia 12 stycznia I99l r. o podatkach i

opłatach lokalny,ch (t.l.Dz.U. z2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).

1.3.

Dochody z majątku

Kontroli poddano dochody uzyskane

z

gospodarowania składnikami

rnajątkowyrni stanowiącymi własnośćPowiatu Grudziądzkiego
I

w

2009 roku i

półroczu 20l0 roku. możliwe do uzyskania z tytułu:

-

wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
(

§0470 klasyfikacji dochodów),

i

- najmu

dzierżawy składników majątkowych (§0750 klasyfikacji

dochodów),

- wpływów

z

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przy,sługującego osobom ftzycznym
kl asyfi kacj

w

prawo własności(§ 0160

i dochodów),

- wpłat z tltułu odpłatnego nabycia prawa własnościoraz

prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770 klasyfikacj i dochodów).

W

uchwale budZetowej Powiatu Grudziądzkiego

zaplanowane

z ww.

na 2009 rok

dochody

źródełokreślono na łączną kwotę 17.800,00 zł. Na dzień

3l grudnia 2009 r. plan po zmianach w tym zakresie wynosił 17.800,00 zł i został
wykonany na kwotę 20.615,86 zł, co stanowiło Il5,82 % wielkościzaplanowanej oraz

0.1l

o^

ogółen. wykonanych dochodów Powiatu w 2009 roku (l9.466.757,87 zł).

Strukturę planowanych

i

wykonanych ww. dochodów majątkowych obrazuje

poniższa tabela:
Dzial

Rozdzial

§

Plan
pierwotny

Plan po
zmianach na

na 2009 r:

31.12.2009 r.

Wykonanie na
31.12.2009 r.

75()

7_5020

0750

l4.000,00 zł

l4.000,00 zł

17.039,24 zł

ll0

ttOl 30

0750

2.800,00 zł

2.800,00 zł

2.655,42

tt_52

tJ_520l

07_50

|.000.00 zł

1.000,00 zł

Wykonanie w 7o

l21,7l

ń

94,84

921,20 zł

92,12

Ul

W

uchwale budżetowej Powiatu Grudziądzkiego na 2010 rok dochody

zaplanowane 7, ww. źrodełokreślono na łączną kwotę 18.000,00 zł. Na dzień

złi został

30czerwca 2010 r. plan po zmianach w tym zakresie wynosił 18.000,00

wykonany na kwotę 9.000,13 zł, co stanowiło 50,00 % wielkościzaplanowanej oraz

0,08% ogólnej kwoty dochodów Powiatu wykonanych

w I półroczu 2010

roku

(l1,528.97 8.68 zł).

Strukturę planowanych

i

wykonanych ww. dochodów majątkowych obrazuje

poniższ,a tabela:
Dzial

Rozdzial

§

Plan
pierwotny

Plan po
zmianach na

na 2010 r.

30.06.2010 r.

Wykonanie na

Wykonanie w

30.06.2010 r.

o/n

750

75020

0750

l7.000,00 zł

l7.000,00 zł

8,879,53 zł

s) )7

852

8_s]0l

0750

1.000,00 zł

1.000,00 zł

120,60 zl

l2.06

Do szczegółowej kontroli wybrano dochody uzyskane w 2009 roku i I półroczu
2010 roku z tytułu najmu

i

dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o

podobnyn charakterze sklasyfikowane w dziale 750,rozdz.75020, § 0750 klasyfikacji
budżetowej przedstawione w powyższych tabelach.
1.3.1. Dochody uzyskane

z najmu i dzierżawy składników majątkowych

oraz

innych umów o podobnym charakterze

W 2009 roku

i I półroczu 2010 r. dochody

składników nra.iątkowych, ujęte

w dziale

uzyskane

z

750, rozdz. 75020,

budzetowej, wykonano na kwotę 25.918,77

najmu

i

dzierżawy

§ 0750 klasyfikacji

zł, co stanowiło 83,61 % wielkości

zaplanowanej. Żrodłem dochodów były umowy zawarte z siedmioma kontrahentami.

Szczegołowe.i kontroli poddano realizację dochodów na podstawie

(największych pod względem wysokościczynsnl)

3

wybranych

umóĘ obowiązujących

w

2009 roku i I pólroczu 2010 roku, tj.:

a) urnowy zawartej w dniu

l

l

lutego 2008 r. na okres od dnia

l

stycznia

2008 r. do końca trwającej kadencji Sejmu, w przedmiocie najmu lokalu

użytkowego oznaczonego numerem
znajdującego

się na I piętrze w
44

3A o

powierzchni 27,84

budynku

umleJscowl

ny

m2,

M,

a

ilĄ/

nieruchomości położonejw Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej l, dla
której Sąd Rejonowy w Grudziądzuprowadzi księgę wieczystą numer

9140. Umowa najmu została zawarta
związku z § 2 ust.

z

1

w trybie

KW

bezprzetargowym w

uchwały rrYll29l2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego

dnia 19 czerwca 200] r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w

dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomościstanowiących własność

Powiatu Grudziądzkiego, który stanowi,

że ,,dotychczasowemu

dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo zawarcla umowy,

3

jezeli na

miesiące przed

jej

wygaśnięciem złożypisemną ofertę

ktlntynuowania umowy". Rada Powiatu wprowadziła to postanowienie w
oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy

z

dnia

2l

sierpnia 1991r. o gospodarce

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr I02, poz. 65l ze zm.).
ąca w okresie od l stycznia 2009 r. do 3I paździemika 2009 r.

nieruchomościami
Obowiązuj

stawka czynszu została określona jako 278,40 zł netto miesięcznie plus
podatek VAT, co było zgodne z uchwałąnr 2213712007 Zarządu Powiatu

Grudziądzkiego

z

dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie czynszu najmu za

lokale użytkowe będące własnościąPowiatu Grudziądzkiego. Wskutek

zawarcia aneksu

do ww. umowy najmu stawka

czynsA) uległa

znrniejszeniu do 126,70 zł nętto + VAT miesięcznie (zmniejszeniu uległa

powierzchnia lokalu oddanego
okresie od

l

w najem). Stawka ta obowiązlrvała w

listopada 2009 r. do 30 czer\ryca 2010 r. Kontroli poddano

również faktury VAT wynikające z ww. umowy o numerach:

-

86 z dnia l0 czerwca2009 r. (dow. ks. rn FA/0090/09),

- l 00 z dnia 13 lipca 2009 r. (dow. ks. nr FA/0107/09),
- l5l zdnia 17listopada2009 r. (dow. ks. nrFA/0159/09),
-

57 z dnia l5 marca 20l0 r. (dow. ks. nr FA/0049/10),

-

l44 z dnia 14 czerwca2010

W wyniku kontroli

ustalono,

r. (dow. ks. nr FA/0136/10).

że ww. dow. źródłowe przewidywały

wysokośćczynszu należną do zapłaty, zgodną z zawartą umową. Ponadto,
kontroli poddano nw. wyciągi bankowe:

- nr

1

1612009

z dnia 26 czerwca 2009
45

r. (dow. ks. nr

WWO l

16109),

- nr
-

13312009

z dnia 21 lipca 2009

r. (dow. ks. nr WWO133/09),

nr 22612009 z dnia 19 listopada 2009 r. (dow. ks, nr WBl226l09),

- nr 54l20l0 z

dnia 18 marca 20l0 r. (dow. ks. nr WBl54ll0),

- nr l22lż0l0 z dnia25 czerwca2010

r. (dow. ks. nr

WBl122lI0).

W wyniku dokonania tejże czynności ustalono, że kontrahent uiszczał
c7ynsz w wymaganej wysokości.

b) umowę zawartą w dniu
2008 r. do 31 grudnia

l

l

lutego 2008 r. na okres od dnia 1 stycznia

20ll r. w

przedmiocie oddania w najem lokalu

użytkowego oznaczonego numerem
znajdującego

się w piwnicy w

lB o

powierzchni 14,40 m'

budynku umiejscowionym

na

nieruchorności położonejw Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej l, dla
której sąd Rejonowy w Grudziądnlprowadzi księgę wieczystą numer

9140, Umowa najmu zostńa zawarta
związku z § 2 ust.

z

1

w trybie

I(w

bezprzetargowym w

uchwały nrYll29l2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego

dnja 19 czerłłca 2007 r.

w

sprawie ustalenia zasad, oddawania w

dzierżawę, najem |ub użyczenie nieruchomościstanowiących własność
Powiatu Grudziądzkiego. Obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2009 r. do

30 czerwca 2010 r. stawka czynszv pozostawała na niezmienionym
poziomie i wynosiła 216,00 zł netto miesięcznie plus podatek VAT, co
by,ło zgodne

z uchwałą nr 2213712007 Zarządu Powiafu Grudziądzkiego z

dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie czynszu najmu za loka|e użytkowe

będące własnościąPowiatu Grudziądzkiego. Kontroli poddano równięż
faktury VAT wynikające z ww. umowy o numerach:

- ll7 z dnia l8 sierpnia 2009 t. (dow. ks. nr Fłl0l20l09),
- l30 z dnia l0 września2009 r. (dow. ks. nr FA/O135/09),
- l67 z dnia 8 grudnia 2009 r. (dow. ks. nr FA/0178/09),

w

-

37 z dnia 16 lutego 2010 r. (dow. ks. nr FA/0039/l0),

-

l48 z dnta 14 czerwca 20l0 r. (dow. ks. nr FA/0l40/10).

wyniku kontroli ustalono, że ww. dow. źródłowe przewidyłvały

wysokośćczynszu należną do zapłaty, zgodną z zawartą umową. ponadto,
kontroli poddano nw. wyciągi bankowe:
46
,

-

nr

15412009

z

dnta

24

sierpnia 2009

r.

(dow. ks.

ru,

WW/0l5412009),

- nr

17912009

z dnia

września2009 r. (dow. ks. nr WB/l79109),

14

-

nr 24412009 z dnia 15 grudnia 2009 r. (dow. ks. nr WBl244l09),

-

nr 3612010 z dnia 22 lutego 2010 r. (dow. ks. nr WB/36/ 10),

- nr l2ll20l0 z dnta24 częrwca 2010 r. (dow. ks. nr WBll2l/l0).
W wyliku dokonania tejże czynności ustalono, że kontrahent uiszczał
czynsz w wymaganej wysokości.

c) ulnowę
2008 r.

w dniu

zawartą

do 3l

grudnia

l

l

lutego 2008 r. na okres od dnia 1 stycznia

20ll

r. w przedmiocie oddania w najem lokalu

użytkowego oznaczonęgo numerem
znajdującego

się w piwnicy w

1A o powierzchni

14,84 m'

budynku umiejscowionym

na

nieruchomości położonejw Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1, dla
której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą numer

9140. tJmowa najmu została zawarta
związku z § 2 ust.

z

w trybie

KW

bezprzetargowym w

l uchwały nrYll29l2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego

dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w

dz)erżawę, najem lub użyczenie nieruchomościstanowiących własność
Powiatu Grudziądzkiego. Obowipująca w okresie od

l

stycznia 2009 r. do

30 czerwca 2010 r. stawka czyns^) pozostawała na niezmienionym
poziomie

i

wynosiła 222,60 zł netto miesięcznie plus podatek VAT, co

byłtl zgodne z uchwałąnr 2213712007 Zarządtl Powiatu Grudziądzkiego z
dnia 26 listopada 2007 t.

w sprawie czynszu najmu za lokale użytkowe

bedące własnościąPowiatu Grudziądzkiego, Kontroli poddano również
faktury VAT wynikające z ww. umowy o numerach:

-

36 z dnia

l0 marca 2009

-

88 z dnia

l0 czerwca 2009

-

l02 z dnja 13 lipca ż009 r. (dow. ks. nr FA/0l09/09),

l

aĄ

r. (dow. ks. nr

FN0092l09),

|3 z dnia 12 stycznia 2010 r. (dow. ks, nr FA/0002/10),
146

z dnia 14 czerwca2010

W wyniku

J^
'|

r. (dow. ks. nr FA/0040/09),

t, (dow. ks. nr FA/0l38/10).

kontro]i ustalono, że ww. dow. źródłowe przewidlłvały
47

wysokośćczynsnJnależną do zapłaty, zgodną z zawartą umową. Ponadto,
kontroli poddano nw. wyciągi bankowe:
nr 6012009 z dnia

l kwietnia

2009 r. (dow. ks. nr WW0060/09),

nr 12012009 z dnia 2 lipca 2009 t. (dow. ks. nr WW/OI20109),
nr 15112009 z dnta 27 sierpnia 2009 t. (dow. ks. nr WWO

S]

l09),

nr 19l20l0 z dnia 28 stycznia 2010 r. (dow. ks. nr WB/l9ll0),
nr |25l20I0 z dnia 30 czerwca 2010 r. (dow. ks. nr WB/l25ll0).

W wyniku dokonania tejże czynności ustalono, że kontrahent uiszczał
czyllsz w wymaganej wysokości.
Do badanego tematu Kontrolujący uwag nie wniósł.
1.4. Pozostałe dochody

W zakresie pozostałych dochodów kontrolą objęto dochody uzyskane z ty,tułu
opłat konrunikacyjnych.

1.4.1. Dochody uzyskane z tytułu opłat komunikacyjnych

W 2009 r, i l półroczu 2010 r. Powiat Grudziądzki uzyskiwał dochody z tytułu
opłat konlunikacyinych wynikaj ących z:

- rozpol,ządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003

r.

w sprawie

wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia
czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz.
2302 ze zm.),

- tozpol,ządzenia Ministra Infrastruktury z dnia l l grudnia 2003 r. w sprawie
wysokościopłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz
za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U.

Nr

219, poz, 2162 ze

zsn.).

- rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lnarca 2006

r.

w sprawie wysokościopłatzakartę pojazdu (Dz. U. Nr 59,poz.42l),

q

- rczporządzęnta Ministra Spraw Wewnętrznych

i

Administracji

z

dnia

28 częrwca 200] r.

w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr l2l,

poz.

839), uchylonego z dniem 13 grudnia 2009 r.,

- rozpolządzenja Ministra Spraw Wewnętrznych
9 g,udnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

i

Administracji

(Dz.U nr

21,0,

z

dnia

poz. 1626),

ktore weszło w życie w dniu 13 grudnia 2009 r.

W budżecie Powiatu

na 2009 rok dochody wynikające

Grudziądzkiego

powyższych przepisów zaplanowano

w

wysokości1.000.000,00

zł (plan

z

po

zmianach). Sklasyfikowano je w dziale 750, rozdziń 75020, § 0420. W I półroczu

20l0 roku omawiane dochody zaplanowano na poziomie 1.020.000,00 zł (plan po
zmianach). według stanu na 30 czerwca 2010 roku.

Z

ewidcncji księgowej prowadzonej wg. podziałek klasyfikacji budzetowej

wynika, że w 2009 roku do budzetu Powiatu

z

ww. tytułu wpłynęłakwota

918.847.l0 zł. ti.9l.88 o/oplanu,zaśw I półroczu2010 roku-kwota 50I.77I,26zł,tj.
49,19'% planu.

Infonnację

co do liczby wydanych

dowodów rejestracyjnych, pozwoleń

czasowych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, kart pojazdu i praw jazdy w
poszczególnych lniesiącach 2009 roku

i I półrocza 2010

r. przedstawił Kierownik

Wydziału Konrunikac.ii Starostwa Powiatowego. Informacja ta stanowi Akta kontroli

Nr 45/201DllV

ll.

W celu zbadania prawidłowościpobierania opłat komunikacyjnych Kontrolujący
dokonał sprau,dzenia losowo wybranych teczek:

z,

aktanl dotyczącyrni wydanych dowodów

rej

estracyjnych

:

.20 teczek z 2009 roku,
. l 0 teczek zI półrocza 2010 roku.
Wybrana próba stanowiła 0,50 Yo ogólnej liczby wydanych w 2009 roku dowodów
rejestracyjnych i 0,48oń ogólnej Iiczby wydanych w I półroczll2010 roku dowodów
rej

estracyjnych.

z aktami dotyczącymi wydanych praw jazdy o numerach kart kierowcy:
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.0000l, 00003, 00009, 00017, 00020, 00022,00023, 00115,
0037l, 00474, 00496, 00682, 00784, 00786, 00820, 0082l,
0l0, 0l 016 - z 2009 roku,
.00292, 0029], 00300, 00302,

00334,
00867,

0l

003ll,

00318, 00333, 00336, 00343,

00335 - zIpołrocza2010 roku.
Wybrana próba stanowiła I,60 oń ogólnej liczby praw jazdy wydanych w 2009 roku i
1

.92 % ogólne.j licz,by praw jazdy wydanych w I półroc zu 20 I0 roku.

Na podstawie powyższej próby ustalono:
1. W zakresie opłat za wydane dowody rejestrac}zjne.

W poniższej tabeli zaprezentowano wynik kontroli dowodów wpłat znajdujących
się w teczkach akt wydanych dowodów rejestracyjnych w okresie poddanym kontroli:

Numer rcicstracyjny pojazdu
CCiR 04GS

23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
26.0

(](ilą 0_5GS

c,C;R ()6GS
c,(;lą 07GS

(,CjR ()llGS
(,CjR ()9GS

c,C;lą lOGS
C,C;R l l cjs

26.0
26.0

CGIł 1_3CjS
C,Cjl{

26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0

1_5C;S

CcR l6GS
C,GR l7GS

(,Glt lttcS
(,CiIł l9CS
(,CiR

Data

wnlatv

2lGS

26.0

§umer rejestracyjny pojazdr

CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR

2009
2009
2009
2009

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR
CGR

Data

wnlatv

24GS
25GS
26GS
27GS
28GS
22JE

27.0
27.0
27.0
27.0

20JE

08,0 .20
11.0 .20
l1.0 .20
l 1.0 .20
08.0 .20
08.0 .20

2lJE

l9JE
l8JE

16JE
14JE
12JE

l1JE

1OJE

.20| )9

.20l)9
.20l)9
.20l)9
2].0 .20l)9

l1,0 .20 .0
l1.0 .20 0
t0
0
0
0

l0
l0
08.0 .20 l0
08.0 .20 l0

Kontroluj ący stwierdził, że,.

'

opłaty pobierane były w prawidłowej wysokości,nie stwierdzono braku
opłat za wydane dowody rejestracyjne,

r w

teczkach

z

aktami spraw znajdują się oryginalne pokwitowania

potwi erdzaj ące dokonanie wpłaty.
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2. W zakresie wpłat dokonanych za w}rdane prawa jazdv

W poniższej tabeli zaptezentowano wynik kontroli dowodów wpłat znajdujących
się w teczkach akt wydanych praw jazdy w okresie poddanym kontroli.
Numer kartv kierowcv

Data wpłatv

Numer kartv kierowcv

30.12,2008
1 8. 1 2.2 008

0082l/ )9
00682^ )9

l8.08.20( )9

04.08.2009
l5.09.2009
l5.09.2009
03.o2.2o09
l3.01.2009

00786/ )9
00496ll)9
00022ll)9

06, l0.20| )9

0(\174l09

12.06.2009

003 l 8/ t0

/09

05.05.2009
30.I2.2009

00292l t0

0000

l

/09

0003/09
003_34l09l
007lt4/09

00tt]0/09
()0l l5/09
00009/09
(X)_] 7 l
()

l0

l6/09

0l0l0/09

Kontrol

uj

' w

22.06.20| )9
12.01.20| )9
2,7.04.20 t0
19.04.20 t0

26.04.20 l0
2|.04.20 l0

00333/ t0
003

l6,01.2009
07,01.2009
08.01.2009
28. l0.2009

(X)l]67^)9

09,l0.20l )9

00300/ t0
00297l t0

l9,01.20l0

00023/09
0()020/09
00() l 7/09

Data wplatv

1

1/

14.05,20 t0
|4.05.20 t0
14.05.20 t0
l8.05,20 t0
09.04.20 l0
14.05.20 t0

l0

00335/ t0
00343l t0
00302/ l0
00336l t0

ący stwierd ził, że:

probie poddanej badaniu nie stwierdzono nieprawidłowości przy

pobieraniu opłat za wydane prawa jazdy,

r w
W

teczkach

z

aktami spraw znajdują

potwierdzaj ące dokonanie wpłaty.

oparciu

o

skontrolowaną próbę,

się oryginalne

co do

pokwitowania

kwestii pobierania

opłat

kolnunikacyjnych nie wniesiono uwag i zastrzężeń.
2. Przychody budżetowe

Na podstawie

sprawozdania

Rb

NDS o

nadwyżceldeficycie jednostki

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
ustalono. że przychody budżetowe w badanym okresie wynosiły:

Prrychody ogółem
w tym:

- krcdl,ty i pożlczki
inne źródła

Plan (po zmianach)

Wykonanie na 31.12.09 r.

2.917.548,00 zł

2.205.196,26 zł

1.700.000,00 zł

800.000.00 zł

1.217.548.00

ń

|

.405.1 96.26

zł

Sprawdzono prawidłowośćwykazania w sprawozdaniach kwot zrealizowanych
5l

Lł

Prz}chodÓ[' Z tytułu kredytów

i

pożyczek za rok 2009 w porównani!

ewidencji księgowej konta I34

i

sPrawozdaniach wykazano dane

w

260.

W wyniku

z

zaplsami w

porównania ustalono,

kwotach zgodnych

z

zapisami

w

że w

ewidencji

księgowej.

WYkazane kwoty przychodów

z innych

źrodełstanowiły wolne środki. Na tę

okolicznoŚĆ stosowną informację złożyłSkarbnik Powiatu. Informacja ta stanowi

Akta kontroli Nr 4512010lIY12.

Na podstawie

spraw,ozdania

Rb

NDS o

nadwyżceldeficycie jednostki

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku,
ustalono. że przychody budzetowe w badanym okresie wynosiły:
Plan (po zmianach)

Przychtldv ogółem

Wykonanie na 30.06.2010

3.691.914.00 zł

1.221.156,18 zł

- krcdyty i pożyczki

2.500.000.00 zł

0.00 zł

- innc źródla

l

w tym:

.l9l

.9 14,00

zl

r.

1.221,156.18 zł

SPrawdzono prawidłowośćwykazania w sprawozdaniach kwot zrealizowanych
PrzYchodów

z

tytułu kredYów

i

pożyczek za

zaPisarni w ewidencji księgowej konta l34

i

I

połrocze 2010 r. w porównaniu z

260. W wyniku porównania ustalono, ze

W SPrawozdaniach wykazano dane w kwotach zgodnych

z

zapisami

w

ewidencji

księgowej.

Wykazane kwoty przychodów

z innych

źrodełstanowiły wolne środki.Na tę

okolicznoŚĆ stosowną informację złożyłSkarbnik Powiatu. Informacja ta stanowi

Akta kontroli Nr 4512010ilV12.
3. Wydatki

LJchwałą Nr XVII/4612008

z

dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie

uchwalenia

budZetu Powiatu Grudziądzkiego na 2009 rok Rada Powiatu Grudziądzkiego ustaliła

wielkośćwydatków budzefu Powiatu na kwotę 20.518.558,00 zł, w tym:
wydatki bieżące - 15.641.134,00 zł,
tvydatki rnajątkowe

Ą

- 4.871.424,00
5ż

zł.

W trakcie

realizacji budżetu do planu wydatków wprowadzano

ośmiokrotnie uchwałami Rady Powiatu

i

dziesięciokrotnie uchwałami ZarząŃrt

Powiatu. Ostatecznie plan wydatków budZetowych na dzięń
wynosił 2l

zmiany,.

3l

grudnia 2009 roku

,681 ,305.00 zł.

Wykonarrie wydatków na koniec 2009 roku wyniosło 19.361.19],95

zł, co

stanowiło 89.33 oń planu po zmianach.

z

lJchwałą Nr XXIV/38|2009

dnia 30 grudnia 2009 r, w sprawie uchwalenia

budzetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 20l0 Rada Powiatu Grudziądzkiego ustaliła
wielkośc wydatków budZetu Powiatu na kwotę 24.083.t5B,00 zł,w tym
wydatki bieżące - I7 .696.929,00 ń,

wydatki majątkowe

-

6.386.229,00 zł.

w I półroczu 2010 roku do planu wydatków
wprowadzano ztniany: trzykrotnie uchwałami Rady Powiatu i pięciokrotnie
W trakcie

rea|izacji budZetu

uchrvałami larządu Powiatu. Ostatecznie plan wydatków budZetowych na dzień
30 czerwca 2010 roku wynosił 25.551.6l0,00 zł.

Wykonanie wydatków na koniec I połrocza 2010 roku wyniosło 6.859.681,33 zł,
co stanowiło 26.85 oń planu po zmianach.

Zgodnośćdokonywania wydatków z obowiązującym planem finansowym

Kontroli poddano realizację wydatków budżetowych wg stanu na dzień
3 listopada 2009 roku oruz

ż6 kwietnia 2010 roku dla Starostwa Powiatowego w

Grudziądzu.
Obowiązujący na dzień 3 listopada ż009 r. plan finansowy ww. jednostki wynikał

z uchwały nt

62164lż009 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 19 października

2009 r.. będącego zmlaną uchwały nr XVII/4612008 Rady Powiatu Grudziądzkiego z

dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budZetu Powiatu Grudziądzkiego na

2009 rok. Następna zmiana uchwały budZetowej na 2009 rok nastąpiła w dniu
4 listopada 2009 r. uchwałą nr XXIIl32l2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego
4 listopada 2009

z

dnta

r.

