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Wvstapien ie rrokontrolne

Inspektorzy Regionalnej lzby Obrachunkowef w Katowicach przeprowadzili w dniach

od l9 wrzesnia do 26 paldziernika 2016 r. kontrolg l<ompleksow4 gospodat' l<i f lnansowej

Gnriny Pietrowice Wielkie za okres od 1 stycznia 20l2 r.  do 26 paIdziernika 2016 r.

l jstalenia kontrol i  zatvarte zostaly \  /  protol iole kontrol i  podpisanynl w dniu

I 8 l istopa da20l 6 r. .  ktorego jeden egzemplarz pozostawiono lv kontrolowanej jednostce.

Ponizej przedstarviam poszczegolne nieprarvidlorvoSci. tvskazujEc rvnioski

zmierzajEce do ich usunigcia i  usprawnienia badanej dzialalnoici oraz osoby odporviedzialne

za nieprawidlowe r,vylionywanie czynnoSci stuzbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia

7 pa1dziern ika 1992 r .  o  regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. tJ .22016 r .  poz.56l ) .

W zakresie zam6wiefi  PublicznYch:

W zakresie pt.zygototyottiu i przeprowudzenia u 20I 6 r. ptt,s'typtttrunitt o udzielenie

zontov,ienict publirrntgo w tntbie przetorgu nieogroniczonego p.n. ,,Przev'riz uczniou' do

plachvek oiv,iatow)tch orez nu ltasen v) roku ,szkolnym 201 6/201 7 i 20I7/20I 8 "

stwierdzono,2e:

o 11/ ,specy.fikacji i,stotnych y,ctrnnkriv, zurnotieniu dokonuno opi'su ,s1trt,s'tthtr ocenv

spelnianiu ,ruryniu \y zukre,yie posiuduniu trpruvtnien do wvkonll'ania okreilone.i

tlzictlttlnolci lub c:zynnosci, jezeli przepis,v prmt,u nukludujq obowiqzek ic'h posittduniu,

r,t, sposob nieproporcfonalny do przedmiotu zatnovtieniu. Pot,'5,2571)nt nuru,\'zono url. 22

tt,st. J (uchylony z dnient 28 lipca 2016 r.) uslutrtl z tlnio 2g,styczniu 2001 r. Pruv'rt

zctntritrien ptrblicznych (Dz. Dz. Ll. z 2013 r., poz.907 z poin. nrt.), zgoclnie z kt|rym opi,s

5posr,tbtt iokrrru,riu gceny ,spelniania v,artrnkotr udziultt v' po,\tgptttrunirt prttvinien bt;t

zu;iclzany z przedniolem zantov,ienia oruz proporc'ionulnl, tkt przedmiotr't zunt1wieniu.

,T/ rantach powyzszego wurttnku zontuwiajclclt zuztlrl'ul aby wykrtnav'c\' tvykuzuli' ze

,,posiocla.jq aktttulnq licencjq nu y,ykononict krof rttt)ego lrun,sportu drogott'}ego na lrasuch

wvmienronych v,SIWZ". Zgoclnie z art. l pkt 17 u,rtutyy z dnia 6 v'rze,(niu 2001 r'



o transJ)orcie clrogov,l,m (Dz. U. z 2013 r., poz. 1lt1 z poin' zm'), licencjq.iest decvzja

acJntinistrctcy.jna wyclana przez Glownego Inspektora Tran.sportu Drogowego lttb okre'ilonlt

r,r, ustav,ie organ samorzcldu terylorialnego, ttprau'niajqcu do pode.imowaniu

i wykonyvania izialalnoici gospoclarc'ze.i v) zakresie tran,sporlu drogowego. Licencjcr

pow*)tZSZa uprownia 4o ytykonlniania kraiowego lrons:porttt osob okreilorytm 'fuodkient

lransportu n(r okrellonynr obszctrze. Lic:encju nie u'skazuie konkretnych lru,v, po ktotych tnct

poru,srai si? irodek transportu, a klorego to tr',vkctzania lros zazqdal zaruawiaiqcy'

