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WYSTAPIENIE POKONTROLNE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w dniach od 3 grudnia 2012 r. do
81utego 2013 r. przeprowadzi~a kompleksowq kontrol~ gospodarki finansowej Gminy
tancut. Wyniki kontroli zawarte zosta~ w protokole kontroli, podpisanym w dniu 8 lutego
2013 roku.
Przeprowadzona kontrola wykazata nieprawidtowosci, przede wszystkim w zakresie
ksi~gowosci, podatkowych dochod6w budzetowych, dochod6w z majqtku gminy oraz
zam6wien publicznych. Do przyczyn powstania tych nieprawid~owosci zaliczyc nalezy
niestosowanie i nieprzestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w prawa, jak r6wniez przy
padki zaniedbania obowiqzk6w stuzbowych przez pracownik6w Urz~du Gminy tancut.
W oparciu 0 zapisy protoko~u kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie, dzia~ajqc na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 patdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113),
wskazuje najistotniejsze nieprawidtowosci stwierdzone w toku kontroli, osoby za nie od
powiedzialne , oraz wnioski zmierzajqce do ich usuni~cia i usprawnienia badanej dzia~al
nosci
W zakresie ustalen ogolno-organizacyjnych
•

Nieaktualizowanie postanowien Statutu Gminy tancut przyj~tego uchwa~q Nr
V/33/03 Rady Gminy tancut z dnia 7 lutego 2003 r. w zwiqzku ze zmianami
spowodowanymi tworzeniem lub likwidacjqjednostek organizacyjnych Gminy.

Odpowiedzialnosc za
cha o

nieprawid~owosc

ponosi Sekretarz Gminy tancut Pan Marek Ju

Wniosek nr 1. Podjqc dzia~ania zmierzajqce do dostosowania zapis6w Statutu Gminy
tancut do aktualnego stanu jednostek organizacyjnych Gminy.
•

Nieprowadzenie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. audytu
wewn~trznego Gminy tancut, pomimo uj~cia w uchwa~ach budzetowych w 2010
i 2011 roku kwoty dochod6w i przychod6w, oraz kwoty wydatk6w i rozchod6w,
przekraczajqcych wartosci okreslone w ustawie 0 finansach publicznych.

Odpowiedzialnosc za

nieprawid~owosc

ponosi W6jt Gminy tancut Pan Zbigniew toza.
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Wniosek nr 2. Audyt wewn~trzny Gminy tancut prowadzic zgodnie z art. 274 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240
z poin. zm.).
•

Nieopublikowanie w Wojewodzkim Ozienniku Urz~dowym Wojewodztwa Podkar
packiego porozumienia z Gminq Chmielnik zawartego w dniu 24 wrzesnia 2010 r. ,
dotyczqcego wspolnej realizacji zadania pn. "Przebudowa drog gminnych
w miejscowosci Handzlowka i Zabratowka poprawq jakosci powiqzan komunika
cyjnych gmin tancut i Chmielnik" .

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponosi Kierownik Referatu Infrastruktury Komu
nalnej.

Wniosek nr 3. W Wojewodzkim Ozienniku Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego
publikowac zawierane z innymi gminami porozumienia dotyczqce wspolnej realizacji za
dan publicznych, zgodnie z art. 13 pkt 6 a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 0 ogtaszaniu
aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych ( tekst jednolity: Oz . U. z 2011
r. Nr 197, poz. 1172 z poin. zm.).

W zakresie ksiQgowosci i sprawozdawczosci
•

Nieprawidtowosci w sporzqdzaniu raportow kasowych, polegajqce na:
- zatwierdzeniu do wyptaty polecenia wyjazdu stutbowego 85/2011, zatqczonego
do raportu kasowego nr 103, w ktorym rozliczono dodatkowy wyjazd stutbowy
nieobj~ty tym poleceniem wyjazdu,
- braku kontroli merytorycznej faktury VAT nr 12525/10 z dnia 5 grudnia 2011 r.
zatqczonej do raportu kasowego nr 104.

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponoszq Kasjer
zoru Gtowny Ksi~gowy budtetu gminy.