Kontrolujący dokonał sprawdzenia zgodności dokonywanych wydatków w

Ąut
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stosunku do planu dla Starostwa. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków
według stanu na dzięń 3 listopada 2009 r. stanowi Akta kontroli Nr 45l2010/IV/3. W

wyniku kontroli stwierdzono niezgodność planu finansowego z wykonaniem dla:

a) działu 750, rozdz, 75045,

§ 4110

b) działu J50, rozdz. 75045,

-

§ 4750

plan 828,00 zł - wykonanie 828,24 zł,

-

plan

-

950,00 zł - wykonanię 950,22

zł.

Jak wyjaśniłSkarbnik Powiatu w formie ustnej, taki stan wynikał z planowania
wydatków w \vw,. podziałkach klasyfikacji budżetowej w zaokrągleniu do pełnych
złotówek. W),sokośćwydatków była tu bowiem lzależniona od otrzymywanych przęz
kon tro l owan ą j edn

o

stkę dotacj i. Kontroluj ący nie stwierdził naruszeni a przepi sów.

Obowiązujący na dzień 26 kwietnia 2010 r. plan finansowy

ww

jednostki

z

dnia

3l

wynikał z uchw,ały nr ]2l21l20l0 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

20l0

r.. będącego zmianą

marca

uchwały nr XXIV/3 812009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z

dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budZetu Powiatu Grudziądzkiego na rok

20l0. Następna zmiana uchwały budZetowej na2010 rok nastąpiła w dniu 2] kwiętnia

20l0 r. uchrł,ałąnr XXVI/9l20l0 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 kwietnia
20l0

r.

Kontrolujący dokonał sprawdzenia zgodności dokonywanych wydatków w
stosunku do planu dla Starostwa. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatkow
według stanu na dzień 26 kwietnia2010 roku stanowi Akta kontroli Nr 4512010llY14.
N i e stw i erdzon

o przekr oczenia wielkościplanowanych wydatków.

3.1. Wydatki bieżące

3.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Kontroli poddano:
wydatki osobowe,
tertninowość rozliczenia Płatnika zUrzędem Skarbowym z tytułu zaliczek
na podatek dochodowy od osób ftzycznych,

tenninowośćrozliczenia Starostwa

z ZUS-em z

tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
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3.

l. l. l. Wynagrodzenia

W 2009 roku wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeh
sklasyfikowane w Dz.] 50, rozdz. ] 5020 wyniosły:

)

2)

§ 4040

-

3)

§ 41 10

- 243,]93,72 zł,

4)

§ 4120

l

WI

§

40l0

l .62I.957,47 zł,

l08.833,00 zł,

-39.437,03 zł.
połroczu 2010 roku wydatki

z

tytuŁu v,ynagrodzeń

wyn agrodzeń sk l asyfi kowane w Dz.J 50. r ozdz.

l)

§ 4010

2)

§ 1040

i

pochodnych od

5020 wyniosły:

7

-768.190,6I zł,

3) § 4l l0 4) § 4120 -

l20.988,00 zł,
l 18.470,48 zł,

16.454,30 zł.

Prawidłowośćustalenia wynagrodzeń dla pracowników urzędu
K on trol ę

-

p

rzeprowadzono pod kątem przestrzegania przepi sów

ustawy

z

dnia

2l

:

listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 233, poz. l458 ze zm.),

-

rozpotządzenta Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach

glnln, starostwach powiatowych t vzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr
l46. poz. 1223 ze zm.), które zostało uchylone z dniem

-

ro7,porządzenia Rady Ministrów

z

l kwietnia

2009 r.,

dnia 18 marca 2009 roku w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398 ze
nn.)

- wejście w życie w dniu l kwietnia

2009

r.

w zakresie:

-

prawidłowościzaszeregowania,
prawidłowościstosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
fu nk c yj ne g

-

o do pr zy znanej kate gori

i

zaszer

e gow

ania,

praw,idłowościkwoty i okresu przyznanego dodatku specjalnego,
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-

pfa\Ą,idłowości naltczania dodatku za wieloletnią pracę,
erventualnych wypłat nagród,

obowipku ograniczenia wynagrodzenia Starosty do
nieprzeL<raczającej w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za

przestrzegania
wysokoŚci

wieloletnią pracę, siedmiokrotności kwoty bazowej określonejw ustawie
budZetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Kontrolę przeprowadzono wybierając do kontroli wynagrodzenia niżej
wynienionych pracownikó za miesiące matzec, październik 2009 r. i kwiecień
20l0

r.:

- Starosty Powiatu,
- Wicestarosty

Powiafu

,

- Sekretarza Powiatu,
- Skarbnika Powiatu,
-

wybranych 3 pracowników Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- uchrł'ał Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Powiatu,

- pisln Starosty określającychwysokośćwynagrodzenia ww. pracowników w
okresie obj ętym kontrolą,
- świadectw pracy pracowników (w zakresie nabycia uprawnienia do dodatku
za wieloletnią pracę),
- list płac:

- za

n:rarzec 2009

t, nr 23 z dnia

23.03.2009

r. -

,,Kierownictwo

StaroStwa",
- za fi\arzec 2009 r. nr 25

z dnia23.03.2009

- za październik 2009 r. nr

lll z

r.

-

,,Wydział Finansowy",

dnia 22.10.2009 r.

-

,,Kierownictwo

StaroStwa",

- za

paździemik 2009

r. nr 113 z dnia

Finansowy",

Ą
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22.10.2009

r. -,,Wydział

- za

kwiecień 2010 r. rlr 29

z

dnia 22,04.2010 r.

-

,,Kierownictwo

StaroStwa".
- za

kwiecień2010

r. nr

3I z dnia22.04.20l0

r.

-,,Wydział Finansowy",

wyciągów bankowych:

-

- nr 5] 12009 z dnia 2J marca2009

r. (dow. ks. nr

- nr l9812009 zdnia27 paździemlka2009
- nr ]612010 z

WW0057/09),

r. (dow. ks.

nrWW/l98/09),

dnia 27 kwietnia2009 r. (dow. ks. nr WW/76l10).

Ustalenia:

W okresie objętym kontrolą wynagrodzenie Starosty Powiatu Grudziądzkiego
k

ształtou,ały, n astępuj ące uchwały Rady Powi atu:

- Nr

X||ll3l2008

z

dnia 25 kwietnia 2008 r.

w

sprawie ustalenia

wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego,

- Nr

XIXll4l2009

z

dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w

sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego.

Rada Powiatu podejmując uchwałę Nr XII/1312008 ustaliła wynagrodzenie
Starosty. ktore obowiązywało w niezmienionej wysokościod dnia

do dnia

l

l

kwietnia 2008

r.

slvcznia 2009 r. Składniki wynagrodzenia ustalone niniejszą uchwałą

kształtorł,ałysię następująco:

zasadnicze
filnkcyjny

- rvynagrodzenie

- 4.400,00 zł.

- dodatek

- 1.550,00 zł,

- dodatek za

wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia

- dodatek specjalny (30%

W

związku

z

wyr. zasadn.

+

dod.

zasadniczego)

funkc.)

-

- 880,00 zł

),.785,00 zł,

Łącznie - 8.615,00 zł
podjęciem ptzez Radę Powiatu uchwały rrr XIXlI4l2009 z dnia

29 kwietnia 2009 r. zmianie uległa wysokośćdodatku specjalnego. Uksztahowano ją

jako 40 oń wynagrodzenia zasadniczego

i

dodatku funkcyjnego, tj. 2.380,00 zł.

Wysokośćdodatku specjalnego obowiązywała z mocą wsteczną, począwszy od

l

stycznia 2009 r. W pozostałym zakresie wysokośćwynagrodzenia Starosty nie uległa

Zfillallle.

Kontrolujący ustalił również, że wynagrodzenie Starosty Powiatu

w

okresie

objętym kontrolą było zgodne z art.37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

e,l]^
,.y-)

a/"^
l

<1
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nie przekraczało w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w

ustawie budZetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Obowiązujące w kontrolowanym okresie ustawy budżetowe:

-

na rok

-

na rok 20|0 z

w art. l5 ust.

l

2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr

dnia22 stycznta 20l0 roku (Dz. U. Nr

pkt2 a) określaływw. kwotę bazowąjako

10, poz. 58),

19,

poz, l02)

1 835,35 zł.

Wynagrodzęnie pozostałych pracowników objętych kontrolą ustalał Starosta.
Pracownikom przyznawano dodatki specjalne na okres nie dłuższy ntż 12 rniesięcy.

W zakresie objętym kontrolą, nie stwierdzono nieprawidłowościdotyczących
wynagradzania Starosty i pozostałych pracowników.

Zgodnoścustalon}uch w}znagrodzeń z wypłacanymi

W

zakresie zgodnościkwot wygrodzeń przyznanych ww. pracownikom z

wypłacanymi. porównano listy płac z wyciągami bankowymi za miesiące objęte
kontrolą. W wyniku porównania stwierdzono zgodność ustalonych wynagrodzeń z
wypłacanyrni.
Skontrc,llclw,ane

listy płac były podpisane przez osobę sporządzającą

listę,

Głciw,nego Księgowego i Kierownika jednostki.

Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobowych klasyfikowano w § 40l0,
dodatkowe wyrragrodzenia roczne w § 4040, wydatki z tytułu ubezpteczeń
społecznych rł §

4ll0,

wydatki

z tytułu składek na fundusz pracy w § 4120,

d,

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

zgodnie odpowiednio
l4czerw'ca 2006

i

ze źrodełzagranicznych
(Dz. t), Nr l07. poz.726 ze zm.), które zostało uchylone z dniem l stycznia 2010 r. i
przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r, w sprawie
przychodów

rozchodów oraz środków pochodzących

szczegółorł'ej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i

rozchodów oraz

środków pochodzących ze źrodełzagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207).

Zgodnośćsprclv,ozda.ń Rb-28S

z

danymi wynikajqcymi

zakresie yy},nugrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Ą
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z

ewidencji księgowej w

Stwierdzono,

że kwoty wydatków ujęte w ewidencji księgowej na

dzięń

31.12.2009 r. i 30.06.2010 r. zt7Ąułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeh (Dz.

J50, rozdz. ]5020 § 40l0, § 4040, § 41l0, § 4120), zgodne są z danymi wykazanymi

w

sprawozdaniach Rb-28S

z

wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

odpowiednio za okres od 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
30.06.20l0

i

1.01.2010 r. do dnia

r.

3.1.1.2. Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

W

powyższym zakresie kontrolą objęto terminowość przekazywania kwot

pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób ftzycznych od wynagrodzęń za
2009 r.

i l półrocze

38 ust.

l

2010 r. Terminy przekazywania zaliczek zostały określone w art.

ustawy z 26 ltpca

Dz.U. z2010

r.

l99l

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.

Nr 5l,poz.307 ze zm.). Jednocześnie ztreściart. 38 ust, la ww. aktu

prawnego wyrrika obowiązek płatnika do złożeniadeklaracji rocznej PIT:4R w
terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (za rok 2009

-

do

z ww, alt. 38 ust. 1, wpłat pobranych za|iczęknależy dokonywać

do

końca stycznia 20l0 r.).
Zgodnic-

20 -gtl dnia nriesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Do kontroli przyjęto:

a) deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
za 2009 r.,

b) wyciągi bankowe, na których wykazane były kwoty odprowadzonych
zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (wyboru
dokonano losowo):

- za |narzec 2009 r. - WB nr 7212009
WW/0072/09)

i WB nr lll2009 z

z

dnia ż0.04.2009 r. (dow. ks. nr

dnia 20.04.2009 r. (dow. ks. nr

WS/1l12009),
- za październik 2009 r. nr

WB nr 21512009 z dnta20.11.2009

r. (dow. ks.

WW2l5/09),

- za kwiec jeń 2010 r. - WB nr 92l20I0

z

dnta 20.05.2010 r. (dow. ks. nr

/^l

Ą
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q"
Mr
,/

\

il^W

WW/92ll0).

W wyniku kontroli ww.

dokumentów ustalono, że kontrolowana jednostka

przekaz1,,wała do Urzędu Skarbowego zaliczki

na podatek dochodowy od

osób

ftzyczny,ch za2009 rok i I półrocze 2010 roku w terminie określonymw art. 38 ust.

l

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto należy wskazać, że
kontrolowana .iednostka złożyładeklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek

dochodowy z,a 2009 rok w wymaganym ustawowo terminie, tj. w dniu 19 stycznia

20l0

r.

3.1.1.3. Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz

Pracy

Kontroli poddano terminowośćodprowadzania składek na

ubezpieczenia

społeczne. zdrorvotne oraz Fundusz Pracy od wlpłaconych wyrragrodzeń w 2009 r.
I

i

połroczu 20l0 r. (do 30.06.2010 r.). Sprawdzono terminowość odprowadzania

składek do ZtJS-u porownując jednocześnie wysokośćskładek wykazanych w
dek l aracj ach z kwota mi zr ealizowanych przelewów.

Do kontroli przyjęto:
deklaracje roz,ltczeniowe ZUS P DRA:

-

7,a

-

z,ana.i2009 r. - data wypełnienia deklaracji2 częrwca2009

-

za sierpi eń 2009 r. - data wypełnienia deklaracj i 2 września 2009 r.,

-

za listopad 2009 r. - data wypełnienia deklaracji 1 grudnia 2009 r.,

-

za styczeń 2010 r. - data wypełnienia deklaracj i 28 stycznia 20l0 r.,

-

zalnarzec 20l0 r. - data wypełnienia deklaracji 30 marca 2010

-

za c7,erwiec 2010 r. - data wypełnienia deklaracji 1 lipca 20lr0 r.,

nlarzec 2009 r.

-

data

wypełnienia deklaracji 27 marca 2009

r.,

r..

r.,

wyciągi bankowe - potwierdzające przekazanie składek do ZUS-u na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

-

za marzec 2009 r.: WB nr 6312009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. (dow. ks.
nr WW/0063109) - kwoty: 66.048,94 zł, 18.586,57 zł,5.876.07 zł,

-

za naj 2009 r.: WB nr 10312009 z dnia 5 czerwca2009 r. (dow. ks, nr
60

WW/0103/09) - kwoty: 57.068,92 ń.,16,492,10 zł.,5.086,9I zł,

-

za sierpień 2009 r.: WB rlr 16312009 z dnia 7 września2009 r. (dow.
ks. nr WWl63/09) - kwoty 45.6lI,77 zł,12.425,48 zł,3.864,14 zł,

-

za listopad2009 r.: WB nr21912009 zdnia 26listopada2009 r. (dow.

-

ks. nr WWl2I9l09)
7 grudnia 2009
l

kwoty: 17,28 zł i WB nr 22612009

z

dnia

r, (dow. ks. nr WWl226l09) - kwoty: 44,558,87 zł,

3.835,73 zł, 3.680,33 zł,

- za

styczeń 2010 r.: WB nr 20l20l0

z dnia 5 lutego 2010 r. (dow.

ks.

nr WW/20l10) - kwoty: 35.597,85 zł., l0.I85,47 zł.,2.73I,4I zł,

-

za marzęc 20l0 r.: WB nr 2l20l0 z dnia

l7 marca2010

r. (dow. ks. nr

- kwoty:725,8I zł i WB rlr 6112010 z dnia 6 kwietnia
r. (dow. ks. nr WW6l/l0) - kwoty: 63.96I,6'7 zł, 19.J85,34 zł,

WB/0002/10)
2010

5.265,05 zł,

- za

częrwiec 2010 r.: WB nr lIl20I0

ks. nr WB/0011/10)

z

dnia 5 lipca

-

z dnia

Il

czerwca 2010 r. (dow.

kwoty: 129,33 zł, 769,36 zł i WB nr l23l20l0

ż0l0 r. (dow. ks. nr WW l123ll0) - kwoty: 36.206,7I

zł. l0.358,3I zł,2.737,74 zł).

Stwierdzono,

że w

wysokościach wykazanych
zgodnie

z

kontrolowanym okresie jednostka terminowo

w

i

deklaracjach odprowadzała składki do ZUS-u,

przepisami art. 47 ust.l pkt 2 ustawy

z

w
tj

dnia 13 października 1998 r. o

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z2007 r. Nr 1I,poz.74 ze zm.).

Szczegółowe zestawienie odprowadzonych składek do ZUS-u
zgodności kwot

z

deklaracjami

w

zakresie

DRA w 2009 r. otaz terminowościstanowią

Akta kontroli Nr 4512010tIY15.
3.|.2. Pozostałe wydatki bieżące

Kontroli w tym zakresie poddano:

wydatki zwtązane

z

ldzięlanięm dotacji jednostkom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych,
podróZe służbowe,

Ą

6l
I

diety wypłacone Przewodniczącemv Rady Powiatu i radnym,
zakup usług pozostałych oraz usług remontowych.

1)

Wydatki związane z udzieleniem dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych

Zagadni

-

eni

e

sk

ustawy

z

ontro l owano

p

od kąte m przestrze gani a prz

ep

is

ów

:

dnta 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

-

art. 176 (Dz.

-

art. 22I (Dz.

U. z 2005 r. Nr 249, poz. żI04 ze zm.),

-

ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

U. Nr l57, poz, 1240 ze zm.),

-

usta\\')'

zdnia 24 kwietnia2003 r. o dzińalności pożytku publicznego

io

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.),

-

ro7,potządzenia Ministra Pracy

i Polityki

Społecznej

z

dnia 27 grudnia

2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadanta publicznego, ramowego
Wzoru umowy o wykonanię zadania publicznego

i wzoru sptawozdania z

wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,poz.2207).

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr XVII/4112008
2008

r. przyięła ..Program

z

współpracy Powiatu Grudziądzkiego

dnia 30 grudnia

z

organizacjami

na 2009 t.". Ponadto, Rada Powiatu
Grudziądzkiego uchwałą Nr XXIVl42l2009 z dnia 30 grudnia 2009 r, przyjęła
..Program rł,spółpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz
pozarządowytni otaz innymi podmiotami

innyrni podlniotami na 20l0 r.".

Przyjęcie powyższych uchwał stanowiło wypełnienie obowiązku określonego w
art. 5 ust. 3 ustawy

z

dnia 24 kwietnia2003r. o działalnościpożytku publicznego i o

wolorrtariacie.

Jak ustalorro w wyniku kontroli sprawozdania merytorycznego i finansowego z
wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego

w

2009 roku ptzez organizacje pozarządowe sporządzonego przez Kierownika

Wy'działu Rozwoiu Lokalnego, Edukacji

i

Zamowień Publicznych wydatki

z

tyĄliu

powierzenia wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2009
62

r.

z zaŁłesu,,kultury, sztukt oraz ochrony dóbr
kultury i tradycji" oraz ,,upowszechniania kultury ftzycznej i sportu". Wydatki te w
poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, co ustalono na podstawie
został}, dokonane na wykonanię zadań

sprawozdania Rb-28S za2009 r., przedstawiały się następująco:

Dział

Rozdział

921

92l95

926

92695

Plan po zmianach (w zł)

28ż0

l0.200,00

8.915,18

2830

1.260,00

1.176,00

2810

6.500,00

6.500,00

2820

20.372,00

20.371.59

2830

1.895,00

0,00

40.2ż7,00

36.962,7,7

Razem

W z-wląz,ku

z,

Wykonanie na 31 grudnia

Paragraf

2009 r. (w zł)

tylll na|eży stwierdzić, że wykonanie planu wydatków z tytułu dotacji na

wykonywanic z,adań publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych
wyniosło w 2009 r. 91,89 %.W tymże roku kontrolowana jednostka udzieliła dotacji

5

podlniotoln niez-aliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z
zakresu .,kultury. sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji" oraz 13 podmiotom na

realizację zadań

z

zakresu ,,upowszechniania kultury ftzycznej

i

sportu". Spośród

wszystkich dotacji udzielonych w 2009 r. kontrolą objęto dotację o największej
warlościpr7,yznaną Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji ,,STAL" z siedzibą w
Grudziądzu.
Ponadto. w,oparciu o uchwałę rr

1lll3l20l0 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia l0 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na
wykonanie z,adań publicznych zwtązanych z realizacją zadań samorządu powiatowego

w roktl 20l0. ustalono, że w tymże okresie kontrolowana jednostka przyznała dotacje
7 podrniotom na realizację zadań

z zal<resu,,kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i

tradycji" oraz 19 podrniotom na realizację zadań z zaV,ręsu,,upowszechniania kultury
ftzycznej

i spotlu".

Przyznanie dotacji na realizację zadań

z

zakes1,1,,kultury, sztuki

oraz ochrony dóbr kultury i tradycji" nastąpiło w kwocie 15.500,00 zł, zaśna zadanla

ll

ćĄ
Yld*l

$,_

l^
q1

fl

+

/

z zakresu,,upowszechniania kultury ftzycznej i sportu" w kwocie 28,057,00 zł.
Spośród wszystkich dotacji przyznanych w 2010 r. organizacjom spoza sektora

finansów publicznych kontroli poddano dotację przyznaną Stowarzyszenlu Kobiet
Gminy Gruta ^,Działajmy Razem" narealizację zadania z zal<resl,,kultury, sztuki oraz
ochrony dóbr kultury i tradycji".

a) dotacja udzielona Autonomicznej-Ludowej Sekcji Kolarskiej STAL z
siedzibq

w

Grudziqdzu na realizację ządania publicznego pn. ,,Liga

Pow,iatową Uczniowskich Klubów Sportowych w kolarstwie"

Kontrolą objęto:

-

ogłoszenie Zarządu Powiatu Grldziądzkiego

z

dnia 20 stycznia 2009 r.

dotyczące otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z rea|izacją zadań samorządu powiatowego w roku 2009 przez

organizacje prowadzące działalnośćpożytku publicznego

,.kultury, sztuki

w

zakresie

otaz ochrony dóbr kultury i tradycji"

oraz

,.upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

z

-

of-ertę

-

Urnowę

dnia 19.02.2009 r. na realizację zadania publicznego pt, ,,Liga
Polviatowa Uczniowskich Klubów Sportowych w kolarstwie",

Nr l/09 z dnia

7.04.2009 r. o wsparcie realizacji w/w zadania

publicznego,

-

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego,

W wyniku kontroli stwierdzono,

że,.

64

z

nimi kosztami. ze szczególn}rm uwzględnieniem wysokości dotacji

przekazanych organizacjom pozarządowym. podmiotom. o któr}zm mowa

w art. 3 ust. 3. oraz jednostkom

organizacyjnym podlegblm organom

administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

W

pozostałym

zakresie stwierdzono kompletność ogłoszenia.

-

ogłoszenia w sprawie ww. konkursu ofert, które zostały zamieszczone na

stronie internetowej Starostwa (w Biuletynie Informacji Publicznej), a
także w jego siedzibie, zawierały wszystkie elementy, o których mowa w
art. l3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie,

-

ofćrta Stowarzyszenia zawierńa wszystkie elementy wymienione w art. l4
ustotł,;l o dzińalności pożytku publicznego

i o wolontariacie i

została

z,łożonaw formie przewidzianej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Społecznej

z

dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji

zadanta publicznego, ramowego wzoru umowy
publicznego

o

i wzoru sprawozdania z wykonania tego

wykonanie zadanta
zadania (Dz. U. Nr

264. poz.220]),

- ulnowa o wsparcie realizacji
sporządzona

w

oparciu

o

zadania publicznego

w 2009 r.

właściwywzór umowy,

rozporządzeniem Ministra Pracy

i Polityki

Społecznej

z

tj.

dnia

zostńa

określony

27 grudnia

2005 r. w sprawie wzoru oferty reaIizacji zadania publicznego, ramowego

wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania,

-

sprawozdanie zrealizacji zadania publicznego w 2009 t., złożono zgodnie z
zawaft.ą umową o wsparcie realizacji zadania, tj. w terminie do 6 listopada

2009 r. oraz w formie przewidzianej rozporządzeniem Ministra Pracy i

Polityki Społecznej

z

dnia

27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru

zadanta publicznego, ramowego wzoru umowy

o

oferty

wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

- na podstawie złożonegosprawozdania ustalono, że otrzymana
65

dotacja

z o

s t

a ła

wyk orzy

st

ana zgo dnie z pr zeznac zeni em,

- orgall zlecający dokonał kontroli wydatkowania środków finansowych
przekazanych na rzecz ww. organizacji w 2009 r. w dniu 12 listopada
2009 r., co zostało udokumentowane stosownym protokołem.

W

związku ze stwierdzeniem niekompletności ogłoszenia o otwartym konkursie

zalnięszczonego w prasie, Kontrolujący zwrócił się o udzielenie wyjaśnieńdo Starosty

Powiatu. Treśćzapytania wraz

z

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr

45l20l0llYl6. W odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, ze zamleszczanie przez
kontrolowaną jednostkę niekompletnych ogłoszeń podyktowane było względami

ekononricznl,nli, Pomimo złożeniawyjaśnień, Kontrolujący podtrzymał swoje
stanowisko.

b) tlotac.icl tldzielona Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Gruta ,,Działajmy
Ra:em" z siedzibq w Mełnie na reąlizację zadania publicznego ,,FesĘn
rodzinn.y, ,,Bawmy się

razem"

Kontrolą objęto:

-

ogłoszenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia

1l

stycznia 2010

r.

dotyczące otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
z,wiąz,anych

z ręalizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2010 przez

organizacje prowadzące działalnośćpożytku publicznego

,,kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury

w

zakresie

i tradycji"

oraz

,,upowszechniania kultury ftzycznej i sporfu,

-

ofertę

z dnia

15.02.2010 r. na realizację zadania publicznego pt. ,,Festyn

Rodzinny,,Bawmy się razem",

-

Urnowę Nr

2ll20l0 z dnia 29.06.2010 r. o wsparcte realizacji w/w zadania

publicznego.