Dokurrtentem, ktorl, okreila tr(rsg, po krore.j porusz(t ,sig 'srodek trun:;1tot'tu, ic'sl zenuolenie

n(r la,ykony,,nnie regrtlarnvch pirurrorow o,sob l'l/ kruiotv.)'rtt trutn:;pttt'c'ie dt'ogott'ytrt,

o klon,m nnv)aw art. l8 ttsl. I oraz art.20 ttst. I tttw. u,stav:,v- o tran,sporcie drogcttr))t||.

o 14, specufikacli istotnych y,urunk6tl, zuntot't,ienio clokontrno opi.su slxtsobu ocen))

,spelniania ,,arunku w zakresie wiedzy i cloiv,iadczenia v' spo,srib nieproprtrc.ionulryt clo

przedmiol, zamowienia. Por4)yzszym narltszono arl.22 tt,sl. 1(trch1'lou'z dniem 28 lipco

2016 r.) t,stawy z dnia 29 stycznia 2001 r. Prav,o zctnrotuien pt,rhliczTtc'h (Dz (l z 2013 r',

poz. g07 z priin. zm), zgoclnie z ktorym o,tis sposobu dokonctnia oceny spelnianiu

y;arunk6tt, udzictlu yt poslgpovtanitt ltov,inien byi: nt,itlzony z przedmiotenr zottr|tt'ienitt

oraz proporc.ionalnlt do przeclntioitr zamriwienia. W romach pTrt)yzszego wanrnku

zontatt,ia.jqcy zazqrtit obt, ri,ykrrnr,rvcv l'ykcrzcrli tvykontmie v' okre'sie oslcrtttich lrzech lal

przecl ,,pi1,rrrr, 
'termintt 

skladania rfbrl 2 zadun ,,2 zukre'su u'slugi poleguiqc'ei tru

regularnyyt prze\t)ozie ttsob cto placonvek szkolrych". Tuk sformtrlov'at\v olti's' tt'urttnku

ttdzialu t4) po,ttgpowaniu bezpodslcnt,nie uniemoilitttial przyslclpienie do ptt'stgprnruniu

o zarttowienie pid*iotow, ktore po:;iaclaly doiwiaclczenie w regttlarnym przev)ozie osob do

innych ntiejsc 6orrlsytych ni2 placoit,ki ostvicrtot4)e, zcnrgzcriclc krqg potenc.ittlnyt:h

uczestniko,; postgpowania o zarnowienie wylc|cznie do lych, kt;rzy \to'siudali

clo,nuiatlczenie u, pt.:ev,o:ia osoh do szkol/przedszkoli.

W zakre,sie postgpov;ania o zanlowienie publiczne przcpt'otrudzone v' 2011 r. w lt'vbie

przetargu nieogr.aniczonego n(r realizctcig zaclonict p.n. ,,oclbieronie i zctgttspodarowanie
'octpad^w 

kominalnych z nieruchomoici zanieszkabtch n0 terenie Gntiny Pietroyvice

Wielkie " shuierdzono, ze :

o \4) ,specyJikctcji i.slotnyc'h tt,urttnkriv, zturrriv'ienict dokonunrt olti'stt ,sposobu oceny

spelniania waltnktt v) zctkresie posiaclania tq:trutt,niefi do vyksar'n'ania okrc'ilonei

clziulolnoici luh cz1tn1ro.4ri, .jezeli ltrzepi.sy pt'ot4)ct ncrkladctirl obotriclzek ich posicrclunia,

tt, spo'rib niopropircionolny ,lo prrrci,ttiottt zomov'ienict. psvltltzsZfm norLt'\zono orl' 22

u,yt. I fuchytiny' z inien, )S tipra 2016 r.) ustawy z dnia 29 :;tycznia 2001 r. Prav'tt

zanto,tien pubticznych (Dz. Dz. LI. z 20t3 r., poz.907 z poin. zm.), zgodnie z kt6rynt opis

sposobtr dokonania oceny spelniania v,aruntkdv, r.tdzialtr vt post(powaniu pott'inien byg

zv,iqzany z przedmiotem zcrm6v,ienia orctz propot'c.jonalny do przedmiottt zumov'ieniu'