Urz~du

Gminy oraz z tytutu nad

Wniosek nr 4. Raporty kasowe oraz zatqczone do nich dowody ksi~gowe sporzqdzac
zgodnie z §4 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej oraz postanowieniami Instrukcji
przyj~tych zasad rachunkowosci w Urz~dzie Gminy tancut.
W zakresie dochod6w podatkowych i optat
•

Nieegzekwowanie w latach 2010 - 2011 od inkasentow podatku od nieruchomo
sci, rolnego i lesnego od osob fizycznych, sottysow wsi Kosina i Wysoka, wptat
zainkasowanych kwot w terminie okreslonym przez Rad~ Gminy tancut.

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponoszq pracownicy Referatu Finansowo Budtetowego, zatrudnieni na stanowisku Inspektora i Podinspektora ds. podatkowych .

Wniosek nr 5. Od inkasentow podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego od osob fi
zycznych egzekwowac obowiqzek wptat zainkasowanych kwot w terminie okreslonym
przez Rad~ Gminy.
•

Przypadki niedokonywania wst~pnej kontroli sprawdzajqcej przedktadanych przez
podatnikow informacji podatkowych 0 gruntach, nieruchomosciach i obiektach bu
dowlanych oraz deklaracji na podatek rolny i podatek od nieruchomosci.
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Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponoszq pracownicy Referatu Finansowo - Bu
dtetowego.

Wniosek nr 6. Czynnosci sprawdzajqcych przedktadanych przez podatnik6w deklaracji
oraz informacji podatkowych, dokonywac celem stwierdzenia formalnej poprawnosci ,
oraz ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezb~dnym do stwierdzenia zgodnosci
z przedstawionymi dokumentami, zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Oz. U. z 2012 r. poz. 749 z p6in . zm .).
•

Przypadki nieterminowego zatatwienia spraw dotyczqcych ulgi podatkowej
podatku od nieruchomosci podatnik6w b~dqcych osobami fizycznymi .

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponosi W6jt Gminy tancut.

Wniosek nr 7. Wnioski 0 ulgi podatkowe zatatwiac terminowo, stosownie do art. 139 § 1
ustawy Ordynacja podatkowa . 0 niezatatwieniu sprawy w terminie powiadamiac podatni
k6w, podajqc przyczyny niedotrzymania terminu i wskazujqc nowy termin zatatwienia
sprawy zgodnie z art. 140 § 1 ww. ustawy.
•

Niezaliczanie wptat podatnik6w niepokrywajqcych kwoty zalegtosci podatkowych
wraz z odsetkami za zwtok~ proporcjonalnie na poczet kwoty zalegtosci podatko
wej oraz kwoty odsetek za zwtok~ w stosunku, w jakim, w dniu wptaty, pozostaje
kwota zalegtosci podatkowej do kwoty odsetek za zwtok~ .

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponoszq pracownicy Referatu Finansowo - Bu
dtetowego.

Wniosek nr 8. Wptaty na poczet zalegtosci podatkowych niepokrywajqce w catosci zale
gtosci podatkowej wraz z odsetkami za zwtok~, zaliczac na poczet kwoty zalegtosci oraz
kwoty odsetek, zgodnie z art. 55 §2 ustawy Ordynacja podatkowa .
•

Nieprawidtowosci w udzielaniu ulg podatkowych polegajqce na:
- umorzeniu zalegtosci za 2009 rok, odsetek za lata 2009 - 2011 i roztoteniu na
raty zalegtosci za lata 2010 - 2011 (decyzja Nr RFB 3123 .6.19.2012 z dnia 12
marca 2012 r.) po przeprowadzeniu post~powania podatkowego , w wyniku
kt6rego ustalona zostata rzeczywista sytuacja finansowa innej osoby, nit
zwracajqcy si~ z wnioskiem 0 przyznanie ulgi podatkowej podatnik ,
- umorzeniu zalegtosci za lata 2007 - 2010wraz z odsetkami za zwtok~ (decyzja
Nr RFB 3123.112.2011 z dnia 6 paidziernika 2011 r.), bez udokumentowania
rzeczywistej sytuacji finansowej podatnika lub interesu publicznego wskazujq
cego na motliwosc zastosowania ulgi.

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponosi Skarbnik Gminy tancut Pan Wiktor Sko
czynski.

Wniosek nr 9. Od podatnik6w wyst~pujqcych z wnioskiem 0 przyznanie ulgi egzekwo
wac obowiqzek petnego udokumentowania watnego interesu podatnika lub interesu pu
blicznego uzasadniajqcego jej przyznanie, zgodnie z art. 187 w zwiqzku z art. 67a § 1
ustawy Ordynacja podatkowa .
•

Niewykonanie przez W6jta Gminy tancut uchwaty Rady Gminy tancut Nr
XLIII/388/10 z dnia 14 paidziernika 2010 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawki
procentowej optaty adiacenckiej z tytutu wybudowania sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Handzl6wka.