W wyrriku kontroli stwierdzono, że:

- ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na wykonanie ww.

zadań

wynikał z treści przepisów art. 13 ust. 2-3 ustawv z 24 kwietnia 2003 r, o
zarnieszczon}zch

w prasie nie

zawarto informacji na temat wysokości

środków publiczn}ich przeznaczonych na realizację zadania. kĘvteriach
stosowan}rch przy dokon}rwaniu wyboru oferty oraz zrealizowanych przez

z

nimi kosztami. ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji

przekazanych organizacjom pozarządowym. podmiotom. o któr}rm mowa

w art. 3

ust. 3. oraz iednostkom organizacyjnym podległym organom

.W

pozostałym

zakresie stwierdzono kompletność ogłoszenia,

-

ogłoszenia w sprawie ww. konkursu ofert, które zostały zamieszczone na

stronie internetowej Starostwa (w Biuletynie Informacji Publicznej), a
takze w jego siedzibie, zawierały wszystkie elementy, o ktorych mowa w
art. l3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie,

-

ot-erta

Stowarzyszenia zawierała wszystkie elementy wymienione w art. l4

ustawy

o

działalnościpożytku publicznego

i

o wolontariacie

i

została

z,lożona w formie przewidzianej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Społecznej

z

dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji

zadania publicznego, ramowego wzoru umowy

o

wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

- ulnowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w 2010 r. została
sporządzona w oparciu o właściwywzór umowy, tj. określony
roz,porządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty reaIizacji zadania publicznego, ramowego

wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdanta z
wykonania tego zadania.

W

związ,ku ze stwierdzeniem niekompletności ogłoszenia o otwartym konkursie

zamieszczonego w prasie, Kontrolujący zwrócił się o udzielenie wyjaśnieńdo Starosty

Powiatu. Treśćzapytania wraz

z

odpowiedzią stanowi
67

Akta kontroli Nr

45l20l0llYl6. W odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, ze zamieszczanie przez
kontrolowaną jednostkę niekompletnych ogłoszeń podyktowane było względami

ekonornicznymi. Pomimo złożeniawyjaśnień, Kontrolujący podtrzymał swoje
stanowisko.
Jako, ze wykonanie zadania publicznego na które przyznano dotację nie nastąpiło

w okresie objętym kontrolą, Kontrolujący odstąpił od sprawdzenia kwestii związanej z
r

ozllczenien pt7,yznanej

dotacj i.

3.1.2.2. Podróże służbowe

Na podstawie ewidencji analitycznej (wydruk komputerowy z konta l30-75015020-4410) ustalono, że kontrolowana jednostka wydatkowńana podróże słuzbowe
krajowe pracowników Starostwa Powiatowego następujące kwoty:

a)
b)

l0.]66^5l zł w 2009 r.,
5.352.37 zł w I półroczu 2010 r.

Podroże słuzbowe krajowe (§ 44l0 klasyfikacji budżetowej)

W

powyźszyrn zakresie skontrolowano

czy wydatki na podróże służbowe

dOkonywane b;,ł;, w oparciu o:

-

tozporządzenie Ministra Pracy

r. w

i

Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia

sprawie wysokości otaz warunków ustalania należności
przl,sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
2002

samorządowej jednostce sfery budZetowej
obsz-atze kraju (Dz. U.

-

z

tyftułu, podroży

służbowej na

Nr 236,poz. 1990 ze zm.),

rozpotządzenie Ministra Infrastruktury

z

dnia 25 marca 2002 r. w sprawie

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
niebędących własnościąpracodawcy (Dz. U. Nr

27 ,

i

motorowerów

poz.27l ze zm.),

w zakresie:

- prarvidłowościdokumentowania podróży służbowych(m.in. poptzez
uj

Ą

mowani e poleceń wyjazill w rej estrze
68

or

az właściweich wypełni enie),

- przestrzesania zasad rozliczanta kosztów podróży zgodnie

z

przepisami

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- prawidłowości rozliczania kosztów używania samochodów pryrvatnych do
ce

l

ów służbowych,poprzez:

na korzystanie z samochodu
do celów służbowych(§ I rozporządzenta Ministra

- zawarcie umowy cywilnoprawnej
prywatnego

lnfrastruktury),

- prawidłowe ustalenie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
dla pracowników korzystających z samochodów prywatnych dla celów
służbowych (§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury),

- rozliczanie kosztów na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika

o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych w danym
lniesiącu (§ 4 rozporządzenta Ministra Infrastruktury).

Na podstawie ..Ewidencji delegacji służbowych" prowadzonej w

Starostwie

Powiatowyln w Grudziądzu ustalono, że:

-

w 2009 r. wystawiono l76 poleceń wyjazdów służbowych,

w I półroczu 20l0 r. wystawiono 93 polecenia wyjazdów służbowych.

Kontroli poddano wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych pracowników
Starostwa Powiatowego (wydatki sklasyfikowane

w Dz. 750 rozdz.

75020) na

podstawie wystawionych poleceń wyjazdów słuzbowych o losowo wybranych
numerach:
-ll

09,

21

|20109,

09, 4109, 5 l09, 28109,

l2ll09,

29

l09, 46109, 7 0109,

161109, 166109, l70l09

- tj.:

75

l09, 92109, 98109,

16 poleceń wyjazdow

służbowych, co stanowiło 9,09 oń ogólnej liczby poleceń wydanych w
2009 roku,

-5/l0. 2lll0,28ll0,33ll0,52ll0,68/10 - tj. 6 poleceń wyjazdów
służbowych, co stanowilo 6,45 oń ogólnej liczby poleceń wyjazdów
rłydanych w I półroczu 2010 r.

Skontrolowano równieź raporty kasowe, na których widniała kwota wypłacona
del egowanem u

il

%,69

'

U^-.

pracownikowi z

ty1',ułtl rozlicz

-

RK nr llllll2009, RK nr 6lIlIJI12009, RK nr 8llllYl2009, RK nr
l1lllYl2009, RK nr l2llNll2009, RK nr l3lIlYIl2009, RK ff
|5lIlYIIl2009, RK nr I8lllIXJ2009, RK nr 25l1lXIIl2009, RK nr
2lllll20l0, RK nr 5lllIJIl2O10, RK nr 6lllI]Il20l0, RK nr 8lllIYl20I0,
RK nr lIlINI120I0.

Ustalenia:

-

się na podstawie poleceń wyjazdów służbowych,
wystawionych przez pracodawcę, które zawierńy: kolejny numer
rvy,iazdy odbywały
wynikający

z

prowadzonego rejestru, oznaczenie miejscowości, terminu i

celu podróży, środkalokomocji oraz podpis osoby delegującej

-

kierownika

jednostki lub osoby upoważnionej. Polecenia wyjazdu służbowego dla
Starosty podpisywał co do zasady Sekretarz Powiatu zgodnie
ustawy

z

dnia

2l

z

art. 9 ust. 2

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

Nr 223, poz, 1458 ze zm.).

1458 zę zm.\,

-

roz,|iczenie kosztów podróży służbowej następowało po

jej odbyciu

(po

złożenlu przez osobę delegowaną pisemnego oświadczenia na druku
polecenia wyjazdu służbowego,dotyczącęgo przebiegu

i

celu podróży).

Rozliczenie określało:miejsce wyjazdu oraz przyjazdu, datę podróży
słuźbowej, liczbę przejechanych kilometrów, przyjętą stawkę za

oraz podpis osoby

l

kilornetr

delegowanej. Rozliczenie dotyczące miejsca

oddelegowania było zgodne

z

zawartym poleceniem wyjazdu. Rozliczenie

kosztów podróży służbowejnastępowało w terminie 14 dni od jej
zakończenia, tj. zgodnie

z§

8a ust.

70

2

tozporządzenia Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokościoraz

warunków ustalania należnościprzysługujących

pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budzetowej
z tl,tułu podroży słuźbowejna obszarze kraju,

-

przyjęte stawki za I km przebiegu na pokrycie kosztów dojazdu były zgodne
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonyr;vania zwrotu kosztów
użylł,ania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i
motorowerów niebędących własnościąpracodawcy,

- \\

sprawozdaniach Rb-28

zost ały, wykazane

S za 2009 r. i II kwartał 2010 r. prawidłowo

wydatki z tytułu podr oży służbowych kraj owych.

W kontrolowanej jednostce w 2009 r. i w I półroczu 2010 r. miesięczne ryczałty
z ty,tułu używania pojazdow w celach słuzbowych do jazd lokalnych były wypłacane

na podstawie ulnów zawieranych na okres 3 miesięcy. W kontrolowanym okresie
.iednostka wl,płacałaryczałty jednemu pracownikowi

-

inspektorowi

w

Wydziale

Ochrony Srodowiska. Na każdej ze skontrolowanych umów zna|azł się zarówno

podpis Starosty Powiatu jak

i

zainteresowanego pracownika. Ponadto, umowy

wskazywały rrliesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, który ustalono jako
200 km. co było zgodne

z § 3 ust. 2

rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z

dnia

25 nlarca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu

kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i
tnotorowerów niebędących własnościąpracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz.27l ze zm.).

Szczegółorvej kontroli poddano wypłaty ww. ryczahów za miesiące: marzęc,
sierpień, listopad 2009 r. orazluty i maj 20l0 r, W powyzszym zakresie sprawdzono:

w

których

limity kilometrów, obowiązujące w

danym

umowy zawierane miedzy pracownikiem, a pracodawc4,
ustalano miesięczne
kwafiale,

pisetnne oświadczeniao używaniu samochodu prywatnego do celów

7l

słuzbowych złożoneprzez pracownika za miesiące; marzec, sierpień i
listopad 2009 r. orazluty i maj 2010 r.,
l

i

sty obecności prac ow nlka za powyższe miesiące,

Listy płac,,Ryczałt samochodowy":

o
o
o
o
o

Nr 3 za miesiąc marzęc 2009 r. z dnia 6.04.2009

r.,

Nr 8 za miesiąc sierpień 2009 r. z dnia2.09.2009 r.,

Nr l l za miesiąc listopad 2009 r. z dnia 1.12.2009

r.,

Nr 2 zamiesiąc luty 20l0 r. z dnia2.03.2010 r.,

Nr 5 za miesiąc maj 2010 r. z dnia2.06.2010

r.

Ustalenia:

-naliczanie ryczahow w skontrolowanych okresach następowało zgodnie z
r\

4 ust.

l

ww. rozporządzenia, tj. poprzez pomnożenie miesięcznęgo

lilnitu kilometrów na jazdy lokalne ustalonego przęl, pracodawcę i
w,łaściwejstawki za

l

kilometr przebiegu określonejw § 2 pkt 1 b) ww.

aktu prawnego,

-kwotę

rniesięcznego ryczałtu przysługującemu pracownikowi

polnniejszano zgodnie

z treścią§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia o jedną

dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w
miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży słuzbowej trwającej co
na.jmniej 8 godzin lub innej nieobecności orazzakażdy dzięń roboczy, w

którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych,

-wr,'płacanie ryczałtów należnych pracownikowi w danym miesiącu
następowało po złożeniuprzez niego pisemnego oświadczenia, o którym
lnowa

w § 4 ust. l ww.

rozporządzenia, które zawierało wszystkie

wylTagane przepisami elementy,

-wvpłacanie ryczńtow w poszczególnych miesiącach następowało we
wl aściwych

wysokościach.

Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420 klasyfikacji budżetowej)

Na podstawie sprawozdań Rb-28S za
72

20

ewidencji księgowej stwierdzono, że jednostka

w

kontrolowanym okresie nie

dokonywała wydatków na podróże służbowe zagraniczne.

3.1.2.3. Diety wypłacone Przewodniczącemu Rady Powiatu, radnym za
uczestniczenie w obradach Rady
Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia
200l

r.

Nr

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z

142, poz. 1592 ze zm.),

b) rozporządzenia Rady Ministrow

z

dnia 26 lipca 2000 r.

w

sprawie

rnaksynalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U.
Nr 6l . poz. 709),w zakresie:

- terminowego złożeniaprzez radnych oświadczeń majątkowych

(d.

odpowiednio do dnia 30 kwietnia2009 r. i 30 kwietnia 20l0 r,),

- prawidłowościnaliczania

diet radnych,

- przestrzegania obowiązku ograniczenia wysokościdiet
przysługujących radnemu w ciągu miesiąca do wysokości
półtorakrotności kwoty bazowej określonejw ustawie budzetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o czym mowa
w art.

2l

ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,

- prawidłowościwypłat diet

W 2009 r. na diety radnych
księgowa

20l0

r.

-

radnym.

wydatkowano kwotę 130.594,73

Dz, J50, rozdz.75019, § 3030), co stanowiło 99,2I

%o

zł (ewidencja

planll. W I połroczu

wydatkowano kwotę 66.259,39 zł, co stanowiło 4] ,69 oń planu.

Kontroli poddano:

-

oświadczenia majątkowe radnych za2008 i2009 r.,
uchwałę Nr III/2012006 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 21 grudnia

2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży

służbowych radnych,

-

wydruk komputerowy, konto 130-150-75019-3030 (Różne wydatki na
tzecz osób fizycznych) za okres 1.01.2

,73

uL_

30.06.2010 r,,

-

listy obecności radnych na sesjach Rady Powiatu Grudziądzkiego w
miesiącach: luty, częrwlec,paździemlk 2009 r. oraz luty i maj 2010 r.,

-

listy wypłat diet dla radnych za miesiące:

.
o

luty 2009 r. (WB nr 3812009 zdnia26h,ltego 2009 r.; dow.
ks. nr WW0038/09),

czerwięc 2009 r. (WB nr ll7l2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.,

i"-;):;TJ";'o,}"', (wB ffi

20012009

z

dnia

29 października 2009 r., dow. ks. nr WW200/09),

.

luty 2010 r. (WB nr 35l20I0 z dnia 26 lutego 20l0 r.; dow.
ks. nr WW/35/l0),

.

maj 2010 r. (WB nr 98l20l0

z dnta28

maja 20l0 r,; dow.

ks. nr WW98/l0).

Ustalenia:

-

wszyscy radni złożylioŚwiadczenia majątkowe za 2008 r. i 2009 r. zgodnie

z

art. 25c ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, d. odpowiednio do

dnia 30 kwietnia 2009 r. i 30 kwietnia 20l0 r.,

- w uchwale nr

11112012006

Rady Powiatu Grudziądzkiego przewidziano

lniesięczne wysokościdiet dla radnych uzależnione od sprawowanej ptzez
nich funkcji; jako, że w § 2 ust. 4 ww. uchwały ptzewidziano, źe wysokość

diet obowiązująca w danym roku ulega wa|oryzacji o stopień inflacji,
wysokośćdiet rosła w

kźdym roku o prognozowany w danym

roku

wskaznik inflacji,

-

radnl,m naliczano i wypłacano diety w prawidłowej wysokości, określonej

obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa wyżej, w tym zgodnie

z uchwałą Nr
2006 r.

11112012006

Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia

2l

grudnia

w sprawie ustalenia wysokości dtet oraz zwrotu kosztów podrózy

służbowych radnych,

- wysokośćdiet za

dany miesiąc pomniejszano zgodnie

z§ 2

uchrvały. tj. zakażdąnieobecnośćradnego w danym miesiącu o
74

ust.

l0

l

ww.

oń diety,

- wysokośćdiet radnych nie przekraczała 70 %

półtorakrotności kwoty

bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2009

i

2010 dla osób

z § 3 pkt 3
rozpotządzenia Rady Ministrów z dria 26 lipca 2000 r, w sprawie
zajmujących kierowniczę stanowiska państwowe, zgodnie

maksyn alnej wysokości diet przysługuj ących radnemu powiatu,

-

z ewidencji księgowej (Dz. 750, rozdz. 75019, § 3030)
był1, zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S za 2009 r. i
dane wynikające

I

półrocze 2010

r.

3.1.2.4. Zakup usług remontowych oraz usług pozostaĘch

P

ow yż sz e zagadni enie skontro

lowano w zakre sie

:

kontroli dowodów źródłowychpod względem merytorycznym oraz
fbrllralnyrn i rachunkowym oraz zat:wierdzania ich do wypłaty,

- dekretacji dowodów zródłowych,
prawi dłowościstosowania klasyfi kacj i budżetowej,

- zgodnościdanych zawartych w ewidencji księgowej ze sprawozdawczością
(sprawozdanie Rb-28S za2009 r. i I półrocze 2010 t.).

l.
w)rnrienionego konta za 2009 r. oraz za I półrocze 20l0 r.:

Konto

Wydatkiw2009r.(wzł)

Wydatki w I półroczu 2010 r. (w zł)

130-150-15020-4210

43.001,45

4.9]9,27

Szczegołowe.i kontroli poddano losowo wybrane dowody księgowe

z

2009 r.

o

numeraclr: FZl0ll4109, FZ10386109, FZl0454l09, FZl0724l09, FZl0876109,
FZl0985l09. F7.1|046l09 na łączną kwotę 3I.439,89 zł. oraz dowody księgowe z
I

półrocza 20l0 r. o numerach: FZl044lI0, FZl0I90lI0, FZl036Ilt0 na łączną kwotę

2.]45.00 zł.
ustalerria:

Nie stwierdzono uchybień w zakresie
lt

yl

Ąrl.,^

75
!

i

kontroli

zatwierdzania pod względem formalno-rachunkowym

i merytorycznp

dokumentów. Stosowano prawidłową klasyfikację budźetową.

w wvniku kontroli stwi

poz. l223). tj.

-

nr

wprowadzanie

do ksiąg

rachunkowych danego okresu

FZl)ll4l09 - dowód źródłowv wpłynałod

kontrahenta w dniu 27 lutego

3 marca 2009 r..

-

nr FZl0454l09

2009

-

dowód źrodłow:lwpł.rrąłw dniu 2 częrwca ż009 r, (data

r.

W związ,ku ze stwierdzoną nieprawidłowościąo wskazanie przyczyn jej zaistnienia
zwrócono się do Skarbnika Powiatu. Treśćzapytanta wtaz z odpowiedzią stanowi
Akta kontroli Nr 45l20l0ilV17.
Jak wyjaśniłSkarbnik Powiatu, przyczynązaistnienia ww. nieprawidłowościbyło

to. że w

tylże okresie

kwestionowanych czynnościdokonywała osoba młoda, z

małym doŚwiadczeniem zawodowym, zatrudniona na czas zastępstwa. Ponadto
Skarbnik l)c'lwiatu wskazał, że nie był w stanie kontrolować l00 % wszystkich

księgowań

ww.

pracownika.

nieprawidłorł,ości.

Ponadto. stwierdzono zgodnośćdanych zawaĘch

w ewidencji księgowej

ze

danyrni przedstawionym w sprawozdaniach Rb-28S za 2009 r. i I półroc ze 2010 r.

w.vnrienionego konta za 2009 r. oraz za I półrocze 2010 r.:

l

Konto

Wydatkiw2009r.(wzł)

Wydatki w I półroczu 2010 r. (w zł)

30-750-75020-4300

179.556,85

74.086,31

,LŃ

Szczegółowej kontroli poddano losowo wybrane dowody źródłowe z 2009
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r.

o

numerach: FZl0045l09, FZl0080l09, FZl0228l09, FZl0252l09, Fzl06l4l09,
FZI}]85l09, FZl0955l09, FZll005l09, FZlI003l09, FZlI01Il09 na łączną kwotę
52.026.7l zł. oraz dowody źrodłowez I połrocza 2010 r. o numerach: FZlI0]9l09,

Fzl0056ll0. Fzll05ll0, Fzl0l88l10, Fzl0278ll0, FZl0358lI0 na łączną kwotę
14,544.4ż zł.
Ustalenia:

Nie stwierdzono uchybień w zakresie kompletności dowodów księgowych oraz
kontroli

i

zatwierdzanla pod względem formalno-rachunkowym

i

merytorycznp

dokumentow. Stosowano prawidłową klasyfikacj ę budżetową.

zaksięeowany na koncie 130/700/70005/4300/01. W związku ze stwierdzeniem ww.
nieprawidłowości o wskazanie przyczyn jej zaistnienia zwrócono się do Skarbnika

Powiatu. Treśczapytania wtaz
45l20l0llY 17.
księgowy,

W

z

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr

udzielonej odpowiedzi Skarbnik Powiatu wskazał, że dowód

nr FZl0]85/09 (faktura) został zaksięgowany zgodnie z dekretacją

kontach 4001700170005/4300/0l

i

2011000/00203/0000/00,

zaśwskazana

na

przez

Kontrolującego nieprawidłowośćodnosi się do dowodu księgowego nr WW/l73109 z

dnla

2l

września 2009 r., dotyczącego zapłaĘ za ww. fakturę. Skarbnik Powiatu

wskazał także. że dekret na dowodzie księgowym nr WW/173l09 był prawidłowy, zaś

nieprawidłowośćnastąpiła na etapie księgowania. Ponadto Skarbnik Powiatu
podkreślił.ż,e wskazana nieprawidłowośćzostała usunięta w możliwie najszybszym
tenninie, gdyż- przeksięgowanie dokonane zostało pod datą 01.10.2009 r. Kontrolujący

(J1

Kontroluj ący podtrzymał treśćswoich ustaleń.

W tyrn lniejscu należy stwierdzić, że w dniu I paździemlka 2009 r. na podstawie

dokulnentu księgowego

nr

PI<l032ll09, nastąpiło przeksięgowanie błędnie

zaksięgowanego dowodu źródłowego z konta l30l750l75020l4300l0l na konto
l30l100l1000_5i4300/0l,przez co doprowadzono zapisy w księgach rachunkowych do
stanu właŚciwego. JednakZe dokonanie tej czynnościnastąpiło już w kolejnym okresie

sprawozdawczylTl. Dodatkowo Kontrolujący ustalił, ze nawet gdyby zaksięgowanie

dowodu nastąpiło na właściwymkoncie, nie nastąpiłoby przekroczenie planu
wydatków, który na dzień księgowania tj. 21 września 2009 r. wynosił 228.000.00 zł i
był wykonan1 zaledwie w 4,82

oń.

Ponadto. stwierdzono zgodnośćdanych zawaĘch

w ewidencji księgowej

ze

danyrni przedstawionym w sprawozdaniach Rb-28S za2009 r. i I półrocze2070 r.
3.1.2a. Średnie wynagrodzenia nauczycieli za rok 2009 w Starostwie Powiatowym

w Grudziądzu

Zgodnie z, obowiązkiem wynikającym

z

z

z

art. 30b Karty Nauczyciela, oraz

7 październlka 1992 r. o regionalnych izbach
obracliunkowych (Dz. U. z 200l r. Nr 55 poz. 577 ze zm.), dotyczącymi kontroli
zgodnie

przepisami ustawy

dnia

gosPodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego poddano kontroli
osiągnięte wysokości średnichwynagrodzeń nauczycieli, o których lnowa w art. 30
ust. 3

z uwzględnieniern

art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. IJ.

z

2006 r. Nr 97,

Poz,674\ W szkołach i placówkach należących do Starostwa Powiatowego w
GrudziądzLr.

Sprawozdanie

z

wysokości średnich wlmagrodzeń nauczycieli

poszczególnych stopniach awansu zawodowego

w

na

szkołach podlegających pod

jednostkę salnorządu terytorialnego, czy\i Starostwo Powiatowe

w

Grudziądzu

-

sPorządzone zostało w dniu 11.01.2010 r. czyli zgodnie z terminem określonym w
art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela.
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Do szkół i placówek prowadzony ch przez kontrolowaną j ednostkę należały:

-

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie,

l,espół Szkół Ponadgimnazjalnychw Łasinie,
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Białochowie,

1). Kontrolowana jednostka przedstawiła kontrolującym sporządzone sprawozdantę z

wysokoŚci średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zalvodorł,egc,l w szkołach

i

placowkach podległych Starostwu Powiatowemu w

Grudziądzu. Wszystkie podległe Starostwu jednostki oświatowe prowadzą księgowość
w swoiclr siedzibach odrębnie i dlatego też Starosta spotządzał sprawozdanie łączne na

podstarvie przedłożonych informacji

o

strukturze zatrudnienia oraz faktycznych

wydatkach poniesionych na wynagrodzęnia nauczycieli

w danym stopniu

awansu

zawodowego. Przedlożone Staroście w/w informacje sporządzone były przęz
wszystkie jednostki bez wyszczególniania imiennie nauczycieli i tym samym bez
obliczeń dla każdego nauczyciela indywidualnie

a

jedynie z podziałem zbiorczyln na

nauczycieli według stopnia awansu zawodowego i okresy.

Ustalono:

-

W wyniku

porównania

i

sprawdzenia sprawozdania

pod

względem

rachunkowym przemnażając kolumny i wy|iczając kwoty rożnicy stwierdzono,

ze sprawozdanie zatwierdzonę przez Starostę spotządzono prawidłowo pod

-

wzgl ędern rachunkowym,

Sprawozdanie zawięrało dane przedstawione przez: Zespoł Szkoł
ponadgimnazjalnych w Łasinie, placówkę opiekuńczo-wychowawczą w
Wydrzn i e

or

az Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Białochowi e.

2). Kontrolujący sprawdzili, czy zachodziła potrzeba wypłaty jednorazowych
dodatków uzupełni aj ących.