Zamawiaiqcy ti) opisie warunkov, uclziolu 'lf po.\l?Polrttnitr dotl'c7rtr'rr'1, po'sittduniu

uprav,niei 
' 
ao trykonyt,tmicr okre.ilonei tlzicrlalno,tci ltth czynno,sci tl"vkctzul, i'

o zcrntotuienie mogq itriugn, ,sig v'ykonatt'c1t, klorzlt m'in' po'siodoiq zezv'olenie no

zbieranie i lransport odpadollt 11'ydane przez wlosc'itt'e orgony'

zgoclnie z cil,t. )B u,st. 3 pkt. I trstaiy z dnia 27 huietniu 2001 r. o odpadac:h (Dz'LI'

z 2010 r. lvr 1g5, poz. li ls z poin. zm.) a nastgpnie arr. 1l ust. 3 pkt. 2 ustavtv z dnia

14 gruclnirt 2012'r. o octpadich (Dz LI z 2013 r. poz 21 z poin. zm.), wlllscilayrtr

miejscowo organem do wyclonia zezwolenia na zbieronie odpaclow ie,st ,slaro,slo wla'ic'ituy

ze wzglgcltt no mie.isce ibierania odpadow. Majqc na Lrv'udze, ie mie.iscent realizacii



zamov,ienia byl leren Gminy Pielrrntice Wielkie, orgunem v,lusc'iv,ynt do v,ltduniu v,tt,.
zeztvolenia byl Starosta Raciborski.
Wymaganie zent,olefi ograniczonych do dunego lerytoriurtt rru zbieronie odpucl}w na dzieh
skladania o./brt ocl podntiotu, klory nie prowadzi dzialalnoic'i nu clanl,nr lerenie siedziby
zamawia.jqcego, a ma .ledltnie luki zantiar, slawia w uprz.ytvile.joru^une.j .syluacji Ttoclmioly
dziolajclc:e jr.tz na danynt terenie, co :;tunov,ilo zcrprzeczenie zusudy proporc.joncrlno.(c,i,
obowiqz4jqce.j pt':y opi:;ie :;posobu dokonattiu oL'etU' spelnionia vurunkdv, uclzialu
t't' 1t r t,s I g p ov: cttt it t.

L'ztt,s konieczny do uzy,skaniu zenuoleniu, bgdqcego decyzlq uclntini,s'lruc'y.jnq, vyno,s'i

zgodnie z art. 3 5 ustawy z dnia I1 czenrca 1 960 r. Kodeks po,s'lgTtotvattiu

admini,stracyjnego (Dz. LI z 2013 r. poz. 267 z poin. znt.) lqcznie 60 dni (2x30 clni),

poniewaz do wniosht o v,yrlanie zent,olenia nalez.t, zulqc'z),c' uprzednio uz)tskunq decyzjg

o yyurunkach irocloyvislllytych. Czos len nie zoslul zt4tetrttionv r' 1n':edmiototuych
postgpov,aniach, hiorqc pod utrugg dutg ogloszeniu o zunt6v'ieniu ot'u: tcrtttin skludunicr

oferl. Czcrs tenv,przypaclkt! v)tt). przeturgu tt,tnosil 9 clni.

o 11/ specyfikacji is'lotnych v,ctrunkrjv' zumrhrieniu clokonuno ttpi,s'tt ,t:1to,s'obu oc'ant)

spelniania v'arunku l/ zukre,sie cly,sponotvania odpowieclnirn polencjulertt lechnicznttnr

tr sposob nieproporcionttlnv clo przeclntiottt zuntiwienio. pstryzszt)nt nurus'zorto url. 22

ttst. 1(ucbtlony z dniem 28 lipca 2016 r.) u,;tuv,! z dnia 29,;tycznia 2001 r. Pruv,o

zomov,ien publicznl,ch (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z pozn. znt.), zgodnie z ktorl;nl 61pi5'

sposobu dokonania oc'eny ,spelniunia v,arunkrjv' udzialu vt postgpttv'anitr pou,inien byc

nuiqzany z przedmiolem zanrotuienia orctz proporc.jonalny do przednrioltt zamrhvieriu.