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponosi W6jt Gminy tancut.
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Wniosek nr 10. Podjqc dzia+ania zmierzajqce do egzekwowania dochod6w z tytu+u
wprowadzonej przez Rad~ Gminy taricut op+aty adiacenckiej z tytu+u wybudowania sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Handzl6wka poprzez realizacj~ podj~tej w tej sprawie
Uchwa~ Nr XLI 11/388/1 0 z dnia 14 paidziernika 2010 r.
W zakresie dochodow z
•

maj~tku

gminy

Niezamieszczanie w prasie lokalnej wykaz6w nieruchomosci gminnych przezna
czonych do sprzedazy, dzierzawy i najmu.

Odpowiedzialnosc za nieprawid+owosc ponoszq Kierownik Referatu Rolnictwa, Inicjatyw
Gospodarczych i Ekologii, Podinspektor Referatu Infrastruktury Komunalnej oraz z tytu+u
nadzoru W6jt Gminy taricut.
Wniosek nr 11. Wykazy nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedazy, dzier
zawy lub najmu zamieszczac w prasie lokalnej, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Oz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z p6in. zm.) oraz postanowieniami Uchwa~ Nr XI/118/07 Rady Gminy taricut z
dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania zasad nabycia , zbycia i obciqi:ania nieru
chomosci oraz ich wydzieri:awiania lub najmu.
•

Niepodawanie do publicznej wiadomosci informacji
sprzedai: nieruchomosci.

0

wynikach przetarg6w na

Odpowiedzialnosc za nieprawid+owosc ponosi Kierownik Referatu Rolnictwa, Inicjatyw
Gospodarczych i Ekologii.
Wniosek nr 12. Informacj~ 0 wyniku przetargu na sprzedaz nieruchomosci gminnych,
podawac do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie w siedzibie Urz~du na okres
7 dni, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowari na zbycie nierucho
mosci (Oz. U. Nr 207, poz. 2108 z p6in . zm.).
W zakresie wydatkow budzetowych i zam6wien publicznych
•

Nieuregulowanie w wewn~trznych przepisach dotyczqcych gospodarki materia+o
wej norm zui:ycia paliwa dla samochodu s+ui:bowego uzywanego przez W6jta
Gminy taricut.

Odpowiedzialnosc za nieprawid+owosc ponosi W6jt Gminy taricut.
Wniosek nr 13. Ustalic wewn~trznymi przepisami normy zuzycia paliwa samochodu
s+ui:bowego uzywanego przez W6jta Gminy, zgodnie z zasadami wykonywania kontroli
zarzqdczej, 0 kt6rej mowa wart. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pu
blicznych (Oz . U. Nr 157, poz. 1240 z p6i:n. zm.).
•

Niewpisywanie w poleceniach wyjazdu s+uzbowego
miejscowosci rozpocz~cia podr6zy s+uzbowej.

pracownik6w

Urz~du

Odpowiedzialnosc za nieprawid+owosc ponosi W6jt Gminy taricut.
Wniosek nr 14. W poleceniach wyjazdu s+uzbowego okreslac miejscowosc rozpocz~cia
i zakoriczenia podr6zy s+uzbowej, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo+ecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalei:nosci przys+ugujqcych
pracownikowi zatrudnionemu w paristwowej lub samorzqdowej jednostce sfery budzeto
wej z tytutu padrozy s+uzbawej (Oz. U. z 2013 r. paz. 167).
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•

Niewtasciwe przeliczanie wartosci zamowien publicznych pn . "Wykonywanie
czynnosci urbanistycznych dla potrzeb Gminy tancut w 2011 r.", oraz na "Otugo
trwate kredyty bankowe" w 2010 i 2011 roku, polegajqce na zaokrqglaniu wartosci
zamowienia w euro.

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponosi Inspektor w Referacie Infrastruktury Ko
munalnej.

Wniosek nr 15. Wartosc zamowien publicznych przeliczac wedtug kursu ztotego w sto
sunku do euro obowiqzujqcego w dniu tego przeliczenia, okreslonego w przepisach wy
konawczych wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Oz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759 z pozn . zm .).
•

Niezamieszczenie w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia
zamowienia pn . "Szkolna pracownia kreatywnosci II".