Z

przesłanego sprawozdania

do Regionalnej Izby w Bydgoszczy

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu wynikają następujące dane:
a],L

V)

79

I

przez

wskaźniki

Stopic awansu zawodowego

Wynagrodzenie średnie

od l stycznia

wynikające

z

art,

od

1

września

30

KN
l

J

2

4

stażvsta

I00oń

ż.l77,86

ż.ż86,75

kontraktorvy

IlI%

2.4I7,42

2.538,29

mlanowally

l44%

3.136,12

3.ż92,92

dyplonlowany

I84%

4.007,ż6

4.207,6ż

Stopicń awallstl
zawodowcgo

srcdniorocznaliczba
ctatów
0l .0l

,09

31.08.09

Minimalne
rocznę
wydatki jakie
powinny być

01.09.09
31.12.09

poniesione na

Różnica

Wydatki
faktycznie
poniesione w
2009 r. na
wynagrodzenia

wynagrodzenia
w 2009 r
6

5

stazvsta

4,50

7

|.46
l5,86 l

|

l0

8

I02.753.49
436.955.64

9I.7 57 .58

10.995.9l
58.938,90
8.359.99
63.028,83

konlraktowv
l1,22
378.016.74
mlanowallv
24.74
943.407,03
u,501
951.767 ,02
dyplclrnowany
l0,20
484.1
934
89, l 0
547 .2l7,93
W wyniku wstępnej analizy sporządzonego sprawozdaniaptzez Starostwo Powiatowe
l

ustalono.

iż osiągnięto

średnipoziom wynagrodzenia nauczycieli na wszystkich

stopniach awansu zawodowego i tym samym nie dokonywano wypłat jednorazowych
dodatkólv uzupełniaj ących.

'/, urvagi na nie prowadzenie obsługi szkół w Starostwie,
lnerytorycznego zbadania danych wykazanych

kontrolę

w sprawozdaniu przeprowadzono w

jednej z jednostek. Wybrano grupę awansu zawodowego na|Lczycieli

-

nauczycieli

mianow'anych z, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. Ustalenia w zakresie

prau'idłowego ustalenia wysokości średnichwynagrodzeń nauczycieli na
poszczególrrych stopniach awansu zawodowego zawarto
problernowej

Nr

RIO/KF/57120L0

Re,qionalną lzbe Obrachunkową

z dnia

14.09.2010

r.

w

protokole kontroli

przeprowadzonej przęz

w czy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Lasinie. W protokole stwierdzono, ze:

80

w

- kontrolowana jednostka nieprawidłowo obliczyła etaty u dwóch nauczycieli z
wybranej próby,
- nieprawidłowo uwzględniono

do

sprawozdania jeden

ze

składników

wynagrodzenia.

3.1.3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych

Kontrola w zakresie zamowień publicznych udzielonych w latach 2009-2010
została przeprow,adzona na podstawie ,,Programu kontroli koordyrowanej udzielania i

realizacji zamówień publicznych" przygotowanego przez Regionalną lzbę
Obrachunkową w Katowicach.

Kontrolę zamówień publicznych przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

poz.759 ze nn,)

-

z 2010

r.

Nr

113,

zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej

podstawie, z, uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego dla poszczególnych
postępowań objętych kontrolą.

W

w

kontrolowanej jednostce,

okresie objętym kontrolą, obowiązlłvało

zarządzenie nr 2912008 Starosty Grudziądzkiego

z

dnia

3l

grudnia 2008 r. w sprawie

wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w
Starostwie Powiatowym

w Grudziądzu, którym jako załącznik nr 5

,,Regulalnin udzielania zamówień publicznych

w

wprowadzono

Starostwie Powiatowym w

Grudz,iądzu^'.'Z,ałącznik nr 8 do ww. regulaminu określałnatomiast ,,Regulamin Pracy

Komis.ii Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o
zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usfugi udzielanych przez
Starostwo Porviatowe w Grudziądzul"

.

Wydając regulamin pracy komisji przetargowej Kierownik Zamawiającego
dopełniłobowiązku wynikającego

z

art.21 ust. 3 ustawy, tj. określiłorganizację,

skład. tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na

celu zapewnięnie sprawnościjej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej
członków za wykonywane czynności orazprzejrzystości jej prac.

Jak wynika

z§

12 ust. 5 ,,Regulaminu udzielania zamówteń publicznych w

8l

ql)

/Ń'

w

Starostwie Powiatowym

Grudziądzu" postępowanie

o

udzielenie zamówienia

publicznego przeprowadza komisja powołana przęz Kierownika Zamawiającego po
zaflłtęrdzeniu wniosku kierownika komórki organtzacyjnej starostwa o przygotowanie
postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego. § 2 ust. 3

regulaminu pracy

kornisji przetargowej, stanowi, że komisla przetargowa składa się z minimum trzęch

osób. Ponadto,

w ust. 5

wskazano, że w skład komisji przetargowej wchodzą:

przewodniczący komisji, sekretarz komisji oraz człottkowie komisji w liczbie od
do 5. Tak więc

w zńącznlkach do

1

zaruądzenia nr 2912008 Starosty Grudziądzkiego

określono w sposób ogólny skład komisji przetargowej.

W

regularninie pracy komisji przetargowej określono również zakresy

obowiązków poszczególnych członków komisji. Jak stanowi § 6 ww. regulaminu, do
zadań przewodniczącego komisji należy m.in.:

-

ustalenie uprawnień i kompetencji do dzińaniakomisji,

-

zwołanie pierwszego spotkania komisji,

-

przewodniczenie obradom,

-

odebranie oświadczeń człoŃów komisji o zaistnieniu lub braku istnienia
ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu

zarnawiającego

lub też wykonywanie

czyrrnościzwiązanych

z

postępowaniem o zamówienie publiczne składanych na podstawie ustawy o
zalnówien iach public znych,

- występowanie

z

wnioskiem do kierownika zamawiającego

o

zasilenie

składu komisji o właściwychdla przedmiotu zamówienia/sprawy biegłych,

rzeczoznawców lub konsultantów,

-

nadzorowanie prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do zadań sekretarza komisji, zgodnie z § 8, należy m.in.:

-

przedstawienie posiadanej dokumentacji oraz materiałów zebranych na
etap i e

-

przygotowywania zamówienia,

zapewnienie bezpieczeństwa przechowania

dokumentacji

z

i

nienaruszalnoś

prowadzonych czynności przed

i w

ci

ofert oraz

okresach między

spotkaniami komisj i przed osobami nieuprawnionymi,
trr'ul'IilWIIlUIIYilll'
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-

bieżące protokołowanie,

-

przekazywanie informacji

i

wyjaśnień dotyczących treścispecyfikacji

istotnych warunków zamówienia wszystkim wykonawcom, ktorzy pobrali

specyfikację istotnych warunków zamówienia lub zamieszczanie ich na
stronach internetowych.

Do zakresu pracy komisji, zgodnie z § 4, należy:

- przygotowywanie ogłoszeń o

postępowaniach, zaproszeń do udziału w

postępowaniu, zaproszeń do składania ofert,

- opracowanie specyflrkacji istotnych warunków zamówienia,

udzielanie

wyjaśnień, modyfikacja treściSIWZ, przedłużenie terminu składania ofert,

-

ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji dotyczącej

wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert otaz wyboru oferty
naj

-

korzystniejszej,

powiadomienie uczestników postępowania

Zamawiający
przekazal

o

jego wynikach.

w kontrolowanym okresie, na podstawie art. 98 ust. 2

ustawy,

rł,dniu 19 lutego 2010 roku Prezesowi Urzędu Zamowień Publicznych

roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2009. Jak
wynika z treścitego dokumentu, w roku 2009 udzielono:

a) l

zarnówienie publiczne na roboty budowlane o wartości 140.409,29 zł, w

tryb ie przetargu nieograniczonego,

b) 2 z,amowienia publiczne na dostawy nalączną wartość3.]]0.806,08 zł, w
tyrn

l

zarnówienie publiczne

o wartościzamówienia

przekraczającej

kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.

l1 ust.

ustawy; pierwsze zamówienie publiczne zostało udzielone

w

8

trybie

przetargu nieograniczonego, a drugie w trybie zamówienia z wolnej ręki,

c) l

zamówienie publiczne na usługi o wartości178.817,76 zł, w trybie

przetargu nieograniczonego.

Ponadto,

w

oparciu

o

rejestr zamówień publicznych prowadzony w

kontrolowanej jednostce ustalono, że do 30 czerwca 2010 r. udzielono 1 zamówienia

Z

ww. grupy zamówień publicznych udzielonych w latach 2009-2010 kontrolą

objęto:
a)

l

zamówienie publicznę na dostawę, udzielone

w

2009 roku, w trybie

zarnówienia z wolnej ręki,
b)

2

zamowienia publicznę na usługi, w tym 1 zamówienie udzielone w

2009 roku w trybie przetargu nieograniczonęgo

i

1

udzielone w 2010 roku

w trybie zapylania o cenę,

c) l

zalnówienie publiczne na robotę budowlaną, udzielone w 2009 roku, w

tryb i e przetargu nieograniczonego.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowościstosowania przepisów z
zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności przestrzegania zasad. trybów
postępowa nia

or

az dokumentowania

j

ego przebiegu.

Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w

latach 2009-2010. które zostały objęte kontrolą, stanowi

Akta kontroli Nr

45l20l0ltV/8.
Wykaz postępowań o udzielęnię zamowienia publicznego przeprowadzonych w
latach 2009-2010. w których stwierdzono nieprawidłowości, stanowi Akta kontroli

Nr 45/20l0llY19.

rolowanei

iedn

ustawv (zalnawiających) został wskazany w art. 3 ust. 1

wymienionych

w ww.

przepisie.

ustaw_,g.

Zarządu Powiatu

W związlgl zę stwierdzoną nieprawidłowością,

TreŚĆ zap7Ąania wraz

z odpowiedzią stanowi Akta kontroli Nr 45/2010/N/10. W

udzielonej odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, że wskazywanie Zarządu Powiatu

Grudziądzkiego

jako

Zamawiającego było uproszczeniem, które

w

przyszłośct

zostanie wyelirninowane i jako Zamawiający będzie wskazywany Powiat Grudziądzki.

nieprawidłow,ości.

l.Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń w latach 2009-2013
Postępowanie wszczęto
Starostwa Powiatowego

w

w

związku

Grudziądzu

z

z

dnia 25 maja 2009 roku. We wniosku

wskazano szacunkową wartośćzamówienia,
25 maja 2009

wnioskiem Wydziału Komunikacji

tj.

3.576.556,08 z|, którą ustalono

r. na podstawie wartościzamówienia udzielonego w 2008 r.)

uwzględnienienr wzrostu cen towarów

i

usług (0,2 %\

i

okresu wykonywania

zalnówienia (4 lata). Wartośćzamówienia zostńa ustalona zgodnie
pkt

2 b) ustawy, w terminie zgodnym z art. 35 ust.

l

z

z

atl'.

34 ust.

3

ustawy. Wartośćzamówienia

wyrażoną w euro obliczono jako 922.482,29 euro, przy uwzględnieniu ówcześnie
obowiązującego kursu kształtowanego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z

dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniegokursu złotego w stosunku do euro

stanowiącego podstawę przeliczania wartościzamówień publicznych (Dz. U. Nr 24l,

poz. l763). ti. 3^8711 zł. Ww. wniosek zostń zatwietdzony w dniu 25 maja 2009 roku
pr7,ez Starostę

W dniu

i Skarbnika Powiatu.
2_5

nraja 2009 t. Starosta Powiatu powołał komisję przetargową w

składzie 4 osobowyn' do przeprowadzenia postępowania.

Przedmiotowe postępowanie

o udzielenie

zamówienia publicznego

przeprowadzono w trybie zarnówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.
ustawy, tj.

z uwagi na to, ze

wykonawc ę

7,

in i ej

sze

p o s

,,dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego

przyczyn technic znych o obiektywnym charakterzę" . Co do zasadności

wyboru trybu zarnówienia
n

l pkt l

tęp ow

a

z

wolnej ręki jako trybu

nię zastrzeżeń nie wnie s iono.

w którym

przeprowadzono

przekaza| wykonawcy (Polskiej Wltwórni Papierów Wartościowych S.A.) zaproszenie

do negocjacji oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania. W
wvniku kontroli kontroluiący nie stwierdził. aby zamawiaiacv wraz z zaoroszeniem

warunki umowy lub wzór umowy. co stanowi naruszenie art. 68 ust.

podwykonawcoln,

W związku ze

l

ustaw]y.

stwierdzonymi nieprawidłowościami o wskazanie

przyczyn ich zaistnienia zwrócono się do Starosty Powiatu. Treśćzap5Ąania wraz z
odpowiedzią stanowi Akta kontroli Nr 4512010/IV/10.

Jeślichodzi o pierwszą z ww. nieprawidłowości, to należy podkreślić,że w
udzielonej odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, żę odstąpienie od określenia
postanowień umowy

w

zaproszeniu do negocjacji nastąpiło ze względu na to, że w

dniu 4 maja 2009 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Wykonawcy
28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt HP-dk/0805-16/09) wraz

z

dnia

z wzoręm umowy dostawy, w

którym określoIlo m.in, przedrniot umowy, zasady zamawiania, zasady realizacji
dostaw itp. Jak jednak ustalono w w]rniku kontroli wzór ten nie określałm.in. terminu

Kontro

l

uj

Co

ący podtrzyrnuj e treśćstwierdzonej nieprawidłowości.
drugie.i

zamówienie

z ww.

nieprawidłowościStarosta wyjaśnił,że z uwagi na to, że

na dostawę

dokumentów komunikacyjnych

jest

zamówieniem

szczególnego rodzaju, którego wykonawca możę byó w praktyce tylko jeden (PWPW

S.A.).

z uwagi na

posiadanie wyłącznych kwalifikacji do wykonania przedmiotu

zamcirł,ienia. kwestia ewentualnego udziału podwykonawców
specyficznym zarnówienil bezprzedmiotowa. Stąd

jest przy

tym

też Zamawiający odstąpił od

zażądania wskazania częścizamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy

86

$\

'r^M)

podwykonawcolll.

W tym miejscu należv jednak stwierdzić. że pojęcia

wykonawcy wskazania częścizamówienia. której wykonanie powierz:l

Kontro

Z

l

u i ąc

),

podtrzymał treśćustalonej nieprawidłowości.

uwagi na to. że wartośćzamówienia przekraczała kwoty określonew art. l l

ust. 8 ustawy. Zamawiający zażądń przedstawieniaprzez Wykonawcę oświadczeniao

spełnianiu uarunków udziału w postępowaniu otaz wszystkich niezbędnych
dokulnentów. o których mowa w §

l

ust.

l

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

dnia 19 rnaja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentóW jakich moze

żądać

zanlawiający od wykonawcy) oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. t1. Nr 87. poz. 605 ze zm.), co było zgodne z art. 68 ust. 2.

W dniu

2t3 maja 2009 r., na podstawie art. 67 ust.

2 ustawy, Zamawiający

zawiadomit Prezesa Urzędu Zamowień Publicznych o wszczęciu postępowania, z
podaniern uzasadnienia faktycznego

i

prawnego zastosowania trybu udzielenia

zallówienia.
W dnir-r

l

czerwca 2009 r. Wykonawca przekazń drogą faksową oświadczenie o

spełnianiu w,arunków udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagane przęz
Zamawial'ącego dokurnenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w

W dniu 5 czerwca ż009 r. uczyn7ł to także w formie pisemnej. W
wyniku kontroli Kontrolujący stwierdził. że Wykonawca wraz z ofetą złoż},ł
postęporł,aniu.

q

8,7

r/:

pN,

cywilny (Dz. U. Nr 16. poz. 93 ze zm,). Ponadto. w tyln miejscu nalez]y wskazać. ze

W związktt ze stwier dzonąnieprawidłowością,o wskazan

ie

przyczynjej zaistnienia,

zwrócono się do Starosty Powiatu. Treśćzapytania wraz z odpowiedzią stanowi Akta

kontroli Nr 45/20l0/IV/10. W udzielonej odpowiedzi Starosta Powiatu potwierdził,
że Wykonawca przedstawił kopię pełnomocnictwa nie potwierdzoną za zgodnośćz
oryginałem prz,ez notariusza. Jednocześnie, Kontrolującemu została przedstawiona

kopia pełntlmocnictwa potwierdzona za zgodnośćz oryginałem przez notariusza.
Potwierdzenie to nastąpiło jednak dopiero rv dniu 27 maja 2010 r., tak więc niemalże

rok po zakończ_ęniu postępowania.
Przeprorładzenie negocjacji udokumentowano protokołem

z

negocjacji, który

podpisali członkowie komisji przetargowej (uprawnieni do prowadzenia negocjacji w
imieniu Zamawiającego) i Wykonawca. Protokół zatwierdził Starosta Powiatu. W dniu
3 czerwca 2009 r.. uchwałą nr 5413812009 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zatwierdził
wyn i k postępowan i a, dokonuj ąc wyboru Wykonawcy.

Jak ustalono w wyniku kontroli, w dokumentacji postępowania znajdują się
oŚwiadczenia (złożonena wymaganym druku

ZPĄD członków komisji przetargowej,

Starosty Powiatu oraz pozostałych członków Zarządu, o nieistnieniu okoliczności
wyłączających daną osobę z postępowania, do których złożeniazobowiązuj e art. I7
ust. 2 ustawy i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 16 października 2008

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz,
Nrl88,poz. ll54).

88

r.

U.

W dniu 9 czerwca 2009 roku dokonano zawarcia umowy Nr KD.0ll2009 w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym w postępowaniu Wykonawcą

tj Polską

Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., na warunkach
wynegocjonowanych przez strony umowy. Wartośćzawartej umowy wyniosła
zł brutto. Na umowie znalazły się podpisy dwóch członków Zarządu

3.516.556.08

Powiatu (Starosty i Wicestarosty) oraz kontrasygnata Skarbnika Powiatu.

W dniu

lJ

czerwca ż009 r. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy

przekazał ogłoszenie

o

udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Wspólnot Europejskich. W związku z tym. że art. 95 ust. 2 ustawy wymaga. aby

zwrócono się do Starosty Powiatu. Treśćzapytaniawraz z odpowiedzią stanowi Akta

kontroli Nr 45/2010/IV/10. W odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, że przyczyną
zaistnienia tejże nieprawidłowościbyła awaria sieci informatycznej na terenie urzędu.

W

zwią,l,ku

z

tJ-m przekazanie ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia do publikacji

nastąpiło ptl naprawie usterki.

podtrąlrn

uj

e

tre

śćstwierdzonej nieprawidłowości.

Protokclł z postępowania zredagowany został w oparciu
obowiązujacego ówcześnie rozpotządzenia Prezesa

o

Rady Ministrów

przepisy

z

dnia

l6 paździemika 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. Nr l 88, poz.

1 1

54)

i zostŃ

zatwięrdzony przez Starostę Powiatu.

Zamawiający zastosował wszystkie wymagane druki, w związku z czym stwierdza się

kolnpletnośćprotokołu. Treśćprotokołu odpowiada faktycznemu przebiegowi
przedm iotowego postępowania.

w
lt

I
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2. tldzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Postępowanie wszczęto
Starostwa Powiatowego

w

związku

z

w Grudziądzu z dnia I7 września 2009 roku. We wniosku

wskazano szacunkową wartośó zamówienia,
l7

wnioskiem Wydziału Finansowego

tj.

314.500,00

zł, którą

ustalono

r. na podstawie odniesienia się do ceny usługi świadczonej
w roku poprzednim, z uwzględnieniem zmian ilościowych

września 2009

zamawiającenlu

zamau,ian),ch usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika
cen towarórł,
zgodrrie

z

i usług konsumpcyjnych ogółem. Wartośćzamówienia zostńa ustalona

art. 34 ust. 4 ustawy,

w terminie zgodnym z art. 35 ust. 1 ustawy. Wartość

zalnówienia wyrażorlą w euro obliczono .jako 81.Il7,33 euro, przy uwzględnieniu
Ówcześnie obowiązującego kursu kształtowanego przez rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia l9 grudnia 2001 r. w sprawie średniegokursu złotego w stosunku do
euro stanowiącego podstawę prze|iczania wartościzamówień publicznych (Dz. U.

Nr24l. poz.
l7

1763).

tj. 3.877l zł. Ww. wniosek został zatwierdzony w

dniu

września2009 roku ptzez Starostę i Skarbnika Powiatu.

W dniu 17 września2009 r.

Starosta Powiatu powołał 4-osobową komisję

przetargową do prowadzenia ww. postępowania.

W dokulnentacji postępowania znalazła się kopia, potwierdzona za zgodnośc z
ory,ginałen-r prz,ez pracownika Starostwa, uchwały

Grudziądzkiego z- dnia 16 września2009
długoternlin()\,vcgo.

W

nr XXIl23l2009 Rady Powiatu

r. w sprawie

zaciągnięcia kredytu

uchwale tej wskazano, że kwota zaciągnięto kredyu ma

wynieść1.700.000.00 zł i ma zostać ptzeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu
w roku 2009, Ponadto, w dokumencie tym wskazano, że spłata kredytu ma nastąpić w
latach 20l0-2012^ a zabęzpieczeniem spłaty ma być weksel in blanco.

Treśćogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamów'ienia z,ostała zaakceptowana przez Starostę Powiatu, na etapie przygotowania
postępowanta.

W dniu 2l września2009

t

Zamawiający na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy,

zamieŚcił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamowień Publicznych (ogłoszenie

nr 325698-2009). Formalne wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 22 wrzesnia

90

2009 r. w wyniku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz

w nriejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń), co
było zgodne z art.40 ust. 1 ustawy. W związku z wszczęciem postępowania w dniu
22 września2009 roku

i

wyznaczeniem terminu składania ofert na

7

października

2009 roku należy stwierdzić, że Zamawiający wywiązń się z ustawowego obowiązku

wynikającego z art.43 ust.

1

ustawy, tj. wyznaczenia co najmniej 7-dniowego terminu

składania ol-ert.

Specyf'ikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono

na

stronie

internetowej Zamawiającego w dniu 22 września2009 roku. Publikacja spec}ufikacji

.W

związku ze stwierdzoną

nieprawidłowością,o wskazanie przyczyn jej zaistnienia zwrócono się do Starosty

Powiatu. TreŚĆ zap7Ąania wraz

z

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr

45l20l0/Iv/l0. W odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, że przyczyną zaistnienia
tejże nieprarł'idłowościbyły problemy techniczne związane z siecią internetową. W

związku 7, tylTl zalnieszczenie specyfikacji nastąpiło po naprawie usterki.

Z

uwagi

nieprawidłowości.

Rozpatrując kwestię kompletności i prawidłowościmerytoryczno-formalnej

ogłoszeń o zalnówieniu

i

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na\eży

stwierdzić. że:

a) lv ogłoszeniach o zamówieniu zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej nie znalazła się
inforrnacja na temat wadium, do

b) Zarowno

w

ogłoszeniach

warunkć

o

jak i specylikacji

Zamowlenlu

Zamawjai

istotnych

od

inistrów z
w iaki

Z
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605 ze

menfu

aktualnv ws

wvnł

iest ni

Wl

ustawv z dn
2002 r. Nr

a

5 ze zm.\

|997

7,

e (t.i. Dz. U. z

r.

-

Zamawia

zatern bez podstawy prawnej; Ponadto, należy wskazać, że jeśliww.
dokument miał służyćustaleniu kwestii spełniania przez wykonawców

warunku znajdowania

się w sytuacji

ekonomicznej

i

finansowej

zapewniającej wykonanie zamowienia, warunek ten winien był zostać
opisany (skonkretyzowany), co wynika z §

l

ust. 3 rozporządzęnia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich lnoze żądac zamawiający

od

wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane.

W

związku 'ze stwierdzonymi nieprawidłowościami,o wskazanie przyczyn ich
zaistnienia zwrócono się do Starosty Powiafu. Treśćzapytania wraz z odpowiedzią
stanowi Akta kontroli Nr 45l20lOĄV/l0.

Co do

pierwszej nieprawidłowościnależy podkreślić,że w udzielonych

wyjaŚnieniach Starosta Powiatu wskazał, że Zamawiający przygotował ogłoszenie o
zamówieniu

lł clparciu

o wypełniony druk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczany w

Biuletynie Zalnówień Publicznych. Ponadto podkreślił,że w sekcji III ,,Informacje o
charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym" formularza
ogłoszenia o zamówieniu służącego,zgodnie
ogłoszeń

w Biuletynie

z

art. 12 ustawy, do zamieszczania

Zamówień Publicznych, zawartajest rubryka umożliwiająca

Po zaznaczenil opcji ,,nie dotyczy"
infonnacja lla telnat wadium nie pojawia się w ogłoszeniu o zamówieniu

wProwadzenie infonnacji na temat wadium.

nie zawarcie infbrmacji na temat wadium w ogłoszeniach zamieszczonych w jego
siedzibie oraz stronie internetowej podyktowane było koniecznościąprzestrzegania

6

2 ustawy, który zobowiązuje, aby ogłoszenia te nie zawierały
infonnac.ji innyclr nlZ zamieszczone w Biuletynie Zamowień Publicznych.
art. 40 ust.

pkt

Kontrolujący,przychylił się do wyjaśnień Starosty Powiatu. Zgodnie bowiem z art.
ust.

l

ustarv1'. ogłoszenia w

12

Biuletynie Zamowięń Publicznych zamieszcza się drogą

elektroniczną 7,a pomocą formularzy umieszczonych

na

stronach portalu

internetowego Urzędu. Zamawiający starał się zamieścićw Biuletynie Zamowień

Publicznych infonnację

o tym, że w

wniesienia wadium poprzez zaznaczenie

przedmiotowym postępowaniu

w

nie

żąda

formularzu opcji ,,nie dotyczy". Po

przesłaniu fbrlnularza do Urzędu Zamowień Publicznych informacja na temat wadium

nie została zanlięszczona w Biuletynie Zamowień Publicznych, Zamawiający chcąc
zapewnic pr7,cstrzeganie art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy, nie zamieściłinformacji na temat
wadiuln takż,e w pozostałych ogłoszeniach.
C]o dru_s,ie.j nieprawidłowości należy wskazać,

że Starosta Powiatu wyjaśnił,ze

Zamawiający z,ażądałww. dokumentu w celu uwiarygodnienia płynnościfinansowej
banku.

na

w

akich ffIoze

hte dokumen
óre określa

Kontro

l

uj ąc

mentów iakich moż

y podtrz}zrnuj e treśćstwierdzonej nieprawidłowości.