Zamav,irljqcy v, o1tisie warunkrjty udziolu t,t) l)o.\'tgpovunitt, clotvczclcyc'h cly,s:Ttotrcnvuniu

oclprnyiednim polenc.jctlem lechnicznl,m w.vkuzul, i: o:um6vienic ntogq ubiegu(,si(
y,ylsonuvtcv, klorzt, posiuclofq, nu dziefi ohtturciu o.farl, oclpou'icdnitl do przedmioltr

zctntou,ieniu bazg muguzynut)o trunsporlovttT, tt,;yluotvurttl i y)yposuzonq zgodnie

z rozporzqdzeniem trtlinislra Srodotrisku z dniu ll .slvczniu 2013 r. tv ,\prav,ie ,;zcze96ln.t,ch

vymogan 11) zakresie odbieruniu odpudov, komunulnych od v,lulcicieli nieruchomoici

(Dz U. z 2013 r., poz. 122) W l2 )r)rr. rozporzqdzenia po,\tunotriono, ze podrtriol

odbiercjqcy odpctdv komunulne otl v,lu,ycicieli nieruchomoici .ie,sl obov,iclzurt)' lto,tiaduc
buzg magozyno\l)o - lrunsporlov)q usyluotttunqw gntinic, z kt6rei lerenu oclbreru te oclpudtt,

Ittb v,odleglo,(ci nie wigk.;zej ni:60 km od grunicy laj gntirt.v-. Bu:u luvirttttt:rrujdowac.;ig

nu lerenie, do ktorego t,tr. podntiol posiudu l),tul prnt)ny. Wurunek okrc,ilony u, luki

.sposolt ograniczal uczeslnicltvo rf' 1:o.slgpotrunitt przelurgotv))ttt poclnriolrttrt,

nieposictclajqcl,rn na etapie przeprowctdzunego po,s'lgltotruniu ('tr tt'igc'ltr ,sylttucji, kiecll,

y,ynik postgpowania .je,st nieznany) bctzy ruagazynov)o - lrunsportowe.i v, odlegloici nie

wigksze.j niz 60 km od granicy tej gminy, klrira winna znaiclowuc sig na tere nie, do ktrirego

14,11t. podtniot posiadct tytul prov'ny, co slanou'ilo zuprzeczenic ztrscttly proporc.jonulnoic,i,

obov, iqz4lqcej  przy ol t is ic,s:po,s 'obu dokonunia ocem),spelniuniu v 'urunk6v,udziulu
yv poslgpot,t 'nniu.

. tu ,;peqfikacji i,s'loln1tcft v,urunkow zant6tt,icniu dokorumo rtieprurv,idlovegt opi,s'tr

dokumenlu, za pomocq ktorego zumav,iticlclt zumierzul nt'erlfikov'crc spelnienie v,urunktt

udzialrt v,po,slgpov,aniu y, zukresie ,sytuacji Jinun,sowej i ekonontic'-nej, (:ynt nut"Lt,\zono

arl. 25 ust. I. ww. ustayyv Prawo zamdv'iefi publicznvch, v; brzntieniu obovviqzujqc:ym na

nnntenl  v,szc:zgc: iu l tostgpotvrut iu o zrut towienie,  zgoclnie z ktorym l l ' l )o, \ ' t fP() t runi t r

o udzielenie zatnrivtienia zumawiuiqc, ntoze zqclot' ,,t1 v'ykoncnt,cotr' 11'ylqgznic o,{v,iadc'zefi

lu b do ku nrc nl ov, n i e zbg d nych tkt p rz eprov, udzut i u po s I g poty ct rt i u.