0

udzieleniu

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponosi Inspektor w Referacie Infrastruktury Ko
munalnej.

Wniosek nr 16. Niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
zamieszczac ogtoszenie 0 udzieleniu zamowienia w Biuletynie Zamowien Publicznych ,
zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

W zakresie realizacji inwestycji
•

Nieprawidtowosci przy realizacji inwestycji pn . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Handzlowka, polegajqce na przypadkach:
a) podtqczenia mieszkancow Handzlowki do budowanej sieci kanalizacji sanitar
nej pomimo niedokonania petnej wptaty naleznosci w kwocie 2700 zt, z tytutu
partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej w zakresie przytqcza ka
nalizacyjnego,
b) przyjmowania od mieszkancow wsi Handzlowka wptat tytutem partycypacji w
kosztach budowy sieci kanalizacyjnej, tj. za przytqcz kanalizacyjny i podtqcze
nie ich do budowanej sieci pomimo niezawarcia z nimi umow cywilnopraw
nych .

Odpowiedzialnosc za nieprawidtowosc ponosi Kierownik Referatu Infrastruktury Komu
nalnej, oraz z tytutu nadzoru Wojt Gminy tancut.

Wniosek nr 17. Przytqczenia do sieci kanalizacji sanitarnej 0 ktorej mowa wart. 2 pkt 5
w zwiqzku z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbio
rowym odprowadzeniu sciekow ( tekst jednolity: Oz. U. z 2006 r. Nr 123, poz . 858 z
pozn . zm. ), dokonywac po uiszczeniu przez zainteresowanych mieszkancow gminy
optaty za przytqcz kanalizacyjny lub po formalnym zatatwieniu sprawy ( umorzenie optaty
ewentualnie roztozenie optaty na raty) , zgodnie z tresciq umowy cywilnoprawnej .
Wniosek nr 18. Zawierac umowy cywilnoprawne regulujqce wysokosc partycypacji w
kosztach budowy sieci kanalizacyjnej oraz zasady podtqczania mieszkancow wsi do bu
dowanej sieci kanalizacji sanitarnej ze wszystkimi zainteresowanyrni mieszkancarni.

6
W zakresie dotacji i porozumien
•

Nieprawidtowosci dotyczqce dotacji przekazanej z budtetu gminy w 2011 roku
dla LKS "SAWA" Son ina na wykonanie zadania publicznego pn. "Upowszechnia
nie kultury fizycznej i sportu na terenie sotectwa Sonina", polegajqce na:
- zawarciu umowy 0 dotacjE;.! na nieaktualnym formularzu umowy na realizacjE;.!
zadania publicznego,
- nieprzeprowadzaniu kontroli prawidtowosci wykorzystania dotacji.

Odpowiedzialnose za nieprawidtowosci ponosi Inspektor ds. obrony cywilnej, straty po
tarnych i sportu.
Wniosek nr 19. UmowE;.! na realizacjE;.! zadania publicznego spisywae na aktualnie obo
wiqzujqcym wzorze umowy okreslonym w rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo
tecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Wniosek nr 20. KontrolE;.! i ocenE;.! realizacji zadania publicznego, na kt6rego wykonanie
udzielono dotacjE;.! z budtetu gminy, przeprowadzae zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku 0 dziatalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z p6zn. zm.), oraz tresciq umowy 0 dotacjE;.!.
Przedstawiajqc powytsze wnioski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
wnosi 0 wykorzystanie przedstawionych sposob6w usuniE;.!cia nieprawidtowosci . Jedno
czesnie, na podstawie art. 9 ust. 3 powotanej na wstE;.!pie ustawy, Izba oczekuje przedto
tenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystqpienia, informacji 0 wyko
naniu wniosk6w lub 0 przyczynach ich niewykonania .
Do wniosk6w zawartych w niniejszym wystqpieniu przystuguje prawo zgtoszenia
zastrzeten do Kolegium Izby, za posrednictwem Izby, w terminie 14 dni od dnia otrzy
mania wystqpienia pokontrolnego. Podstawq zgtoszenia zastrzeten mote bye tylko za
rzut naruszenia prawa, poprzez btE;.!dnqjego wyktadniE;.! lub niewtasciwe zastosowanie.

Do wiadomosci:
"Rada GmiAY Lancut

I