W dniu 25
zapytanie

tow

r. drogą faksową do Zamawiającego wpłynęło
wykonawcy. Ponadto, 28 września2009 r, Zamavltający otrzymał to
września 2009

zapytanie drogą pisemną. Zamawtający udzielił odpowiedzi

2Swrześnia 2009 roku. Wykonawcy zwracającemu się

z

na zapytanie w

dniu

zapytaniem udzielono

odpowiedzi drogą pisemną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie

z

art. 38

ust. l ustalł,\,. tj w trybie niezwłocznym. Ponadto, treśó zapytania wraz

z

internetowej na której była udostępniania specyfikacja.

W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia7 paździemlka 2009 roku
do godz. 10:00 wpłynęły3 oferty. W dniu 7 paździemika 2009 roku

o

godz. 10:30

dokonano czynnościotwarcia złożonych ofert, z której sporządzono protokół. Przęd

otwarcietn of'ert, poinformowano,

że Zamawiający

zamierza przeznaczyc na

sfinansowanie zamówienia kwotę 314.500,00 zł brutto, czym wlpełniono obowiązek

wynikający z art, 86 ust. 3 ustawy. Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie komisji

złożylioświadczenia, na druku ZP-II, o nieistnieniu okoliczności
wyłączających daną osobę z prac kornisji, zgodnie z art. 17 ustawy l z

przetalgowe.i

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

protokołu poslępowania

o udzielenie

z

dnta 16 października 2008 r. w sprawie

zamówienia publicznego (Dr.

U. Nr

188,

poz. l l54). Ponadto. w tym samym czasie, oświadczenie takie złożyłStarosta Powiatu
oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu.

Kolnisja przetargowa w następnej kolejności przeprowadziła badanie
złożonychofert

z

punktu widzenia podmiotowego

i

przedmiotowego.

i

ocenę

W wyniku

tej czynności,komisja przetargowa stwierdziła prawidłowość
tnerytoryczną, tbrnralną i rachunkową dwóch złożonych w postępowaniu ofert.
Kornis.ia przetargowa ustaliła jednocześnie, żę trzeci z wykonawców nie złożył
dokonania

właŚciwego pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej go w postępowaniu. W dniu
8 paŻdziemika 2009 rokuZamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3

ustawy do uzupełnienia brakującego dokumentu w terminie do 14 paździemtka 2009

Wykonarvca uzupełniłbrakujący dokument

w dniu lż

październlka 2009

r,
r.

Kontrolującr,' sprawdził, czy wezwanie wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia
dokumentu bl ło zasadne. stwierdzono zasadnośćdokonanej czynności.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 19 października 2009 roku w
oparciu o jedyne zastosowane kryterium oceny ofert - cenę oferty, co było zgodne ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i ogłoszeniem o zamówieniu. Wyboru

oierly dokonał Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą nr 6216312009 z dnia
19 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku ptzetargu. Zamawiający
zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art.92 ust.

ustawy

-

piserrrnie

1

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ponadto, Zamawiający
/,
94

\tr

r

zamieŚcił infbrmację

o

wyborze najkorzystniejszej

ofeĘ na swojej

stronie

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybrana oferta, tj. oferta

konsorc.iunr barrków: Banku Spółdzielczego

Gospodarczego Banku Wielkopolski

S.A.

w Łasinie (lider

konsorcjum) oraz

(partner), zawierała cenę oferty

l78.8l].76zl,

W następnej kolejności Kontrolujący sprawdził prawidłowośó ofeĘ wybranej
jako najkorzystniejsza, pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Z

miotu zarnówienia.

najkorzvstniejszej.
ptzyc7-yll

W

w

związku

zę

stwierdzoną nieprawidłowością,o wskazanie

jej zaistnienia zwrócono się do Starosty Powiatu. TreśćzapyĄania wraz z

odpowiedzią stanowi Akta kontroli Nr 45l2010/IV/10. W udzielonych wyjaśnieniach
Starosta Pou,iatu wskazał, że ustawodawca nie definiuje w jakim procencie cena oferty

rnusi odbiegac od przedmiotu zamówienia, aby zamawiający mógł wszcząc procedurę
wyjaŚniającą. W udzielonej odpowiedzi wskazano także, że w obu postępowaniach

Zanlawiając1 nie uznń, żę zaoferowane ceny są cenami nierealnymi, budzącymi
wątpliwości. Ponadto, stwierdzono, że Zamawiający działałw dobrej wierze. szanqąc

Środki publiczne

i

wybierając ofertę najkorzystniejszą. Niezależnie od w}zjaśnień

ia 2008 r. (svpn

443108\-

95

zktóre

zamówienia". a to w przedmiotowej sprawie miało miejsce. W pozostałym zakresie
złożonaof'erta była prawidłowa.

Protokół

z

postępowania zredagowany zostń na bazie druków stanowiących

załącznikl do rozpotządzenia Prezesa Rady Ministrów

z

dnia 16 października 2008

r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U, Nr
88. poz. l l54). Protokół zawierał wszystkie wymagane informacje

i załączniki.

W dniu 4 listopada 2009 roku zawarto umowę o kredy długoterminowy

nr

1634817ll98l2009, 1634917ll98l2009 z wybranym w postępowaniu wykonawcą, na
warunkach okreŚlonych w jego ofercie oraz

w specyfikacji

istotnych warunków

zamówienia. Na umowie znalazła się kontrasygnata Skarbnika Powiatu. Kontrolując}z

le

ulnow

w art.

uczciwe

onawców. W

związku ze stwierdzoną nieprawidłowością,o wskazanie przyczyn jej zaistnienia
zwrócono się do Starosty Powiatu. Treśćzapytaniawraz z odpowiedzią stanowi Akta

kontroli Nr 4512010/N/10. W udzielonej odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, że
chociaż wymóg przedłożeniaumowy regulującej współpracę wykonawców był
zawarty

w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, to jednak art. 23 ust, 4

ustawy stanowi, żę zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
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$r

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców. Stąd tez
Starosta Porviatu stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie naruszono art. 23 ust. 4
ustawy. Kontrol

ielił zdanie st
ruszenie art.23

wienia

lnówienia. winien bvć on
dochodzenie
ienia

zamawiaiacego

l
wców.

traktowania rv

iwe

St

lwierdzone

nierlrawidłclrł ości.

W dniu 6 listopada 2009 roku Zamawiający zamieściłogłoszenie o udzieleniu
zatlrówienia rv Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 388056-2009), co
było zgodn e

7,

al1.95 ust.

1

ustawy.

3. Realizacja VII etapu rewaloryzacji parku pałacowego przy Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej

w Wydrznie

-

wykonanie trawników parkowych

oraz nasadzeń drzew i krzewów
Postępoivanie wszczęto w związku z wnioskiem Wydziału Ochrony Srodowiska,

LeŚnictwa, Rolrlictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego

w Grudziądzu

z

dnia 4 Inaja 20l0 roku. We wniosku wskazano szacunkową wartośćzarnówienia, tj.
74.646.23 zł. którą ustalono 4 maja 20l0 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z

KNR NORMA z roku

2003,

z

uwzględnieniem szacunkowego wzrostu kosztów

robocizny (2() %) oraz materiałów
ustalona zgodnie

z

i

sprzętu (40-50%). Wartośćzamówieni

art. 34 ust. 3 pkt 2 a) ustawy,

w terminie zgodnym

z

a

została

art. 35

ust.

l

ustawy. WaftoŚĆ zarnówienia wyrażoną w euro obliczono jako 19.444,86 euro, przy

uwzględnieniu Ówcześnie obowiązującego kursu ksżałtowanego przez rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów

z

W stosunku do euro

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

q

dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego
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uĄ

frŃŃ

publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796), tj. 3,839 zł. Ww. wniosek został zatwierdzony
w dniu 4 maja 20l0 roku przęz Starostę i Skarbnika Powiatu.

W dniu 12 maja

2010

r.

Starosta Powiatu powołał 4-osobową komisję

przetargclwą do przeprowadzenia postępowanra.

Przednliotowe postępowanie

o udzielenie zamówienia

publicznego

przeprowadzono w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 70 ustawy, d. z uwagi na

to. żę przednlitltem zamówienia były usługi powszechnie dostępne o ustalonych
standardach jakościowych, a wartośćzamówienia była mniejsza niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. l

l

ust. 8 ustawy. Co do zasadności wyboru

trybu z,apytania o cenę jako trybu w którym przeprowadzono niniejsze postępowanie
zastrzeżcń n ie

rvn

iesiono.

W dniu l7 lnaja 2010 roku Starosta Powiatu zatwięrdził projekt specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Do treścispecyfikacji

istotnych warunków

zamówienia Kontrolujący uwag nie wniósł.

W dniu l9 lnaja 20l0 roku Zamawiający przekazń zaproszenia do złożeniaofert

5

wykonawcolll, prowadzącym działalnośćw zakresie obejmującym przedrniot

zarnówienia. zgodnie

z art.7l ust. l ustawy. Wraz z zaproszęniem przekazal rownież

specyfikację istotnych warunków zamówienia, czym wypełniłobowiązek wynikający

zaft.J l ust.2 ustawy.

W terminic

wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie of-ert.

tj.

do

2 czer.uvca 20l() r. do godz. 10:00, wpłynęły 2 oferty. Czynnośćotwarcia ofert została

udokulnentowana przez komisję przetargową stosownym protokołem. Bezpośrednio

przed otwarciell ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamięrza przęznaczyć na
sflnansowanie zamciwienia, tj, 90.000,00 zł, czym wypełniłobowiązek wynikający z
art. 86 ust, 3 ustawy, Czynnościotwarcia ofert dokonano w dniu 2 czerwca 2010 r. o
gt-ldz. l l:00. '['ego samego dnia członkowie komisji przetargowej oraz członkowie

Zarządu Powiatu dokonujący wyboru oferĘ złożylioświadczenia (na wymaganym
druku

ZP-ll). o nieistnieniu okoliczności vtyłączających

do których zlclżenia zobowiązuje art. 17 ust. 2 ustawy

Ministrów'

z

i

daną osobę z postępowania,

rozporządzenie Prezesa Rady

dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania

udzielenie zalnówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154).
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o

W

następnej kolejności członkowie komisji przetargowej dokonali badania

złożonych ofer1.

W wyniku

dokonania tej cąmności stwierdzono kompletnośći

prawidłowośćobu złożonychw postępowaniu ofert. Następnie dokonano oceny
złożonychofert wskutek czego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki cywilnej
Park

& Ogrod

Parveł Bielecki, Katarzyna Kola-Bielecka, ul. Turystyczna l7B,87-100

Toruń. Ol'erta na.ikorzystniejsza zawietała cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

-

89.90l

^40 z,l

brutto.

Kontrolujacy sprawdził ofertę wybraną jako najkorzystniejszą pod względern
fonnalnytn, lrrerytorycznym

w}zkonawców

i

rachunkowym. W wyniku kontroli stwierdzono. że w

w postępowaniu". W związktl ze stwierdzoną nieprawidłowością, o

wskazanie pr7,yczynjej zaistnienia zwrócono się do Starosty Powiatu. Treśćzapytania

wraz

z

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr 45l2010tlYll0. W

udzielonej

odpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, że spółkę cywilną można traktować jako
wykonawcę. bowiem wydaje się, że jest ona jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowościpralł,nej. Zdaniem osoby składającej wyjaśnienia,w takitn przypadku nie
występorvała lr,ielośćwykonawców, a żądante umowy regulującej współpracę mtędzy

wykonarvcami byłoby bezprzedmiotowe. Ponadto, Starosta Powiatu wskazał, że

umow} Wykonawcy zostali wezwani telefonicznie do przedstawienia umowy
regulującej współpracę pomiędzy wspólnikami spółki.

W

odpowiedzi wspólnicy

spółki przedstawili oryginał umowy spółki cywilnej, z której § 5 pkt 1 wyrrika, że
Prowadzenie spraw spółki powierzają wspólnicy spółki wszystkim wspólnikom
łącznie.

orzeczenia

kl
)o udzie

WcoW

a. Ponad

do

dok

Vlenla

Wmno

rezentowan

nieiszei

ofl

le

warunków
nnacle

Zalnawi

lub

d

elektroni

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu

2I czerwca2}l} roku w

oparciu

o jedyne Zastosowane kryterium oceny ofert - cenę oferty, co było zgodne

ze

sPecyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wyboru oferty dokonał Zarząd,Powiatu

Grudziądzkiego uchwałą nr ]6128120|0

z

dnia

2l

częrwca 2010 r.

w

sprawie

zatwlęrdzenia wyniku przetargu. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze
najkorzYstniejszej oferty, zgodnie

z art.92

ust.

l

ustawy

-

pisemnie za zwrotnym

Potwierdzenieln odbioru, faksem oraz pocztą elektroniczną. Kontrolujący ustalił. że

ich o termi

sprawie zamówienia publicznego może b:/ć zawarta.

l00

W

związku ze stwierdzoną

nieprawidłowością,o wskazanie przyczyn jej zaistnienia zwrócono się do Starosty

Powiatu, Treśćzapytania wraz

z

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr

45l2010lIY/10. W udzielonej odpowiedzi Starosta Powiatu przyznał, że w informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty przekazanej wykonawcom zabrakło postanowienia

o który mowa w art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy. Ponadto, podkreślił,że umowa w
przedmiotorve'i sprawie została zawarta w terminie zgodnym z ustawą. Pomimo
udz iel onych wyj aśn i eń. Kontroluj ac}, podtrzymał swoj e stanowisko.

Ponadto. na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający zamieściłinformację o

wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń w swojej siedzibie.

Protokół

z

postępowania zredagowany został na bazie druków stanowiących

załącznikt do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z

dnia 16 października 2008

r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr
l88. poz. l l54). Protokół zawierń wszystkie wymagane informacje izałączniki.

W dniu

_30

czerwca 2010 roku, d. w terminie zgodnym

ustawy, zawarto umowę

Nr

OS.3421-1ll0,

z

z art.94

wybranymi

w

ust,

l

pkt 2

postępowaniu

wykonawcami. na warunkach określonychw ich ofercie oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Na umowie znalazła się kontrasygnata Skarbnika Powiafu.

,W
związ,ku ze stwierdzoną nieprawidłowością, o wskazanie przyczyn

l01

jej zaistnienia

zwrócono się do Starosty Powiatu. TreśćzapyĄania wraz z odpowiedzią stanowi Akta

kontroli Nr 45/2010/IV/10. W udzielonej Starosta Powiatu wskazał, że po dokonaniu

wyboru oferty najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy wykonawcy zostali
wezwani telefonicznie do przedstawienia umowy regulującej współpracę pomiędzy
wspólnikami spółki. W odpowiedzi wspólnicy spółki przedstawili oryginał umowy
społki cy,wilne.i. z której § 5 pkt

l

wynika, że prowadzenie spraw spółki powierzają

wspólnicy spółki wszystkim wspolnikom łącznie. W t}zrn miejscu należy jednak

telefbnicznej. należy uznać za niebyłe.

W dniu l lipca 2010 roku

Zamawiający zamieściłogłoszenie o udzieleniu

zamowienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 172331-2010), co
było zgcldn e

7,

afl.95 ust.

1 ustawy.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki lnajątkowe Powiatu Grudziądzkiego według stanu na 31 grudnia 2009

r.

zaplanowano na kwotę łączną 5.504.458,00 zł.

Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej dla wydatków majątkowych
oraz rocznego sprawozdania Rb-28S o wydatkach stwierdzono, że w 2009 roku na
wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.29I.311,11 zł,
]],96 oń planl, co w

!.

roz,biciu

cĄl

aJ^-

na

poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej przedstawiało się

l02

w\ źN

następująco:

Dzial

Rozdzial

600

600l4
14

750
80l

75020

20
80l30
30
8520 ll

852

Parasraf

+-_

6050
6058
6059
6050
6050
6050

raZcffl
m 6050
600

14
600l4

852

tt520l
raz_cm
m 6060
Razl
azem

l

6060
6060

Plan (w zl

Wvkonanie (w zł)

I.576.687.00

I.484.433.49

1.475.000_00
1.475.000,00

1.091.800,28
1.1 l 1.154,86

209.148,00

200.247,89

351.4l3,00
326.7l0,00
5.413.958.00
85.000.00
5.500.00
90.500.00

l5.250.00
3l3.160.59
4.216.047.1l

5.504.458.00

4.291.311.I1

69.764.00

5.500.00
75.264.00

Wydatki lnajątkowe Powiafu Grudziądzkiego, według stanu na 30 czerwca
20l0

r., z,aplanowano na kwotę łączną7.562.101,00 zł.

Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej dla wydatków majątkowych
oraz rocznego sprawozdania Rb-28S o wydatkach stwierdzono, że w I półroczu
20l0 roku

rra

wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 18.13I,63 zł, tj. 0,24 oń planu,

co w' rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej przedstawiało się
następująco:

Dział
600

Rozdział

|

600l4

-P*ueryf--_

6050
6057

Plan (w zł)
3.3l6500^00

l.ąsl.ngso
-oń- itłffi
6050

6057 l

80l

499.038,00

fl52

0,00
0,00
|.875,75
625,25
4.24,7.60
18.

750

razcm 606

Razem

l3 l,63
0,00

,7.562.101,00

3.2.1. Wydatki inwesĘcyj ne

Żrodła flnansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2009 r. i I półroczu

103

U,/ \

2010 r. obrazuje informacja złożonaprzez Skarbnika Powiatu stanowiąca Akta
kontroli Nr

4512010 lIY l11.

3,2.2. Pozostałe wydatki

W

badanyrn okresie

z

bldżetu Powiatu Grudziądzkiego, poza wydatkami

inwestycyjnymi sklasyfikowanymi w § 605

i

606, nie dokonywano innych wydatkow

rnajątkowych.
3.2.3 Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych

Kontrolą objęto jedyne przeprowadzone w kontrolowanym okresie postępowanie

o

w

udzielenie zamówienia publicznego

postępowanie

na przebudowę

Starostwa Powiatowego

w

i

zakresie wydatków majątkowych,

tj.

rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku

Grudziądzu

od strony ulicy PCK dla

samochodów

osobowych.

Postępowanie wszczęto

w

związku

z

wnioskiem Wydziału Architektury i

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Grudziądzttz dnia 30 marca 2009 roku. We
wniosku wskazano szacunkową wartośćzamówienia, tj.2I7.635,25 zł, którą ustalono

l7

marca 2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego

2008 r.. Wartośćzamówieniazostńa ustalona zgodnie

tenninie zgodnym

z

z art.33 ust. 1 pkt l

w lipcu

ustawy, w

art. 35 ust. 1 ustawy. Wartośćzamówienia wyrażoną w euro

obliczono jako 56.133,5l euro, przy uwzględnieniu ówcześnie obowiązującego kursu
kształtowanego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z

dnia 19 grudnia

200] r. w sprawie średniegokursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 24I, poz. 1763), tj. 3,877I

zŁ.

Ww. wniosek został zatwierdzony w dniu 30 marca 2009 roku przęz Starostę i
skarbnika powiatu.

W wyniku kontroli ustalono. źe Zamawiający naruszył art. 32 ust. 3 ustawy.

nie

oszacował wartościzamówienia

uzupełniających.

z

uwzględnieniem wartościzamówień

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
l04

tj.

ustawy. Zarówno w

uzupełniajacvch. W związku ze stwierdzonąnieprawidłowością o wskazanie przyczyn

jej zaistnienia zwrócono się do Starosty Powiatu. Treśćzapytaniawrazz odpowiedzią
stanowi

Akta kontroli Nr 45l20l0llVl10. W udzielonych wyjaśnieniachStarosta

Powiatu wskazał. zę przygotowując przedmiotowe postępowanie Zamawiający
przewidy,wa| nlożliwośćnapotkania następujących kolizji, które mogły zwiększyc
koszt robót:

-

możliwośónapotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego z
lat rninionych i koniecznośćdokonania usunięcia kolizji (obiekt budowany
w czynie społecznym),

- możliwoŚć napotkania na niewybuchy

i

niewypały oraz konieczność

dokonania usunięcia kolizji.

Udzielający wyjaśnień podkreślił,że wartośćtych robót jest nie do oszacowania z
uwagi na brak informacji czy

i w jakim

zakresie omawiane przeszkody wystąpiły.

wviaśniaia iednak przedstawiciele doktrvnv fuob.

T. Czaikowski

(red.). Prawo

WZ. które nie iest. a w

koni

ich

udzielenia

105

.

orzed

nieprawidłolł,ość.

W dniu

_]1 marca 2009

r.

Starosta Powiatu powołał 4-osobową komisję

przetargową do prowadzenia ww. postępowania.

Treśćt1_9ltlszenia

o

zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamóuienia zostala zaakceptowana przęz Starostę Powiatu, na etapie przygotowania
postępowanla.

W dniu 7 kwietnia 2009 r. Zamawiający na podstawie

art. 40 ust.

2

ustawy,

zarrrieŚcił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamowień Publicznych (ogłoszenie

nr

59497-2009). Fonnalne wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu

8

kwietnia

2009 r.. w rvl,niku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej

oraz w rlriejscu publicznie dostępnyrn w siedzibie Zamawtającego (tablica ogłoszeń),
co było zgodne
8

z- art.

40 ust. 1 ustawy. W zwiEzku z wszczęciem postępowania w dniu

kwietrria 2009 roku

i

wyznaczeniem terminu składania ofert na 30 kwietnia

2009 roku należ,y stwierdzić, że Zama:wiający wywiązal się z ustawowego obowiązku

wynikającego

z

art. 43 ust.

l

ustawy, tj. wyznaczenia co najmniej 20-dniowego

ternrinu składania of'ert.

Specyf'ikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono
internetowej Zarnawiającego

na

stronie

w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Publikacja specyfikacii

ienia nastaoiła ni
zamowień publiczn

iu osłoszenia o zam

w}rnika

z

treŚci ww, przepisu .,specyFrkacię istotnych warunków zamówienia

w Biuletynie Zalnówień Publiczn}zch". W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością,

o

wskazanie przyczyn jej zaistnienia zwrócono się do Starosty Powiatu. Treść

zapytania wta7-

z

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr 45l2010llYl10. W

cldpowiedzi Starosta Powiatu wskazał, że przyczyną zaistnieniatejże nieprawidłowości

były problem; techniczne związane z siecią internetową. W związku z tym

Ą

l06

LY\

zalnieszczenie specyfikacji nastąpiło po naprawie usterki. Z uwagi jednak na to. że w

nieprawidłorr ości.

Rozpatrując kwestię kompletności i prawidłowościmerytoryczno-formalnej

ogłoszeń o zatnówieniu

i

specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy

stwierdzić, ze:
a)

aniu

uczestniczyć
ternat

w

wykonaniu zamówienia wraz

ich kwalifikacji

niezbędnych

z

nie

informacjami na

do wykonania

zarnówienia.

zakresu wykonywanych przez nich czynności. a także dokumentów
stwierdzających. że osoby. które będą wykonywać roboty budowlane.
ienia. ieżęli ustawv nakładai

asane u

do kierowania robotam!),

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności c}rwilnej w
I01

ll-łr

ąŃ

zakresie prowadzonej działalnościgospodarczej.

W

związku

ze

stwierdzonymi nieprawidłowościami,o wskazanie przyczyn ich

zaistnienia zwrócono się do Starosty Powiafu. Treśćzapytania wraz

z odpowiedzią

stanowi Akta kontroli Nr 45/2010/IV/1 0.

Co do pierwszej z ww. nieprawidłowości,w udzielonych wyjaśnieniach Starosta
Powiatu rł,skazał. że warunki udziafu w postępowaniu zostały określone w ogłoszeniu

poprzez odwołanie się do stosownych przepisów ustawy, zaŚ

w pkt 8

SIWZ

Zanawiający warunki te umieścił.Kontrolujący potwierdził, że warunki udziału w
postępoivaniu ztlstały wskazane w sposób określony ptzez udzielającego wyjaśnień.

Co do drugiej z ww. nieprawidłowościZamawiający wskazał, że żądane od
wykonawców dokumenty były zgodne

z

postanowieniami rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może
żądac zarnawiający

od

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

składane.

W dniu l0

dt,Ń

kwietnia 2009

r. drogą faksową do
l08

Zamawiającego wpłynęło

Zap>'tanie wykonawcy, Zamawiający
14

kwietnia 2009

r.

udzielił odpowiedzi na zapy,tanie

Wykonawcy zwracająceml się

z

ustarł'y'.

tj. w trybie

dniu

zapytantem udzielono

odpowiedzi drogą pisemną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie

ust. l

w
z

art. 38

niezwłocznym. Ponadto, treśćzapylania wtaz z

wyjaŚnienianri została w dniu 15 kwietnia 2009 r., zgodnie

z art.38

ust. 2 ustawy,

zamieszczona na stronie internetowej na której była udostępniania specyfikacja.

W rvy'znaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 30 kwietnia2009 roku do
godz,, l0:00 rł'płynęło5 ofert. W dniu 30

kwietnia2009 roku o godz.10:l5 dokonano

czynrloŚci otl'larcia złożonychofert, zktórej sporządzono protokół. Przed otwarciem
ot-ert, poinfbrlnowano,

że Zanawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia kwotę 265.515,00 zł brutto, czym wypełniono obowiązek wynikający z
art, 86 ust. 3 ustawy. Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie komisji przetargowej

złożylioświadczenia, na druku ZP-ll, o nieistnieniu okoliczności wyłączających daną
osobę Z prac kornisji, zgodnie

z

art. 17 ustawy

iz

rozporządzeniem Prezesa Rady

w sprawie protokołu postępowania o
(Dz. U. Nr 188, poz. 1154). Ponadto, w tym

Ministrów z, dnia 16 października 2008 r.
udzielenie zalnówienia publicznego

Samyln czasic-, oŚwiadczenie takie złożyłStarosta Powiatu oraz pozostali członkowie

Zarządu Powiatu.