l,la pohuierclzenie ,spelnienia v)t). v,arutnku zamawiaiqcy zozqdul przedstmvieniu przez

tuykonav,c6t,N,tuykazu olwiaclczen i clok'umentov,,.iukie muiq clo,slurczyc wykonuvtclt 14: 6slt'

pofutierrlzenia spelnicmitt trctrunkott, ttdzictlu \t' poslgptttrtrnitt, 2c1darut infrtrntocii bunktr

lult spolclzielczei kasy ',szc,zgcJnoic'iott,o kredylowei, v'ktorytn' ,1'ykona,)c0 7:o';iada

rach,nek biezqcy pitwierdzajqcej wlt,sokoic posiadanltc'h irodk6v, .finan,sov'ych /ult

zdolnoic kredytiu,q ru ht,otg nie ni2,szc1 niz 200'000,00:l' Ograniczenie mo2liv'o'{ci

potwierclzania posiaclanych ,iro4k(tw finansov)'ch lt'tb ztlolnoici kredytotl'ej wvlqcznie clo

bcmktr, tu ktorynttrykoncnt,ctt posictdu ruchtmek bie2tlc't', b1'lo ''"goclne z.l 1 ust' I pkt I0

rozporzqclzenict Prrru,ro Rart.y Mini,strotv z clnia I9 ltilego 2013 r' v'spra\t'ie roclzuiriu'

clokuntenlsllt, jakich nrc2e iqdac zamatuiaiqclt od wvkrtnulrcy, oraz.fitnn' v'' iakich le

dokttmenty mogq byc sklatlcrne (Dz' U' z 2013 r'' poz' 231)'

pyTltgotowanie treici ,specl,fikacii i,stotnvch tt,tmtnk6v' ztrmowieniu nalazolrt tlo zudun

Kierownika ReJbratu Inwe,stycji,"Go.spodurki Komunalnej i Rolniclv)a oruz In'spekloru v)\r'

Referatu Specy;fikacjg islotrqtch v,aitmkov, zomov,ienicr zctltrtie rdzil p. Andrzei Wawrzyne k

- W6it Gminy Pietrott'ice lVielkie'

Wniosek Nr 1

wzrnocnii nadzor nad pracownikami Referatu Inwestycji, Gospodarlii

Kornunalnej i  Rolnictwa Urzgdu Gminy Pietror,vice Wielkie w zakresie

przygotowywania postgpowan o zam6r,vienie pubIiczne. w szczegolnoSci

w ,lakresie opisu waiunkou, udzialu w postgpowaniu oraz dol<ument6rv

i oSwiad czeri jakie skladajq wykonawcy na potwierdzenie spelnienia ww'

warunkow, stosownie do art. 22 ust. 1 a, art.25 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. prawo zamorvieri  publ icznych (Dz. tJ. z 2015 r.,  poz. 2164 z po2n' zn')

otaz postanowieri rozporz1dzenia Ministra Rozwo-iu z dnia 26 lipca 2016 r'

w sprarvie rodzaiow dol<umentorv. jal<ich moze 24dac zarnarvia-i4cy od

wyl<onawc6w w postgpowaniu o udzielenie zam6rvienia (Dz-l l .  z 2016 r '

p o z . l 1 2 6 ) , m a j 4 c n a u w a d z e a r t . 6 8 o r a z a r t ' 6 9 u s t ' l p k t 3 u s t a w y z d n i a
2 7  s i e r p n i a 2 0 0 9  r .  o  f - r n a n s a c h  p u b l i c z n y c h  ( D z .  t J . z 2 0 l 6 r ' p o z '  1 8 7 0  z p o L n '

z m . ) .