W

rrastępnej kolejności komisja przetargowa przeprowadziła badanie

złożoltychof-ert

z

punktu widzenia podmiotowego

i

przedmiotowego.

i

ocenę

W wyniku

tej czynności.komisja przetargowa stwierdziła prawidłowość
lnerytoryczllą, fbnnalną i rachunkową trzech zlożonych w postępowaniu ofert.
dokonania

Ponadto. korrris.ia przetargowa zaproponowała Kierownikowi Zamawiającego
odrzucenie jednej oferty oraz wykluczeniejednego wykonawcy, co zostałoprzezniego
zaakceptowane.

Z uwagi na te okoliczności Kontrolujący ustalił czy

dokonanie tych

czyrlnoŚci by"ło zasadne, Odrzucenie oferty nastąpiło na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy. tj. ze wz.ględu na to, żejej treśćnie odpowiadŃa treścispecyfikacji istotnych

warunkow zamclwienia. Jak ustaliła komisja przetargowa wykonawca nie załączyłdo

oferty kosztorysu ofertowego wymaganego przez Zamawtającego

w

specyfikacji

istotny'ch warunków zamówienia. Komisja stwierdziła rownież. ze kosztorys ofertowy

był elementenl ot-erty, i Ze dokument ten nie

il

Ck
l

lo

w art. 25 ust. l i nie może być uzupełniony na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.
Kontrolujący stwierdził, że do kwestionowanej oferty nie załączono kosztorysu
ofertowego. wymaganego od wykonawców przezZamawiającego w pkt 9.4. Jednakze.

W związ,kll ze stwie rdzonąnieprawidłowością,o wskazan ie przyczynjej zaistnienia
zwrócono się do Starosty Powiatu. Treśćzap5Ąania wraz z odpowiedzią stanowi Akta

kontroli Nr 45l2010/N/10. W udzielonych wyjaśnieniach Starosta Powiatu wskazał,
ze odrzucenie oferty nastąpiło z uwagi na to, że wykonawca nie zńączył do oferty
kosztorysu of-ertowego wymaganego ptzęz Zamawiającego, będącego jednocześnie
elementem oferty. Osoba ldzielająca wyjaśnień wskazała jednocześnie, że dokument
ten nie z,alicza się do dokumentów określonych w art.25 ust. 1, przez co Zamawiający

nie nriał możliwościwezwania wykonawcy do jego uzupełnienia na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy.

Zamawi ając v oc en i a i w}zbiera naj korz}istniej szą ofertę".

Wykluczenie wykonawcy nastąpiło zaśna podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy,

udziału w postępowaniu (aktualnych zaświadczeń właściwegoNaczelnika Urzędu
Skarbou,ego oraz właściwegooddziafu ZUS-u lub KRUS-u). Jak ustalił Kontrolujący,

w of-ercie omarł,ianego wykonawcy nie znalazŁy się ww. dokumenty. W tyn miejscu

z

należy wskazać, żę Zamawiający dopełnił obowiązku wynikającego

art.26 ust.

ustawy. d. rł,ezwałwykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów

w

3

dniu

7 maja 2009 r.. wyznaczając mu termin na dokonanie tej czynności do 14 maja2009

r.

Wykonawca nie odpowiedział jednak na to wezwanie, przez co został wykluczony na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Co do zasadności i prawidłowościwykluczenia
Wykonawcy Kontrolujący uwag nie wniósł,

W tyn rniejscu należy wskazać, że zarowno oferta, która została odrzucona jak i
of-erla lvykonawcy wykluczonego
naj k orzy stn

i

e.j s

z,l,m

z

tldziału w postępowaniu nie były ofertami

i zł ożonymt w przedmiotowym

p o

stęp

owaniu.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 15 maja 2009 roku, w oparciu o

jedyne zastosowane kryterium oceny ofert

-

specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i

cenę oferty, co było zgodne ze

ogłoszeniem o zamówieniu. Wyboru

of'erty dokonał Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą nr 5313612009

2009 r.

w

z

dnja 15 maja

sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu. Zamawiający zawiadomił

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie

z

art. 92

ust.

l

ustawy

-

pisemnie z,a z,wrotnyrn potwierdzeniem odbioru. Ponadto, Zamawiający zamieścił
inforrnację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej orazna

tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybrana oferta, tj. oferta Przedsiębiorstwa Robót
tslektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski EL-DRO z siedzibąw Grudziądzu,
zawierala cenę ot-erty

-

|]I.299,33 zł.

W następnej kolejności Kontrolujący sprawdził prawidłowośćofeĘ wybranej
jako najkorzystniejsza, pod względem mer7Ąorycznym, formalnym i rachunkowym. Z

brta zawierara

miotu zamówieni

!1

i l25.03 % ceny oferty

najkorzystnieiszej.

W

związktl

ze

stwierdzoną

nieprawidłowością,o wskazanie przyczyn jej zaistnienia zwrócono się do Starosty

Powiatu. TreŚĆ zapytania wtaz

z

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr

45l20l0llYll0. W udzielonych wyjaśnieniach Starosta Powiatu wskazał, że
ustawodawca nie definiuje w jakirn procencie cena oferfy musi odbiegać od
przedrniotu zalnówienia, aby zamawiający mógł wszcząć procedurę wyjaśniającą.W

udzielonej odpowiedzi wskazano także, że w obu postępowaniach Zamawiający nie
uznał- że zaoferowane ceny są cenami nierealnymi, budzącymi wątpliwości. Ponadto,

stwierdzono, że Zanlawiający działń w dobrej wierze, szanując środkipubliczne i

wybierając of'ertę najkorzystniejszą.

i

sorawie miało miei

prawidłowa.

l'rotokół

z

postępowania zredagowany zostń na bazię druków stanowiących

załącznlki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z

dnia 16 pażdziernika 2008

r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr
l88. poz. l l54). Protokół zawierał wszystkie wymagane informacje

Przed podpisaniem umowy wybrany

w

i zńączniki.

postępowaniu Wykonawca wniósł

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości3 oń ceny oferty brutto w

fonnie gwarancji lbezpieczeniowej nr 02|0/FKWFG/2009 z dnia28 maja2009 r. Jak

irno wvkonania zamówienia i

zanależvcie w

I12

postępowania znajduje się oryginał tejże gwarancji.

W

zwtązku ze stwierdzoną

nieprawidłowością,o wskazanie ptzyczyn jej zaistnienia zwrócono się do Starosty

Powiatu. Treśćzapytania wraz
45l20l0lN

ll0. W

z

Akta kontroli Nr

odpowiedzią stanowi

udzielonych wyjaśnieniach Starosta Powiatu wskazał, żę

wl,konawca 1,oslal poinformowany telefonicznie o konieczności odbioru gwarancji
ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, lecz do

dnia kontroli nie odebrał. W tym miejscu naleźv jednak stwierdzić. że to na

wvkonania ulnowv. podana

stanowisko.

W dniu 29 maja 2009 roku, tj.
zawat1o ulllowę Nr 9/2009

*

terminie zgodnym

z

art. 94 ust.

l

ustawy,

z wybranym w postępowaniu wykonawcą, na warunkach

określonych w jego ofercie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na
unrowie znalazła się kontrasygnata Skarbnika Powiatu.

W dniu 4 czerwca 2009 roku Zamawiający zamieściłogłoszenie o udzieleniu
zarnówienia w Biuletynie Zamowień Publicznych (ogłoszenie nr 86399-2009), co było
zgodne z, art.95 ust. l ustawy.

Kontrolrrjący ustalił również, że w dniu 31 lipca 2009 r. Wykonawca zgŁosił

gotowośćrobót do odbioru końcowego. Powyższe ustalono

w

oparciu

o

wpis

dokonany w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru końcowego. Jako, że termin

wykonania ninie.iszego zamówienia zostń wyznaczony w umowie jako 2 miesiące od

dnia podpisania umowy, tj. do 29 lipca 2009 t.) Kontrolujący uznał, żę w
przedlniotowej sprawie nastąpiło przel<roczenie terminu wykonania zamówienia, przez

co Zalnawiająci,był obowiązany do dochodzenia kar umownych. Jak stanowił §
ust.

l

ulnowy ,,zalnawiający ma prawo naliczyć kary umowne

w

8

przypadku

niedotrzymania terminów, niewykonania lub nienależ7Ąego wykonania umowy za
zwłokę rł, u,lkonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy w wysokości

0,2

&^
'!

I%

ceny ofertowej brutto za każdy dzie

/

ets

ttr

terminie \Ą, którym przedmiot umowy miał być wykonany". Jako, że w
przedlniotowyn przypadku przekroczenie terminu nastąpiło o 2 dn| należna
Zamawiającemu kara umowna wyniosła 685,20
r-rieprawidłorł,ościąo wskazanie przyczyn

Powiatu. Treśćzapytania wraz

45l20l0l[Yll0.

W

z

zł. W związku ze

stwierdzoną

jej zaistnienia zwrócono się do Starosty

odpowiedzią stanowi

Akta kontroli Nr

udzielonych wyjaśnieniach Starosta Powiatu wskazał, żę

Zamawiający nie dochodził kar umownych z uwagi na fakt, że zakres robót został

wykonanv i zgłoszony w terminie. Podkreślrił,Zę wykonawca zgłosiłpismem

z

dnia

ż9lipca 2009 r. zakończęnie robót, a zawarty w dzienniku budowy wpis z dnia
31 lipca 2009 r. dotyczy sprzątania obiektów palcu budowy (wywóz barakowozu,
zagęszczarek. walców, zwinięcie zasilania elektrycznego placu budowy), Kontrolujący
poddał kontroli rvw. pismo. W wyniku dokonaniatejże czynnościustalono, że pismem

z dnia 29 lipca 2009
zostało l,akończ.one

r.

kierownik budowy powiadomił Zamawiającego, że zamówienie

w dniu

sporządzenia pisma. Kontrolujący przychylił się do

zakoriczenia robót przyjmuje

się

z § ll

ust. 5 umowy, ,,za datę
datę powiadomienia Zamawiającego przęz

wyjaśnieńStarosty Powiatu. Zgodnie bowiem

Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane".

W dniu l0 sierpnia 2009 r, komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego
dokonała odbioru robót. Komisja uznńa roboty za zakończone

i

odebtane zgodnie z

Ll|llową. Jednakże stwierdziła również usterki, przez co wyznaczyła termin na ich

usunięcio dtl 14 sierpnia 2009 r. Jak wynika z protokołu z dnia 13 sierpnia 2009

komisja uznała. ze usterki zostńy usunięte zgodnie
protokole odbioru robót z dnia l0 sierpnia 2009

z

r.

ustaleniami zawartymi w

r.

W dniu 10 sierpnia 2009 r. Wykonawca wystawił fakturę nr l/08/09 (dow. ks. nr
FZl07l 5/09)

z,a

realizację przedmiotu umowy na kwotę wynikającą z zawartej umowy.

W dniu 9 września 2009 r. (WB nr |6512009 z dnia 9 września 2009 r.: dow. ks. nr
WW/l65/09), tj. w terminie zgodnym z zawarta umową, Zamawiający uiściłnależną
Wykonawcy kwotę zarealizację przedmiotu zamówienia, tj. I7I.299,33 zł.
4. Rozchody budżetowe

W punkcie tyrn opisano zagadnienie związane z rozchodami w rozumieniu

Ą

I14

,\r\\-"w

ust. 2 ustawy

z

dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Nr l57,

poz. 1240 ze zm.).

Plan rozchodów budZetowych po zmianach na koniec 2009 roku wynosił
1.083.600.00

zł. Wykonanie według stanu na 31 grudnia 2009 roku

wyniosło

2.433,200.00 zł. w tym na:

a)

spłaty kredYów i poży czek przeznaczono

b)

inne cele przeznaczono 1.349.600,00 ń.

1

.0

83.600,00 zł,

Plan rozchodów budZetowych po zmianach na I półroczę 2010 roku wynosił
1.399.900.00

zl.

Wykonanie według stanu na

30

czerwca 2010 roku wyniosło

5.68l .100.00 zł. w tym na:

a)

spłaty kredYów ipożyczekprzeznaczono 675.600,00 zł,

b)

inne cele przeznaczono 5.005.500,00 ń.

Kontrolujący ustalił. że rozchody przeznaczanę w 2009 roku i I półroczu 2010 roku na

tzw. inne cele dotyczyły lokat terminowych. Potwierdzenie ustaleń Kontrolującego
stanowi infbrmacia złożonaprzez Skarbnika Powiatu stanowiąca Akta kontroli Nr

45l20l0llvl2.
0llY12.

d-

115

V. Mienie komunalne
1.

Gospodarka nieruchomościami

Na rok 2010 do projektu budźetu jednostka opracowała informację o

stanie

mienia kotlunalnego na podstawie posiadanej ewidencji zgodnie zprzepisami art. l80

ustawy

o

f-tnansach publicznych

z

2005r., według stanu na dzień 31.10.2009

r.

Infbrmac.ia stanowiła załącznlkdo projektu budZetu na 20l0 r.

Prawidłowośćsporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego skontrolowano
w zakresie spełnienia wymogów zawartych

w

art. 180 ustawy

o

finansach

publicznych.
ustalono. że w informacji o stanie mienia powiatu przedstawiono:

o
.

stan mienia Powiatu Grudziądzkiego, wg stanu na 31.10.2009 r.

zmiany w rnajątku dokonane w okresie od

01

(sprz,edaż, zakup nieruchomości, przekazanie

.l 1.2008 r. do

3

l. 10.2009

r.

w zarząd, najem, dzierżawa,

użyczenie),

o

dochody uzyskane

z

majątku Starostwa oraz

z

tytułu gospodarowania

lnaj ątkiern Skarbu Państwa.

Przedłożona infbrmacja o stanie mienia według stanu na dzień 31.10.2009 r. zawięrala

o

dane

zlnianaclr

w

stanie mienia komunalnego od dnia złożeniapoprzedniej

inforrnacji (przychody i rozchody) oraz dane dotyczące rodzaju praw majątkowych.

Stwierdzono,

że przedłożonekontrolującym

informacje

o

stanie mienia

konluna]nego zostały sporządzone zgodnie z wymogami art. 180 ustawy z 30 czetwca
2005 t. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz.2104 ze zm).

Kontrolujący porównali dane wykazane w informacji o stanie rnienia

z

danymi

wykazanyni w ewidencji księgowej jednostki, dokumentacją źródłowąi różnic nie
stwierdzili.

1.1.

Sprzedaż nieruchomości

Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetow
116

Ą

jednostki samorządu terytorialnęgo za okres od początku roku do 3LI2.2009 r. otaz na
podstawie inforrnacji udzielonych przez Skarbnika Powiatu panią Grażynę Kalita

kontrolujący ustalili, że w badanyn okresie tj. od 01.01 .2009 r. do 30.06.2010

r.

Powiat Grudziądzki nie dokonywał sprzedaży nieruchomości i nie dokonyvał teZ
zakupu nierucłlorności.

Na

podstawie oświadczenia Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i

Gospodarki Nieruchomościami Pana Edwarda Wiatrowskiego

(oświadczenie z,awarto

w Aktach kontroli Nr

45l2010Nl1) oraz ewidencji i

sprawozdawczoŚci ustalono, że w okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2010 r, Starosta
Grudz,iądzki nie dokonywał sprzedńy i zakupu nieruchomościSkarbu Państwa.
2. Gospodarka pozostaĘmi składnikami majątku.

W

Instrukcji obiegu

i kontroli

dokumentów księgowych

w

Starostwie

Powiatowytn w Grudziądzu, którą stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenta Nr 2912008
Starosty Grudziądzkiego

z dnia31.12.2008

r, określonosposób ewidencji składników

rnajątku trrł,ałego:

-

środkitrwałe zpodzińemna:

a) podstawowe środkitrwałe o wartości powyżej 3.500,00
b) pozostałe środki trwałe (wyposaźenie)
rv,l ł ąc zen

o

zł,

wartościod 150.00

zł (z

iem przyj mowanych na ewidencj ę wyposaż enia bęz względu na

cellę np. meble, maszyny urządzeniabiur itp.) do 3.500,00 zł.

-

warlościniematerialne i prawne zpodzińemna

a) podstawowe wartości niematerialne i prawne o wartościpowyżej
3.500.00 zł.

b)

pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł.

Metody wyceny aktyrvów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określono w

2 do Zarządzenia Nr 2812008 Starosty Grudziądzkiego z dnia
31.12.2008 r, w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu jednostki
samorządu powiatowego (organu finansowego) i Starostwa Powiatowego w
Z.ałączniku Nr

7

Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w kontrolowanej

jednostce

ustalono. że warloścmajątku (wybranych jego składników) na dzień 3I.12.2009

r.

przedstarviała si ę następuj ąco :

Konto

wartośćbrutto

Nazwa konta

na dzień 31.12.2009r.
(w zł)

0ll

srodki trwałe

0l3

pozclstałe środkitrwałe

020

Wartości niematerialne i prawne

54.178.71 zł

030

Długoterminowe aktywa finansowe

10.900,00 zł

330

Towary

39.827.2I zł

071

-

1.752.253,19 zł

449.04I.24 zł

i pr. -

Umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i pr.

072 - Unrorzenia pozostałych śr.trwałych oraz wart. niemat.

535.08]

,l5 zł

457.880,38 zł

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- kolnpletności i prawidłowościujęcia składników majątkowych w ewidencji
księgowej.

-

prarł,i dłowego udokumentowania obrotu

składnikami maj ątkowymi,

wyceny środków trwałych,
LllTorzenia i amortyzacji.

2.1. Środki trwałe

Konto

0l

l,,Środki trwałe".

Ewidenc.ia analityczna do konta 011 była prowadzona w postaci ksiąg inwentarzowych
prowadzonych techniką ręczną.
Stan obrotów i sald konta

0ll

,,Środki trwałe" nadzień3I.12.2009 r. przedstawiał się

następująco:

Ą

BO Wn

I.453.]5I,90 zł

BO Ma

0.00 zł

l18

Wn
Obroty Ma
BZWn
BZMa

305.536,29 zł

Obroty

7.035,00 zł
1.152.253,19 zł
0.00 zł

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:
ustawę

z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

U. z,2000 r, Nr 54, poz. 654 ze zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia30,12.1999 r. w sprawie klasyfikacji
środkciw trwałych
ustawę

(Dz.U Nr

z dnia 29.09.1994

112. poz.

I3I7 ze zm.),

r. o rachunkowości (Dz.

U. z 2009 r. Nr

1

52, poz.

|223 ze zm.),

z,arządzenie

Nr

z

2912008 Starosty Grudziądzkiego

dnia

3l

grudnia

2008 roku w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących

gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.
Zakresenl kontroli objęto:

korlpletnośći prawidłowośćujęcia ww. składników majątku

l.

w

ewidencji

rachunkowe_i syntetyc znej i analitycznej,

2. prawidłowośćudokumentowania obrotu poszczegolnymi składnikami majątku
(

zak

3.

u

p. przyj

ęc

ie, pr zekazanie oraz likwidacj a),

prarv i dłtlw ość nal ic zania

4.

odpisów amortyzacyj nych środków trwałyc h,

praw,idłowośćzaszeregowania środków trwałych do poszczegolnych grup

klasyfi kacj i środków trwałych,

Ustalenia:
ad l)
ewidencję analityczną środkowtrwałych prowadzono

z

podziałem na grupy

klasyfikacji rodzajowej środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia30.12.1999

stan Środków trwałych

w

r.,

kontrolowanej jednostce oraz

l19

ich zwiększenia

w podziale na poszczególne grupy rodzajowe, ustalono na
podstawie zapisów konta 0l1 na dzień 01.0l .2009 r. i na 3I.12.2009 r.
l zmnielszenia

Przedstawiał się on następująco:

Bo

Konto/ grupa
0]l,()
l

buclvnki. btrdowle. lokale

0l

l,.ł

1.12.2009r.

(w zł)
443.42I.52

6.100,00

100.25|,13

0.00

255.191,I0

255.197,l0

0l l,]

l

3

Ma

Wn

694.I51,13

obiekty inżynierii ladolvc,i i rvodnej

0l

BZ
na dzień

443.421.52

urtll]tv

0ll

Obroty

na dzień
01.01.2009r.
(w zl)

_-]

0,00

kotłr i maszyrlv ellergetvczne
nlasżyny. Llrzacizell ia ogiilnego

0.00

222.688,54

3I.426,08

247.079.62

7.035,00

Za stoso\\,a ll la

0lli5

0.00

snecialne l]laszvllv i urz.adz.enia

0l l/(l

0,00

0,00

urzadzenia teclrniczne

0l1,7

7,99,7,I0

7

49.735.00

śrtlclkitransnońu

0l lili

razcm

49.735.00

.1l

4.816,01

1.453.751.90

305.536,29

43

narzędzitl ^ przyrządl, i rvvposażenie

.7 55

.997,10

Stwierdzono zgodnośćewidencji analitycznej

z

48.571.I2
7.035.0l

1.752.253,19

ewidencją slmtetyczną konta 0l1

..Srodki trwale".

ad 2) w zakresie
składni kanl i nlaj ątku

prawidłowościudokumentowania obrotu poszczególnymi

:

- przvięcia na stan maiatku środków trwahch:

-

PK/0028/09 z 02.02.2009r, OT/000ll09
na kwotę

-

z

16,02.2009 r. . - zakup kserokopiarki

4.816,01zł,

PK/0l30/09

z

4.05,2009

r.

zaklp zestawu komputerowego na

kwotę

4.995,00 zł,

-

OT/0004l2009 z29.05.2009
0-T1000612009

z

r.

-

27.08,2009 r.

zakup komputera na kwotę 5.557,10 zł,

-

kwotę 7.997,10 zł,

il

nllĄ
*\
:

0T/0005/09 z, dnia 18.08,2009

r,

za wykonanie systemu obserwacyjnego na

stały i przenośny dla wózków inwalidzkich na kwotę 6.100100 zł,

-

0T/0009/09 z dnia 30.09.2009 t.

-

za wykonanie parkingu od ul. PCK z kostki

brukowej z szlabanami automatycznymi na kwotę 253.454,54 zł,

-

OT/00l0/09

z

dnia 26.10.2009 r.

- za wykonanie

od ul. PCK na kwotę

oświetlenia zewnętrznego parkingu
(

-

instalacji elektrycznej
1.742,56 zł

lnodenr i zacj a środka trwałego),

OT/0008i09 z dnta 30.09.2009 r.

PK/0l30/09

z

-

za notebook na kwotę 3.890,01 zł,

4.05.2009 r., 0T/0003/09

z

dnia 28.04.2009 r.

-

zwiększenie

środka trlvałego zakupując monitor za kwotę 774,99 zł,

oraz dokumenty z roku 2010:

-

PKi02l3ll0 z dnia

15.06.2010 r.

-

nieodpłatne przekazanie tablic wyników

sportowych dla:

- darorłizna na rzecz Zespół Szkół w Radzyniu
waftośció.7l0,00 zł, protokół zdawczo

-

Chełmińskirn, przedmiot o

odbiorczy

z

dnia 15,06.20l0 r. jako

z,ałącznik do urnowy darowizny nr 2l20l0,

-

dartlrvizna na rzecz Zespołu Szkół Publicznych

waftości 6.710,00 zł, protokół zdawczo
z,ałączntk do umowy darowizny nr
-

-

-

odbiorczy

w Łasinie, przedmiot o
z dnia 15.06.20l0 r. jako

ll20l0,

likwidacii oraz sprzedaży środków trwałych:
PK/0330/09

z

dnja 22.10.2009

r,

dokumentacja w/s likwidacji środków

trrvałvch (protokół w sprawie postawienia w stan likwidacji wyszczególnionych

środkórłtrwałych, ekspertyzy-oceny stanu technicznego środków trwałych,
infbrlr-racja o likwidacji, karty przekazania odpadów) na kwotę 4.025,00 zł,

-

PK/0439l09

z

dnia 31.12.2009 r. dokumentacja w/s likwidacji środków

trrvałych (protokół w sprawie postawienia w stan likwidacji wyszczegolnionych
Środków trwałych, ekspertyzy-oceny stanu technicznego środków trwałych) na
krvotę 3.0l 0.00 zł,
ad

3)

tł, zakresie

prawidłowościnaliczania odpisów amortyzacyjnych.

Kontroli poddano przyjęte na stan
289.327 .3

l zł zaewidencj

onowany

ŃL

'
t

l21

w 2009 r. środkitrwałe o

wartości

-

PK/0028/09 z 02.02.2009ą OT/000I109 z 16.02.2009 r. na kwotę 4.816,pl zł,

PK/0l30/09 z 4.05.2009

r. na kwotę 4.995.00

zł,

OT1000412009 z29.05.2009 r. na kwotę 5.557,10 zł,
OT10006/2009 z2].08.2009 r. na kwotę 7.997,10 zł,

0T/0005/09 z dnta l8.08.2009 r. na kwotę 6.100,00 zł,
0T/0009/09 z dnta 30.09.2009 r. na kwotę 253.454,54 zł,

OTl00l0/09

z

dnia 26.10.2009 r na kwotę 1.742,56 zł (moderntzacja środka

trwalegc,t).

-

OT/000ft/09 z, dnia 30.09,2009 r. na kwotę 3.890,01 zł,

PK/0l30/09 z 4.05.2009 r., 0T/0003/09

z

dnia 28.04.2009 r.

-

zwiększenie

środkatrlvałego zakupując monitor za kwotę 774199 zł,

W wyniku kontroli ustalono, że termin rozpoczęcia naliczania amortyzacji zgodny był

z

h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
prawidłowo naliczano umorzenie zgodnie z ,,Wykazem rocznych stawek
przepiselll art. 16

amortyzacyjnyclr" stanowiącym Załącznik Nr 1 do ustawy

z

dnia |5.02.1992

r.

o podatku doclrodowyrn od osób prawnych (Dz. U. z2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.)

Ad 4) badane w/w dokumenty odnośnie środków trwałych na łączną kwotę

289.327.3l

A

posiadały prawidłowe zalzeręgowania według grup klasyfikacji

Środków trwtrl,v-ch zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów

z

dnia 30.12.1999 r, w

sprawie klasyfikacji środkow trwałych (Dz. U Nr 112. poz. I3I7 ze zm.),

Konto

0l

3,,Pozostałe środkitrwałe"

Ervidellc.|a konta

systelnellr ręcznym
prowadzona
Obroty,, w

-

Ą

b.v-ła

w

0l3

,.Pozostałe środki trwałe" prowadzonabyła analitycznie

księdze inwentarzowej natomiast ewidencja syntetyczna

komputerowo w programie Radix system FKJ wersja 5.29.

badanlrn okresie przedstawiały się następująco:
na dzień 31.12.2009 t.

BO Wn

429.089,98 zl

BO Ma

0,00 zł

,a

l22

Obroty Wn

40.686,46 zł

Obroty Ma

20.735,20

BZ Wn

ń

449.04I,24 zł

BZllla

0,00

ń

na dzień 30.06.2010 r.

BO Wn

449.04I,24 zł

BO Ma

0,00 zł

Obroty Wn

33.835,13 zł

Obroty Ma

0,00 zł

Saldo Wn

482.876,37 zł

Saldo Ma

0,00 zł

Kontroli poddano obroty na koncie 013 z ewidencji analitycznej na podstawie losowo
wybranych dowodów źródłovrrych za okres 2009 r. orazlpółrocze 2010 r. o nr:

-

FZl0969l09 z dnia 30.1l .2009

r.,

FZl0739l09 z dnia 31.08.2009

r.

FZl0654l09 z dnia23,07.2009

r.

FZl0426l09 z dnia21.05.2009

r.

Fzl04l4l09 z dnia20,05.2009

r.,

Fzlj4l5l09 z dnia20,05.2009

r.

FZl0l 89/09 z

dnia 27 .03.2009 t.,

PK/0029l09 z dnia02.02.2009 t

FZ|Ol59ll0 z dnia l9.03.20l0

r.,

PK/0013l]l0 z dnia 31.03.2010 r

PK/Ol6l/l0 z dnia 24.05.2010r
FZl0l27l10 z dnia 05.03.2010

r.

FZl0l8lll0 zdnia30.03.2010r.
FZl0314ll0 z dnia 13.05.2010

r.

FZl0|43ll0 z dnia l0.03.2010

r.

Fzl0l02l10 z dnia24.02.2010

r.

l23

Powyźsze środkitrwałe w chwili wydania do używania umarzane były w 100%
poprzez księgowanie umorzenia na koncie 072

-

,,(Jmorzenie pozostałych środków

trwałych".

Do prau,idłov,ośc,i tłjęcia w księgach inwentarzowych vyżej opisanych pozostałych
środków trwałych uwag nie wniesiono.

2.2. W artości niematerialne i prawne

Konto 020 ,.Wartości niematerialne i prawne"
Kontrolowana jednostka na koncie 020 ,,Wartości niematerialne

i

prawne"

księgowała dokumenty odnośnie licencji na progfamy komputerowe.

Do powyzszego konta prowadzona była ewidencja analityczna w ujęciu ilościowo-

wartościowym, w której księgowano zakupione programy komputerowe. Na
powyzszylll koncie księgowane były programy komputerowe
powyże.i 3.500.00 zł. które umarzano

i

i

licencje o wartości

amortyzowano stopniowo oraz ptogramy i

licencje umarzane w całościw ciężar kosztów w momencie wydania do użytkowania.
Obroty konta 020 na dzień31.12.ż009 r. przedstawiały się następująco:

Bo

Wn
Ma

Obroty

Wn
Ma

Saldo

Wn
Ma

49,248,74 zł
0,00 zł

4.930,03 zł
0,00 zł

54.178.77zł
0,00 zł

Obroty na dzteń 30,06.20l0

Bo

Wn
Ma

Obroty

Wn
Ma

Saldo

Ą*t

Wn
Ma

r.:

54.1'78,77 zł

0,00 zł

32.330,00 zł
0,00 zł
86.508,77 zł
0,00 zł

l24

Poddano kontroli wszystkie dowody źródłowe dotyczące zakupów w badanym okresie
tj w roku 2009

-

orazI pcńrocze 2010

r.:

FZl0969l09 z dnia 30.11 ,2009 r. na kwotę 3.500,02 zł,
PK/Ol30/09 z dnta 4,05.2009
FZl0108/09 z dnia27 ,02.2009

r. na

kwotę 1.240,0I zł,

r. na

kwotę 190,00 zł,

PK/0254ll0 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 32.330,00 zł.

P rz,l, ha d a

n i

u pow vzszvch dokument ów

2.3. Finansowy majątek

Na

nie stw ierdzono niepraw idłow o ści.

trwaĘ

po<lstawie ewidencji księgowej konta 030

i

przedstawionych wydruków

stanów kont od początku roku do 3I.12.2009 r. oraz za okres

I

półrocze 2010

r.

ustalono następujące stany i obroty:

BO

Na dzień 31.12.2009

Obroty
Saldo

Wn

r.

10.885,00 zł

Ma

0,00 zł

Wn

l5,00 zł

Ma

0,00 zł

Wn

l0.900,00 zł
0,00 zł

Ma

Obroty na dzień 30.06.20l0

BO
Obrotv
Saldcl

Wn
Ma

r.:

10.900,00 zł
0,00 zł

Wn

0,00 zł

Ma

0.00 zł

Wn

l0.900,00 zł

Ma

Ewidenc.ia analityczna

0,00 zł

do konta 030

prowadzona

była ręcznie w

księdze

inwentarzowej oraz techniką komputerową, która zapewnińa ustalenie wartości

poszczególnych składników długotermin

I25

tl.tułów.

Kwota 15.00 zł zwiększająca stan konta w 2009 roku stanowiła dopis do udziału w
Banku Spółdzielczym w Łasinie

z

uwagi na podwyższenie wysokościza udzińy

członkowskie,
Na kwotę l 0.900.00 zł na dzień 30 czerwca 2010 r. składały się następuj ące udziały;

-

udziały członkowskie w Banku Spółdzielczymw Łasinie na kwotę 400,00 zł,

udziały członkowskie

w

Grudziądzkim Parku Przemysłowym na kwotę

10.500.00 zł.

2.4.

MateriaĘ

W wyniku

ustaleń kontrolujący stwierdzili, że w badanej jednostce nie

występowało konto 310 ,,Materiały"

z

powodu nie prowadzenia gospodarki

magazynowe.i materiałami.

Na podstawie ewidencji księgowej konta 330

i

przedstawionych wydruków

stanów kont od początku roku do 31.12.2009 r. oraz za okres
ustalono następujące stany i obroty:

BO

Na dzień 3l.|ż.2009

Wn
Ma

obroty
Saldo

Wn
Ma
Wn
Ma

BO

r.

25.660,25 zł
0,00 zł

253.369,05 zł
ż39.229,09 zl
39.827,2I zł
0.00 zł

Obroty na dzień 30.06,2010

Wn
Ma
Obroty Wn
Ma
Saldo Wn
Ma

r.:

39.827,2I zł
0,00 zł

140.695.7I zł
125.409,76 zł
55.113,16 zł
0,00 zŁ

I26

I półrocze 2010

r.

Ewidencja na koncie 330

-

,,Towary" dotyczyła: tablic rejestracyjnych, druków

kart pojazdu,

dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,

znaków

|egalizacyjnych. nalepek kontrolnych i innych druków komunikacyjnych płatnych.

W celu

zbadania poprawności ewidencji księgowej poddano kontroli następujące,

wybrane losowo dowody źródłowe:

Za rok2009

-

FZl0623l09 z dnia

13.07 .2009 r. na

kwotę 2.348,50 zł

FZl0735,/09 z dnia 28.08.2009 r. na kwotę 2.II3,65 zł,

FZl0153l09 z dnia 08,09.2009 r. na kwotę 2I.200,55 zł.
FZl0844l09 z dnia

FZl101Ę09

z.

PK/0l20l09

l 3.

l0.2009 r. na kwotę 2.284,45 zł,

dnia3I.12.2009 r. na kwotę 2I.I79,20 zł,

z

dnia 30.04.2009 r. pismo Nr KD.0854-35l09

z

Wydzialu

Konrunikacji odnośnie rozliczęnia ilościwydanych dokumentów w miesiącu
kwietniu 2009

-

r.

PK/03l1l09 z dnia 30,09.2009 r. rozliczenie zWydziału Komunikacji odnośnie
wydanych dokurnentów w rniesiącu wrześniu 2009 r.,

PK/034ll09

z

dnia 31.10.2009 r.

-

rozliczenie

z

Wydziału Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w rniesiącupaździerniku 2009 r.,

PK/0382l09

z

dnia 30.11.2009 r.

-

rozliczenie

z

Wydziału Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w miesiącu listopadzie 2009 r.,

PK/0415l09

z

dnta 31.12.2009

r. -

roz|iczęnie

z

Wydziału Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w miesiącu grudniu 2009 r.,

cĄ

oraz dokumenty źródłowe zarok 2010

FZl0020ll0 z dnia l8.01.20l0

r,

nakwotę '7.302,13 zł,

FZl0147 l 10 z dnia l0.03.20l0 r. na kwotę 23.356,90 zł,

FZl0206ll0 z dnia 09.04.20l0

r. na

FZl0408ll0 z dnia 25,06.2010

r. na kwotę 27.904,45 zł,

Fzl04l4ll0 z dnia
PK/00l8/l0

z

kwotę 16.035,07 zł,

25,06.2010 r. na kwotę 17.359,99 zł,

dnia 31,0l .2010

r.

-

rozliczenię

z

Wydziału Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w miesiącu styczniu 2010 r.,

PK/0042ll0

!U-

z

dnia 28.02.2010 r.

I27

-

rozliczenię

z

WydziaŁu Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w miesiącu lutym 2010 r.,

-

z

PK/0082/l0

dnia 31.03.2010 r.

-

rozliczente

z

Wydziału Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w miesiącu marcu 20l0r.,

-

z

PK/0121ll0

dnia 30.04.2010 r.

-

rozliczenie

z

Wydziału Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w miesiącu kwietniu 2010 r.,

-

z

PK/0l85/l0

dnia 31.05.2010 t.

-

rozliczenie

z

Wydziahl Komunikacji

odnośniewydanych dokumentów w miesiącu maju 2010 r.,
W zbaclanej

dokunlentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Inwentaryzacja

Kontrolą objęto przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę art. 4 ust. 3 pkt

3

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie spełnienia obowiązku
przep rowa dzenia
K

on

in

tro l uj ąc v

aktywów

i

wentaryzacj i aktywów i pasywów.

sprawdz ili, czy Starosta przeprowa dził or az r ozliczył i nwentaryzacj ę

pasyłvów

w sposób zgodny zprzepisami rozdziału 3, d. art. 26

oraz

27 ustawy z dnia 29 wrzęśnia1994 r. o rachunkowości, w następującym zakresie:
- terln

in

owo

c i czę stotl iwość przeprowa dzania inwentaryzacj i,

ś

- udokulrrentowanie wyników inwentaryzacji,
- roz,llczerlie inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

3.1. lnwentaryzacja środków trwaĘch, pozostaĘch środków trwaĘch, wartości

niematerialnych i prawnych i towarów

W okresie objętyrn kontrolą jednostka posiadała opracowane szczegołowe zasady
przeprowadzania

i

rozliczania inwentaryzacji

stanowiące.i z,ałącznik Nr 3 do Zarządzenia

l września2004

Nr

w

1412004 Starosty Grudziądzkiego

r.

Stwierdzono. ż,e zawarte w ww. instrukcji elementy, tj.:
- zakres inwentaryzacji
- rodzaje, sposoby (metody)

inwentaryzacji

l28

,,Instrukcji inwentaryzacyjnej"

z dnia

zgodne były z wymogami określonymiw art. 26 ustawy o rachunkowości.

Ponadto powyższa instrukcja obejmowała: prace przygotowawcze do inwentaryzacji,
zakres obowiązków komisji inwentaryzacyjnej, tryb przeprowadzenia spisu z nafury.

w

Pełną inwentaryzację składników majątku
przeprowadzono w 2008
Grudziądzkiego

z

r. na

Starostwie Powiatowym

podstawie Zarządzenia

Nr

2212008 Starosty

dnia 02.10,2008 r. Na mocy wlw Zarządzęnia powołano skład

kornisji inwentaryzacyjną, do ktorej obowiązków należńy m.in.:

-

dokonanie spisów z natury rzeczowych składników majątkowych oraz środków
pieniężnych.

-

W

ustalenię

ptzyczp powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz postawienie i

ullrotywtlwanie wniosków co do sposobu ichrozliczenia,

-

ocena przydatności gospodarczej składników majątku objętych spisem.

§ 4

Zarządz,eniaNr 2ż12008 Starosty Grudziądzkiego wykonanie zarządzenia

zlecono skarbnikowi powiatu.
Osoby materialnie odpowiedzialne podpisały arkusze spisu z natury. Zespoły spisowe

zlożyly sprawozdania z przebiegu spisu z natury w formie protokołów. Komisje
spisorve spis przeprowadziły na ponumerowanych arkuszach spisu z natury.

lnwentaryzacja objęto zgodnie z Zarządzeniem Nr 2212008 Starosty Grudziądzkiego z

dnia2 paździcrnika 2008

-

r.:

środkitrrvałe i pozostałe środkitrwałe oraz wartościniematerialne

i

prawne

droga spisu ich wartości z natury na dzień 3I paździemika 2008 r.,

druki, dokurnenty i tablice w Wydziale Komunikacji na dzień31.12.2008 r.,

środkipieniężne i papiery wartościowe w kasie na dzień 3I.12.2008
druki ścisłegozarachowania na dzień 31.12.2008

r..

r.

Ujawnione w toku inwentaryzacji rożnice między stanem rzeczywistym a stanem
wykazanyln w księgach rachunkowych zostaĘ wyjaśnionę i rozliczone w księgach
rachunkowr,,ch roku 2008, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Wyniki inwentaryzacjt zawarto w ,,Protokole końcowym Komisji Inwentaryzacyjnej
dnia 20.03,2009 r."

Poprzednia inwentaryzację przeprowadzono
wydanego Zarz,ądzenia

ll

Ch
!Dg

Nr

1612004 Starost

w roku

2004 na podstawie

2004

r.

Na podslaw,ie badanej dokumentacji odnośnie inwentaryzacji kontrolujqcy nie

e\
s tw, i e

rclz

il

i

n i e pl, ctw, i dł ow o śc

i.

UL^

130

YI. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień
1. Dotacje otrzymane w

związku zrealizacjązadań zleconych

Kontroli poddano sprawozdania Rb

-

50 (o dotacjach

i

wydatkach kwartalne,

z,blorcze za rok 2009) oraz decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające
dotacje wfa7,

7,e

ztnianami.

Zestawicrlie otrzymanych dotacji zawarto w Aktach kontroli Nr 4512010NIll.

Ogtiłem na realizacj
196.662.00 z,|.

ę

zadań zleconych w roku 2009 wpłynęłood Wojewody

/, przekazanej kwoty wykorzystano 795,32],59 zł, Niewykorzystane

środkiu krłocie 1.334.4l

zł zwrocono

Wojewodzie, co stwierdzono na podstawie

wyciągów bankowych o numerach: Nr 5l20l0 z dnia 8.01.2010r,,Nr |ż912009 z dnia
6.07,2009r.

2. Prawidłowośćwykorzystania dotacji celowych

Ktlntroli poddano prawidłowośćwykorzystania środków otrzymanych w
2009 roku w ralnach dotacji celowych zbudZetu państwa na zadaniabieżące z zakesu

administracji rządowej realizowane przez powiat (§
pr7,ez dysponenta

środków nałącznąkwotę 196.662,00 zł.

Kw,oty, dotac.ii
l . l .2 ..Dotac,.|t"'

2ll0), które zostały przekazane

w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w punkcie

ił l,ozdziale IV niniejszego protokołu.

Szczegcilowej kontroli poddano wykorzystanie śroclków przekazanych przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone w następujących podziałkach
klasytikacj i budźetowej :

-

Dz,iał ]10. rozdział 70005

-

Dz,iał ] l0. rclzdział 71015

- Powiatowy

Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

Dział 750. rozdział 75011

l31

Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

a)

Dział 7l0. rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Struktura wydatkórv w 2009 roku przedstawiała się następująco:

4270

Zakup usług remontowych

60.7II,05 zł

4300

Zakup usług pozostałych

2I.030,94 zł

4430

Różne opłaty i składki

32],I7 zł

4480

podatek od nieruchomości

2I],00 zł

Kontrolą objęto:

-

Wydruk kornputerowy konta l30, klasyfikacja budżetowa: dziń 700,
rozdział 70005, § 4210, § 4300, § 4430, § 4480,

-

Dowody źródłowe: faktura VAT nr 9212009

z

dnia 15.09.2009 rok na kwotę

2.0]4.00 (za opracowanie operatów szacunkowych działek należących do
Skarbu Państwa), faktura VAT nr 4512009

366.00

zl (za

z

dnia 22.05.2009r na kwotę

operaty szacunkowe), faktura VAT

nr

6312009

tt.09.2009r. na kwotę 6.039.00 zł. (za zńożenię ksipek obiektu

i

z

dnta

przeg|ąd

budynku na|eżącego do Skarbu Państwa), fakfura VAT nr 2ll2009

z

dnia

14.04.2009r. na kwotę 366,00 zł. (za operat szacuŃowy), 1-aktura VAT nr
l

ll2l2009 z dnja 22.12.209r. na kwotę 60.7II,05 zł. (za roboty remontowe

w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa).
Pvyz.naną dotację wykorzystano na gospodarowanie nieruchomościami należącymi do

Skarbu Państwa (roboty remontowe

w

budynkach Skarbu Państwa, wyceny

nieruchotności. opłaty notarialne oraz uiszczanie podatku od nieruchomości Skarbu
Państwa).

Na

podstawie zbadanej dokumentacji stwierdzono,

że dotacja

została

wydatkowana zgodni e z jej przeznaczeniem.

b). Dzial 7l0. rozdział 71015

- Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Struktura wydatków w 2009 roku przedstawiała się następująco:

Ą

I32

%

Rozdział Paragraf

7l0l5

Nazwa

Kwota w zł.

3020

Wydatki osobowe

9l4,00

40l0

Wynagrodzenia osobowe

]3.392,00

40ż0

Wynagrod zęnia osobowe członków

kotpusu służbycywilnej

l47.672,38

4040

D

.łll0

Składki na ubezp. społeczne

37.086,91

4l20

Składki na Fundusz Pracy

4.422,22

42l'0

Zakup materiałów i wyposażenia

14.281,96

1260

Zakup usług energii

2.548,6l

4270

Zakup usług remontowych

I.394,56

;t280

Zakup usług zdrowotnych

160,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.396,25

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

828,00

4360

Opłaty ztylułu zakupu usług

o

datkowe wynagro dzenia

r

o

czne

telekomunikacyjnych(sieóruchoma)
4370

14.810,00

3.183,43

Opł. z tyt. usług

telekomunikacyjnych (sieć stacj onarna) l .426,28

4440

krajowe
Różne opłaty i składki
odpisy na ZFŚS

4550

Szkolenia członków korpus

44l0
4430

Podróże służbowe

służbycywilnej

195,00

I.892,I4
5.|60,2I

1.268,40

4700

Szkolenia pracowników

4]40

Zak1,1p mat.

4] 50

Zakup akce s oriów komputerowych

4.130,00

Razem

322.410,60 zł

(.

..)

2.354,20

papierniczych do druk.(...) 893,25

Kontrolą objęto:

-

Wydruk komputerowy konta 130, klasyfikacja budżetowa: dział ]I0,
rozdzial 7l01 5, § 3020

Ą

-

§ 4750,

133

-

Dowody źródłowe: listy płac korpusu sfużby cywilnej:
czerwiec 2009r.,

Nr

15

i

16 za sierpień 2009t.,

Nr

19

Nr

11

i

12 za

i 20 za październik

2009 r.,

-

Dow,ody zródłowe: faktury VAT:

z

Nr 260lVl2009 z dnia

16.03.2009r., Nr

Nr FS 14712009 z dnia 25.05.2009r., Nr
27210812009 z dnia 24.08.2009r., Nr 417812009 z dnia 26.08.2009r., Nr
417912009 z dnia 26.08.2009r., Nr 16692 z dnia 16.09.2009r., Nr 8IlO9 z
9212009

dnia 6.04.2009r.,

dnia l8.09.2009r., Nr 993/FYl09 z dnia2.11.2009r.
Przyznana dotację wykorzystano na działalnośćPowiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego,

Z

wykorzystanej dotacji największą kwotę stanowiły wynagrodzenia

pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Na

podstawie zbadanej dokumentacji stwierdzono,

że dotacja

została

wydatkowana zgodni e z jej przeznaczeniem.

c) Dział 750. roz,dział ]501I -Urzędy Wojewódzkie
Struktura wydatków w 2009 roku przedstawiała się następująco:

Rozdział Paragraf
750l

l

40l0
4040
4ll0
1lż0
4l70
1300

Nazwa

Kwota w zł.

Wynagrodzenia osobowe

92.8l2,09

Dodatkowe wynagrodzeniaroczne

].104,00

Składkinaubezp.społeczne

31.229,46

Składki na FunduszPracy

4.733,85

Wynagrodzęnia bezosobowe

l01 .057,3 5

Zakup usług pozostałych

L093,12

Razem

238.029,87 zł

Kontrolą objęto:

Wydruk komputerowy konta l30, klasylrkacja budżetowa: dział J50,
rozdzjał 750l1, § 4010, § 4040. § 4110, § 4120, § 4170, § 4300,

Dowody źródłowe: listy płac pracowników powiatowego ośrodka
Dokulnentacji Geodezyjnej i Kartograftcznej: Nr 62 za maj 2009 r., Nr l01

l34

za sierpień 2009r., Nr 1l0 zawrzęsień2009r.,listy płac (umowy zlecenia):

Nr | 0 za maj 2009 r.,Nr 21 za sierpień 2009r.,Nr 26 za wrzęsień2009

-

r.

Dowody źródłowe: faktura VAT Nr 0I3769F0904GP z dnia 12.10.2009 r.

-

dotr,czyła zamieszczenia prasie ogłoszenia Starosty w sprawie sprawdzenia

prze7, rnieszkańców Powiatu Grudziądzkiego zgodności zapisów w
K

s ię

gach Wi eczysty ch z rzeczywistym stanem prawnym.

z

Dotację wykorzystano na wynagrodzenia pracowników wraz

umowy zlecenia wraz

z

pochodnymt oraz

pochodnymi pracowników, któtzy zajmowali się

porządkowatrieln stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz
na zamiesz,czenie w prasie ogłoszenia Starosty (opisanego wyżej).

Na

podstawie zbadanej dokumentacji stwierdzono,

że dotacja

zostńa

wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Środki na realizację porozumień

Kontrolowana jednostka otrzymała środkina realizację porozumień w wysokości

l9.000.00 zł. Kontrolę przeprowadzono pod kątem wykorzystania dotacji zgodnie z
ich

pr zez,naczen

i

etn okre ślonym

w

zaw artych porozumieniach.

Kontroli poddano dotację w kwocie 19.000,00 zł. Qedyną dotację ottzymaną
pt7,e7, jednostkę) przyznaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu
31.08.2006 r. nliedzy Powiatem Grudziądzkirn (reprezentowanym przez Starostę) a
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Do zawartego porozumienia wprowadzono zmiany:
aneksem

Nr l z dnia l5.01.2009r., aneksem Nr 2 z dnia7.10.2008r., aneksem Nr 3 z

dnia ó.01.2009 r. Porozumienie zostało rozwiązane w dniu 31.05.2009r. na podstawie

,,OŚwiadczenia

z

rozwiązaniu porozumienia na zasadzie zgodnych oświadczeń obu

stron". Cltowany dokument został podpisany przez Wojewodę KujawskoPolnorskiego oraz ptzęz Starostę i Wicestarostę w dniu l9.05.2009r.
Dotację prz,yznano i otrzymano w kwocie 19.000,00 zł. Wpływ środków ustalono

na podstawie rejestru dochodów budZetowych: dz.750, tozdział 75011, § 2l2. Na
podstawie kart wydatków oznaczonych dz. 750, rozdziń ]50II, § 4010, § 4040, §
4l l0,

§

4l20 ustalono, że naręaltzację programu wydatkowano kwotę 34.161,90 zł.
l35

t§ vi

Przedmiotem umowy było prowadzenie przez Starostwo spraw paszportowych
okreŚlonych w ustawię

z

13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U.

Nr

l43, poz. 1027).
Kontrolą objęto:

-

Wydruk komputerowy konta 130 dla klasylrkacji 750175011/ §,4010, § 4040,
§

-

4l l0.

§ 4120,

list,v płac dotyczące wypłaty wynagrodzeńpracowników

paszportowy:

-

Nr

12

z dnia

21 .01.2009r.