W zakresie dochod6w bud2etowYch:

Zaniechon,, do dnia zakonczenio kontroli, przal)roit'atlzeniu po'stglttttrunitt

odntini,strucltjnego ty celr.t u,stalenicr czy zochodzq przeslcrnki do nolic:zenio kary pienigznei

tyobec wykonav,cv lwiaclczqcego nu terenie Gntint'Pielrov'ice Wielkie ttslugi w zakre'vie

oclbio,r,t i zagospidarou,onia odpaclov' komrtnalnych, no podslatt'ie umov'"

- I{r 1GN02.2013 z dniu I2 czerwca 2013 r' '

- l{r 8/lGN20l1z clnia 20 li 'stopada 2011r''

za pierwszy ,stutierclzony prrypodrk przeka_zanirt zmieszan)tch odpadov' konntnulnygh t7'

skloclotucrnict clo innej niz ,.rgionnlro in,slalttciu rlo przeht'urzctrtitr odpucl6tt' konttUtulnt'ch'

ntcyqc nct tu,t,aclze ar-:. 9x u,sl. t pkt 3 tt'ztt,itlzku z ctrt. 9zb tt'sl. I tt,slat|v z dniu I3 v'rze'inia

I996 r. o tttt.zyntanitr czystoici' i porzqclkttiv gminach (Dz.U. z 20t3 r" poz' 1399 z p6zn'

znt.). W ityietle przyv,olanej )odstcnuy piawne.i, przedsigbiorccr odhieruiqcy oclpudy

kont,nalne ocJ v,laicicieli nie"ruchoruoici, ktory nie przekazuje odebranych od wlaicicieli

nieruchontoici zntieszcmych oclpudou, komuna-lnych, oclpctdow zielonl'ch oraz pozostuloici

z ,sorlo,,ania odpadriv, korrrirolnych przezna:czttnych do 'skladou'ania do regionalne'i



instalacji do przehrorzaniu otlpudov' komttnalrych - potllegu kurze pienigzne.f w tyysokoici
od 500 zl do 2.000 zl zo pien+,szy trjcnrniony przypudek.

Ze ,sprawozdait wykonuwcy odbierajqcego odpady konrunalne od wlu,scicieli
nieruchomoici zamieszkall,chw Gminie Pietrowice Wielkie zo: III i IV lot,.20l3 r., I,II, III
i IV huartal 2011r., I i II polrocze 2015 r. v,yniku, iz niesegregov'une (zntieszune) odpucly-
komttnolne o kodzie odpadu 20 03 0l zos'taly przeko:ane podntiotcttui 1to,s'iudajqcym s'talu,v
instulacji zcrstgltcze.j - kornpo,stol'ni odpodhr komunulnygP zntie.s'zunych dlu regionu III,
w ,sklud ktorego v,choclzi m.in. gnrinu Pietrov'ice Wielkie.
Jak wltnika z uchwaly ltr 1L750/6/2011 Se.lmiku Wojev,otlzlvt,u ,\lqskiego z dnia,5 muja
2011 r. ]1' sprawie znriuny uchy,aty l{r IV/25/2i2012 Se.imiku Wojevtodzlu,a Slclskiego
z dnia 21 sierpnia 2012 roku w,sprurie vykonania Plaru gospodarki odpadami dlu
v)ojev)odznua ,(lqskiego 201J, zrnienionej uchwulty l{r IV/32/9/2013 Sejniku Wojaw(tclztv,rr

Slqskiego z dnia 25 marc'a 2013 roku, 11' okre,;ie. Iipiec 2013 r. - gt'udzien 2015 r.
in.stalacjct, do kt6rej v,t,konoy'cct przekuzttrul nie,s'egregou)(tne oclpudy komunulna,
p o,s i a d a I u .j e cllt n i e,s I ctt u,v i n,v I u I uc: j i : u,s I g p c: : e j .