- za styczeń

2009r.,

Nr 22 z dniazl .02.2009r. - za luty 2009r.,

Nr 32 z dnia27 .03.2009r. - za matzec 2009r.,
Nr 4I zdnia27.04.2009r.-zakwiecień 2009r.,

Nr 52 z dnia2'7 .04.2009r. - za kwiecień 2009r.,
Nr 63 z dnia

27 .05.2009r.

-

za maj 2009r,

Stw i erdzon o praw i dłowe wykorzystanie pr zy znanej dotacj i.

Ąó

l36

obsługujących punkt

VIl. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z iei
j

ednostka mi

o

rganizacyj nymi

Na podstawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego wg
stanu na dzień 30.06,2010r. (Akta kontroli

Nr

45l2010ill1) stwierdzono, że

f-unkc.jonowało:

- 7

jeclnostek budZetowych (Powiatowy Zarząd Dróg, Zespoł Szkół

w Łasinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w
Wydrznie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Powiatowy
Ponadgimnazjalnych

I

nspek torat Nadzoru Budowlanego, Staro stwo Powiatowe),

- |

(iospodarstwo Pomocniczę (Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w

ł,asinie).

l. Jednostki hudżetowe
Wszystkie jednostki budżetowe prowadziły

w

2009r. obsługę księgową we

własnynl zakresie.

budzetowych na 2009

Z agadn i cn i e sk

-

ustawą

r.

ontrolowano w zakresie zgodności z przepisami:

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005

r.

Nr 249, poz.2104 ze zm),

-

tozporządzeniem Ministra Finansów

z

dnia 29 częrwca 2006 r. w sprawie

gospodarki finansowej jednostek budZetowych, zakładów budżetowych i
gospodarstw pomocntczych (...) (Dz. U. z2006 r., Nr 116 poz.183 ze zm.).

Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych, były plany flnansowe
opracowan e pr7,ez kierowników tych jednostek.

Zarząd Powiatu (po opracowaniu projektu budzetu) pismami z dnia l8. l 1.2009

Ą
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r.

puekazał kierow,nikom jednostek budZetowych informacje niezbędne do opracowanla
przęz jednostki projektów planów finansowych. Kierownicy jednostek opracowali
projekty planów finansowych do ż2 grudnta roku poprzedzającego rok budZetowy (§ 4

4 ww.

i

je Zarządowi. Po uchwaleniu uchwały
budZetowej (30.12.2009r.) pismami z dnia 31.12.2008r. Starosta przekazń
kierownikom jednostek informację o ostatecznych kwotach dochodow i wydatków
ust.

rozporządzenia)

przekazali

tych jednostek. Kierownicy jednostek w terminie nie dłuższymniZ 14 dni od dnia

otrzynania inforrnacji o ostatecznych kwotach dochodów

i

wydatków budżetowych

przyjętych w uclrwale budzetowej dostosowali plany finansowe jednostek do uchwały
budżetowej.

W

zakresie zasad

i trybu

sporządzania planów finansowych jednostek

budzetorł,ych nieprawidłowościnie stwierdzono.

budżetow}zch za 2009r.

W wylliku kontroli

złożonych przęz jednostki budżetowe sprawozdań

budzetowyclr ustalono, że jednostki te sporządzały sprawozdania budżetowe za 2009

zgodnie

z

przcpisern §

4 ust. 2 lit. b

rozporządzenia Ministra Finansów

27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budZetowej (Dz. U.

Nr

1l 5,

z

r.

dnia

poz.78l

ze 7:n.) zgodnie z którym do ,,sporzqdzania i przekazywania sprawozdan Rb-27S, Rb-

27ZZ, Rh-28S, Rh-50, Rb-Z, Rb-N oraz Rb-ST sq obowiqzani w zakresie budzetow
.jednostek sumor:qdu terytorialnego kierownicy jednostek organizacyinych podległych
.j e

d n o,s

t

k

om

s

ct

ln o rz

qdrt t ely t oria ln ego"

.

Ponadto jednostki budżetowe są zobowiązane

do

sporządzanta sprawozdań

finansowych ,,bilansów". Obowiązek ten lvypływa z przepisow rozdzińu 5

pt.

,.Sprawozdania finansowe" rczporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006

r.

w sprarvie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budzetu państwa,
budzetow jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (Dz. U.

Ą

Nr

I42, poz. 1020 ze zm.), które wskazują m.in. na

138

obowiązek sporządzania bilansu, wskazują wzór bilansu (załącznik Nr 5 do cfi.
zarządzenia). terrnin

jego sporządzenia oraz termin jego przekazania zarządowi

jednostki samorządu terlorialnego.

że wszystkie jednostki budżetowe sporządziły i przekazały
finansowe zgodnie z zasadami określonymi w cltowanym wyżej

Ustalono.
sprawozdania

l'oz,porządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

planów kont dla budżefu państwa, budZetów jednostek samorządu terytorialnęgo oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Dokonano porównania kwot, wynikających
wykonanych na dzień

3l

z

podsumowania planowanych i

grudnia 2009r. dochodów

i

wydatków wykazanych w

sprawozdaniach jednostkowych z danymi ujętymi w zbiorczych sprawozdaniach Rb-

27 S

i

Rb

3l grudnia

- 28 S

powiatu, sporządzonych za okres od początku roku do dnia

20()9r. oraz z zapisami dokonanymi w analitycznej ewidencji księgowej do

konta 223 .,rozliczenie wydatków budZetowych" i konta 222 ,,rozliczenie dochodów
budżetowych".

Obroty konta 222 za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przedstawiały się
następu.;tlco:

B.O.
Obrotv

Saldo

Wn

I.324,40 zł

Ma

0,00 zł

Wn

1.283.3l1,69 zł

Ma

1.28I.913,03 zł

Wn

74,26 zł

Ma

zł

Ewidenc.ia ana|ityczna do konta 222byłaprowadzona wg. jednostek.

Porównano obroty konta 22ż (wydruki analitycznę wg.jednostek budzetowych)

ze spra\\'ozdaniami Rb-27s złożonymi przęz Powiatowy Zarząd Dróg. Zespoł Szkół
Ponadgimnazjalnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ll

a\,\
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Konto 222

B.O.
Obroty

saldo

- Powiatowy

Zarząd Dróg

Wn

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Wn

86.366,28 zł

Ma

86.292,02 zł

winien
Ma

74,26 zł
0,00 zł

Konto 222 -Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych

B.O.

Obroty

saldo

Wn

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Wn

3,482,0I zł

Ma

3.482,0I zł

winien

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Konto 222 - PCPR

B.O.
Obroty

saldo

Wn

0,00 zł

Ma

I.324,40 zł

Wn

35.203,7I zł

Ma

33.879,3I zł

winien

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Stwierdzono zgodnośc zapisów konta 222 ze sprawozdaniami Rb-27s zlożonymiprzez

Powiatowy Zarząd Dróg, Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.

Obroty konta 223 za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. przedstawiały się
następuląco:

B.O.

Wn

Ma

I.360,75

ń

0,00 zł

|40

Obroty Wn

Ma
Saldo Wn
Ma

ń
l9.3l7.981,53 ń
0,00 ń
0,00 ń
19.316.620,78

Ewidenc.ia analityczna do konta 223 byłaprowadzona wg. jednostek.

Porównano obroty konta 223 (wydruki arnlityczne wg. jednostek budżetowych)

ze sprawozdaniami Rb-28s ńożonymi ptzez Powiatowy Zarząd Dróg, Zespół Szkół
P on ad

girnn azja|ny ch, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowy ZarządDróg

Konto 223

-

B.o.

Wn

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Wn

7.077.413,14 zł

Ma

7.077.413,14 zł

Obroty

Saldo

Winien

0,00 zł

Ma

0,00

ń

Konto 223 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

B.o.
Obroty

Saldo

Wn

0,00 zl

Ma

0,00 zł

Wn

2.624.529,00 zł

Ma

2.624.529,00 zł

Winien

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Konto 223

-

B.o.

Wn

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - stypendia

U
I4l

Obroty

Saldo

Wn

13.200,00

Ma

13.200,00

ń
ń
ń

Winien

0,00

Ma

0,00 zł

Konto 223 - PCPR - usamodzielnieni wychowankowie

B.o,
Obroty

Saldo

ń
ń
ń

Wn

0,00

Ma

0,00

Wn

121.595,6l

Ma

121.595,6l zł

ń

Winien

0,00

Ma

0,00 zł

Konto 223

- PCPR - rodziny

B.o.

Wn

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Wn

479.969,95 zł

Ma

479.969,95 zł

Obroty

Saldo

zastępcze

Winien

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Konto 223

- PCPR

B.o.

Wn

0,00 zł

Ma

0,00 zł

Obroty

Saldo

ń

Wn

380.933,9I

Ma

380.933,9l zł

ń

Winien

0,00

Ma

0,00 zł

I42

Konto 223

- PCPR - PFRON

B.O.

Wn
Ma
Obroty Wn
Ma
Saldo Winien
Ma

I.324,40 zł
0,00 zł
33.244,00 zł
34.568,40 zł
0,00 zł
0.00 zł

Kontroli poddano przekazane w 2009 roku środkifinansowe z budżetu Powiatu na
sfinansowanie wydatków dla Powiatowego Zarządu Dróg.

Rozliczenia z powyższego tytułu prowadzone były na koncie 223,ktorego obroty
strony Wn (za lII kwartał 2009r.) porównano z następującymi wyciągami bankowymi:

-

WB Nr

12612009

z

dnta

.2009r. na kwotę 50.000,00

zł, przekazanię

17.01.2009r. na kwotę 20.000,00

zł, przekazanie

1.07

środków doPZD,

-

WB Nr | 38/2009 z dnia
środków doPZD,

-

WB Nr 14412009 z dnta 2'7.07.2009r. na kwotę 25.000,00 zł, przekazanie
środkciw doPZD,

-

WB Nr

15212009

z dnia

6.08.2009r. na kwotę 20.000,00

zł, przekazanie

środków doPZD,

-

WB Nr l5412009 z dnia 10,06.2009r. na kwotę 40.000,00 zł, przekazanie
środków doPZD,

-

WB Nr l6l12009 z dnia l9.08.2009r. na kwotę 20.000,00 zł, przekazanie
środków doPZD,

-

WB Nr l65/2009 z dnia 25.08.2009r. na kwotę 20.000.00 zł, przekazanie
środków doPZD,

-

WB Nr

16712009

z

dnia 21.08.2009r. na kwotę 15.000,00 zł, przekazanie

środków do PZD,

-

WB Nr l6912009 z dnia 31.08.2009r. na kwotę 68.000,00 zł, przekazanię
środków do PZD,
I43

-

WB Nr l7ll2009 z dnia 2.09.2009r. na kwotę 10.000,00 zł, przekazanie
środków doPZD,

-

WB Nr

z

17212009

dnia 3.09.2009r. na kwotę 20.000,00 zł, przekazanie

środków doPZD,

-

WB Nr |7412009 z dnia 7.09.2009r. na kwotę 30.000,00 zł, przekazanie
środków doPZD,

-

WB Nr

18212009

z

dnia 17.09.2009r. na kwotę 20.000,00 zł, przekazanie

środków doPZD,

-

WB Nr 186/2009 z dnia 23.09.2009r. na kwotę 50.000,00 zł, przekazanie
środków doPZD,

-

WB Nr l9l/2009 z dnia 30.09.2009r. na kwotę 110.000,00 zł, przekazanie
środków doPZD.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. Zakłady budżetowe

Nie występowały.

3. Gospodarstwa pomocnicze

Ustalono. ż,e przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie funkcjonowało
gospodarstwo poll] oc niczę pn.,,Warsztaty Szkolne".

Plan oraz wykonanie przychodów

i

kosztów na 31 grudnia 2009 r. przęz

gospodarstwo pomocnicze,,Warsztaty Szkolne" przedstawiało się następująco:

stan środków

Przychody

obrotowych na

244.592.00,
i

246.978,77

stan środków
obrotowych na

Wykonanie

1.0|.2009r

2tj.335.75

Koszty

31.12.2009 r.

244.592,00

l44

l1,085,83

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego stanowił zńącznikNr 9 do

Uchwały Nr XVIl/46l2008 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budZetu powiatu na 2009 rok.

Na

podstawie sprawozdania Rb-31

za

że gospodarstwo

2009r. ustalono,

polnocnicze osiągnęło stratę za2009 rok.
4. Samorządowe osoby prawne

Na podstawie uregulowań zawartych w statucie Powiatu Grudziądzkiego (§ 66)
przyjętego LJchrvałą Nr III/l4l98 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia

22 grudnia

l998 roku (ostatnia została wprowadzona Uchwałą Nr XX/t712009 Rady Powiatu z

dnia 30 czerwca 2009 roku) oraz sporządzonego na jego podstawie wykazu
powiatowych jednostek organizacyjnych ustalono, że w kontrolowanym okresie nie
występowały samorządowe osoby prawne, w tym instytucje kultury.

Na podstawie zapisów ewidencji księgowej (dla działu 92l, rozdziń 92116)
stwierdzono. ze nie dokonywano źadnych wydatków związanych z funkcjonowaniem

biblioteki.

Ustalono rtiwniez, że nie powierzono

w drodzę

potozumienia wykonywania

zadań biblioteki powiatowej bibliotece gminnej, mającej siedzibę na terenie powiatu.

Przedstawiony stan faktyczny, polegający na nieprowadzeniu biblioteki oraz na nie

powierzeniu wykonywania zadań biblioteki powiatowej bibliotece gminnej był
niezgodny z przc,pisami:

-

art. l 9 ust 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr
85, poz. 539 zę zm.), zgodnie z którylm ,,Powiat organizuje i prowadzi co
najmnie.j .jednq bibliotekę publicznq. Zadania powiatowej biblioteki
puhlic'znej moze wykonywac, na podstawie porozumienią, wo.jewódzka lub

gminna biblioteka publiczna działajqca lub majqca siedzibę na obszarze
poll,iutti'.

-

art. 20a ust

2

ustawy

o

bibliotekach, zgodnie

z

ktorym ,,Biblioteka

publiczna, której organizatorem jest gmina, działajqca w mieściebędqcym

siedzihq samorzqdu powiatowego, może wykonywać zadania
l45

(..),

na

podstavlie porozumienia zarzqdu powiatu

z wójtem

(burmistrzem,

preztldentem miasta). Porozumienie winno zawierać ustalenia określonew
urt. 20 ust. 2 (ustawy o bibliotekach)".

Nadmienić należy, iż w powyższym zakresie niewykonano zalecenia pokontrolnego

Nr |,

w wystąpieniu pokontrolnym Nr RIO/KFl4l04ll96l2007 z dnta
11.09.2007r.. kttlre dotyczylo dopełnienia obowipku zorganizowania i prowadzenia
biblioteki publicznej lub powierzen|a wykonywania jej zadań bibliotece gminnej.
zawartego

Niniejsze wystąpienie pokontrolne wydano

w

zwtązku

z

przeprowadzoną przez

Regionalną lz,bę obrachunkową w Bydgoszczy kontrolą
udokutnentowaną protokołem Nr RIO/KF 14614412007 z dnia 27

.07

sprawdzającą,

.2007r.

Starosta p. Marek Szczepanowski udzielił odpowiedzi napowyższe wystąpienie
pokontrolne pismem OR.09l1-2l01

z

dnia 5.10.2001r. Ustosunkowując się do

wymienitlnego zalecenia pokontrolnego stwierdził, że ,,W celu dopełnienia obowiqzku

zorgunizoll,cllliu

i

prowadzenia na terenie powiatu, co najmniej jednęj biblioteki

z

puhlic'zncj Zar:ad Powiątu podjqł starania o podpisanie porozumienia

Gminq

-

Miusttl Grudzitldz w zakresie realizacji w/w zadania, hóre byłoby zgodne z przepisami

arl. l9 ust 3, urt. 2()a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca ]997r. o bibliotekach (Dz,
85,

po,.

O

539

L].

Nr

za:m.)".

wyjaśnierrie przyczyn nieprowadzenia biblioteki oraz

wykonywania z,adań biblioteki powiatowej bibliotece gminnej
niewykonania zalecenia pokontrolnego Nr

l

i

nie

powierzenia

zwtązku

z

tym

zawartego w wystąpieniu pokontrolnym

Nr RIO/KF l4l04l19612007 , zwrócono się do Starosty

-

p. Marka Szczepanowskiego.

Wyjaśnieniastanowią Akta kontroli Nr 45/201DNIIll.
Starosta wyjaŚnił. że ,,W celu realizacji zadania wymienionego w art. ]9 ust. 3
Llslu\Ą'|'

: dniu 27 czerwca

1997 roku o bibliotekach (Dz. U.

Nr

85,

poz.

539 ze zm.)

pocljęlo ,staraniu dotvczqce podpisania porozumienia na prowadzenie zadań biblioteki
pow'iutov'ej ''1] Bibliotece Miejskiej w Grudziqdzu (w załqczeniu kserokopia

wv.stqpienia

rlo Prezydenta Grudziqdza wraz z załqcznikami oraz

Prel;denta Gntdziqdza

na

niniejsze wystqpienie).

odpowiedź

Z

analizy finansowej na
prouladzenie niłliejszego zadania wynikało, iż koszt prowadzenia tego zadclnia
przekruc'za mo:liv,oŚci ,finansowe powiatu grudziqdzkiego. O niniejszych ustaleniach

l46

poinformolvałenl Regionalnq Izbę Obrachunkowq

w

Bydgoszczy pismem

z

dnia

]7 r*aietnia 2008 r. (pismo w załqczeniu) (...) Nie podwazajqc zasady legalności i

celowości w potrzebie prowadzenia biblioteki, władze powiatu we wdrozeniu tego
zadania kieroy,,al_y się zasadq gospodarności - efektywnego wykorzystania skromnych
środkov',finałlstlw,vc,h, któłymi dysponuje dla realizacji przypisanych zadań w zakresie

potrzeb mies:kańcóy, powiatu, W kontekście powszechnej dostępności do bezpłatnych
usług bibliotecznvch, tworzenie biblioteki powiatowej
d rodze porozu m

i

en

i

a takze realizacja zadania

a generuj qce go nadmierne koszĘ, byłyby niecelow e

"

w

.

Mimo powyższych wyjaśnień, podkreślającychniemożliwośćosiągnięcia
porozulnienia z gminą Miasta Grudziądz w zakresie prowadzenie biblioteki oraz
gospodarne działania władz powiatu należy stwierdzić, iż kontrolowana jednostka nie

wywiązala się z obowiązków wynikających z przepisów art. 19 ust 3 ustawy
27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U.

prowadzenia na terenie powiatu,

z

dnia

Nr 85, poz. 539 ze zm.) dotyczących

co najmniej jednej biblioteki lub

powierzenia

wykonywania z,adań biblioteki powiatowej - bibliotece gminnej, mającej siedzibę na
terenie powiatu.

*qL
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Częściąskładową protokołu są następujące załączniki:

Nr l - Protokół kontroli kasy i druków ścisłegozarachowania.
Nr 2 - Wykaz akt kontroli.

C!,
l"

0"t

148

Protokół został sporządzony

w

z

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

2 wręczono kierownikowi jednostki w dniu podpisania
Jednocześnie kierownika jednostki poinformowano o prawie odmowy
egzemplarz nr

których

protokołu.
podpisania

protokołu i złclż,enia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co

do przyczyny tej odmowy, zgodnie

z

przepisami art.

9 ust. la

ustawy

z

dnta

7 paździenlika l 992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.IJ. z 200l

Nr 55, poz. 577 ze ztn.).
Niniejszą kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod poz. 5.
Grudziądz, dnia 20 września 2010 r.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana

:

Kwituję odbiór egz. Nr 2

Marek Szczepanowski
Starosta Grudziqdzki

MąJ\r4"\^At\"Ńń
Mariusz wolski

młodszl; i nspe ktor kontroli

,/")

Vi,H

^

4 a_:iĄ

Grażyna Kalita
skarbnik powiatu

piotr wasiak
S l a r,sz1, i n.s pe kt or kon troli

Powiat GrudzĘdzki
Ul. Młłomłyńskat
86-300 GRUDzlĄoz

REGoN

l49

871118a1o

r.

Załącznik*,

l..

..do protokołu kontroli

PRoToKÓŁ
Kontroli stanu kasy i druków ścisłegozarachowania Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2010 r. od godziny 9 do 930 przęz inspektora kontroli
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy Iwonę Górską.
Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Aleksandry Diksa - księgowej pełniącej funkcję
kasjera oraz Pani Aleksandry Czecholińskiej - inspektora ds. finansowo księgowych.
W trakcie kontroli stwięrdzono co następuje:
1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił - 2.68I,77 zł.
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2.681,77 zł
Ewidencyjny stan środków pieniężnych w kasie wynosił:
- stan według raportu kasowego Nr l5/1/VIII120I0 z dnia27,08.2010 r. -2.681,77 zł.
Stwierdzono zgodnośćstanu gotówki w kasie ze stanem wskazanym w ww. raporcie
kasowym.
2. W kasie przechowywane były częki - druki ścisłegozarachowania. Stan czeków 3 szt.
(od nr 3036212147 do nr 3036212150) zgodny był z ewidencją w księdze druków
ścisłegozarachowania.
3. Innych walorów lub depozytów w kasie nie stwierdzono.
4. Pogotowie kasowe ustalone zostało w wysokości 4.000zł w instrukcji kasowej.
Do zabezpieczenia kasy kontrolujący nie wnosi uwag.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim
odczytaniu.
Jeden e gzemplar z pozo stawiono w kontrolowanej j edno stce.
W związku z usluleniami zawartymi w niniejszym protokole zastrzeżeń nie wniesiono.
Kontrolu_|ący:

Kasjer:

Jrto,^.ol

nspektor

Inspektor ds. finansowo - księgowych:

Powbt GrudrĘlzki
Ul.

M.lofllłyltF

1

86-300 GRuozN|pZ

REGoN 8711t361o

ZńącznikNr

2 do protokołu

Wykaz akt kontroli
Akta kontroli Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
Nr Akt 4512010l|

-

Ustalenia ogólno-organizacyjne.

Lp

l.

Nazwa dokumentu
Wyk az

j c dn o

s

tek or ganizacy jnych

P

owiatu Grudziądzki e go

Nr Akt 45l20l0llll - Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
Nazwa dokumentu

Lp.

l.

Wykaz

2.

Oświadczcnic Starosty o nieudzieleniu poręczeń i gwarancji

rachunków
Crudziądz,u

Strony akt

bankowych Starostwa Powiatowego

|-ż

Nr Akt 45l20l0llV - Wykonanie budżetu.
Lp.

Nazwa dokumentu

l.

lllfbrlnac.ia Kierownikl Wydiału Komunikacji Sta.ost*a]
Powiatowcgo w Grudziądzu w zakresie liczby wydanych przęz|
ktlntrolowaną jednostkę dowodów rejestracyjnych, pozwoleńi
czasowych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, kart
pojazdu i praw jazdy w poszczęgólnych miesiącach 2009 roku i I1
p(lłrocza 20l0 r.

j

]

2.

Infornlac,ia Skarbnika Powiatu co do rodzajów przychodów i;
rozchodów jcdnostki wykazanych w sprawozdaniach Rb-NDS zaI
2009 rok i l półrocze 20l0 r.jako inne źrodła
Zc stawi cn i c planowanych i wykonanych wydatków kontrolowanej
jcdnostki na 3 listopada2009 r.

4.

Zc st aw i c n i c planowanych i wykonanych wydatków kontrolowanej
jcdnostki na 26 kwietnia 2010 r.

5.

Zestawierlie odprowadzonych w ż009 r. składek do ZUS

6.

Zapytanic skierowane do Starosty Powiatu co do przyczyn
zanieszczenia w prasie niekompletnych ogłoszeń o otwartych
konkursach na wykonanie zadań publicznych związanych z
rca|izacją zadań samorządu powiatowego w roku żO09 i 2010]
przcz podmioty prowadzące działalnośćpożlku publicznego wraz
z odpowicdzią Starosty

7

ZapyIanic skicrowane do Skarbnika Powiatu odnośnie przyczyn
nictcrnlinowcgo zaksięgowania dowodów księgowych oraz
zak s i ę go wan i a dowodu źródłowe go n ezgodnie z dekretac.ią
i

8

Wykaz postępowań
przeprowadzonych
kontrolą

w

o

udzielenie zamówienia publicznego
latach 2009-2010, które zostały objęte

Lp
9.

10

ll.

Nazwa dokumentu

Wykaz postępowań o udzielenie zamowlenla publicznego
przeprowadzonych w latach 2009-2010, w których stwierdzono
nieprawidłowości

Strony akt
1-3
I
I

Zapfianic skierowane do Starosty Powiatu odnośnie przyczyl

zaistnicnia nieprawidłowościstwierdzonych w skontrolowanych
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wraz z
odpowiedzią udzieloną przez Starostę

l -55

lnformacja złożona przez Skarbnika Powiatu w której wskazano
żrodłallnansowania inwestycji w 2009 roku i I półroczu 2010

Nr Akt 45l20l0lV - Mienie komunalne.
Nazwa dokumentu

Lp.
1.

Strony akt

Oświadczenie Kierownika Wydziału Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nr Akt 45l20l0lVl

- Zadania

zlecone i realizowane w ramach porozumień.

Lp.

Nazwa dokumentu

l.

Zcstawicnic dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody
Kujawsko-Pokorskiego

Nr Akt 45lż0l0lVll - Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej
j ednostkami organizacyj nymi.
Lp

Nazwa dokumentu

l.

Wyjaśnicnia Starosty Grudziądzkiego dotyczące nieprowadzęnta
bibliotcki publicznej

Strony akt
1,4

"l-\z