Mujqc no uv,oclze po\t,yzsze, y,skulek zuniechurtiu trxtdjgc'itt dziulun v, calu ztt,ery/ifutv,uniu
podstatu do naliczenia kury pienigznej za pien,t',:'zyt ,slwierdzory) pr4tpaclek przekozaniu
zmie,szanych odpctdow komunalrych, Gmino Pielrowice Wielkie nie moglo .forntolnie
podjqc dzialan zntierzajc1c:yc:h do zlozeniu vvnio,sku o v,yk'e,slenie v'ykonuu,c:y u,rlugi

z rejestru przedsigbiorcovt, .tlosov;nie do url. 9j u.;t. 2 pkt 1vvtv. uslal:\;.
Zgodnie z pot,t)yz,\zym przepiser,l, 1l,ykre.(lenie z re.je,s'lru nuslgpttje lukze v' przypudku gcly

,stvtierdzono, ze przedsigbiorco po raz drugi przekuzuje zruie,tzune odpudy komunalne,
odpady zielone lub pozo,stalo,(ci : sor'totruttiu odpudov' konrurtulnvch przeznaczon,vch clo
l;klodoyyuniu clo ins'talucji innyc'h niz regionalne in,s'talucje do pt"zetv'urzuniu rtdpatl6v'
komunalnych.

Konlrola \Nv). sprav,ozdan nalezala do Inspektora Refbrutu Inu,eslyc.fi, Go,spodarki

Kgmtrnulnej i Rglnicty,u Llrzgtlu Grninl' Pietrott'icc Wialkic.
Osobq zobowiqzunq do nuliczeniu kury pienigznqj btl p. Andrze.f Wuu,rzynek - WQit Gntin.y,

Pietrowice Wielkie , v nryil url. gzb ust. I v,v'. tt,\lu)t)'t) o ulrzynturtiu c:vs'loici iltorzqdktt

tv gminach.

W toku kontroli, tj. w clniu 21 puidziernika 2016 r. p. Antlrze.j Wuv,rzynek - l4tojt Gntimt

Pielrowice Wielkie wydul poslunoryienie o w.\zcz?c'iu po,slgpotuanie v, ,spruv,ie wymierzeniu

kary pienigznej zcr nieprzekazonie przez podmiol oclbiera.iqcy z lerenu Gntinv Pielrovtice

Wielkie od wlaicicieli nieruchonnsci zntieszcrnych odpucl|tv korrttrnolnl,ch do Regiorutlne.i

Instalacj i do P rzeltuarzanio Odpadov, Kontunalnych.

Wniosek nr 2
Wzmocnic nadzor nad pracownil<ami Ref-eratu Inrvestycji, Gospodarki

Komunalnej  i  Roln ic twa Urzgdu Grniny Piet rowice Wielk ie  w zakres ie b iezqcej

analizy sprawozdari skladanych przez podrniot odbieraj4cy odpady l<omunalne od

wlaSciciel i  nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Pietrorvice Wiel l<ie.

r,v celu ustalenia, czt, nie zachodzq podstawy do wytlr ierzenia kary'.  o l t torei mowa

r v a r t . g r u s t .  l p k t 3 r v z w i 4 z k u z a r t . g z b  u s t .  l u s t a r n ' y z d n i a  l 3 r v r z e d n i a  1 9 9 6 r .

o utrzymaniu czystoSci i  porz4dku w gminach (Dz. U . z 2016 r. poz. 250), ma.i4c

na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o  f inansach publ icznych (Dz.  U.  z2016 r .  poz.  I  870) .



oct 2012 r. cJo clnia kontroli zaniechano przeprov,adzeniu czvnno,{ci sprawclza}qcych'

ntajqcltch rta celtt trstctlenie ,sttrnu .fctkryczneg' v, zukresie niezbgdnltm do 'vtv'ierdzeniu

zgodno,ici ,,)tkazanych przez podainika clan.tgh o posiaclo,tch nierttchontrticiach celenr

pratuidrov,ego opocrcrtkotttania podcrtkiem od nieruchomoici i podorkient roln.ynr. Bvlo to

niezgodne z art.272 pkt 3 ustatt,y z clnia 2g,sierpnia 1997 r. ordynac.ia poclatkov,a (Dz. U.

z 2012 r.,  poz.719 z poin. zm. a nastgpnie Dz. LI.  z 2015 r ' ,  poz' 613 z poin' znt ') '

Sto,sownie do wtu. przepi,str, org(Iny poiatkott'e pient'sze.i instonc:ii dokonttiq czynno'fui

sprav,crza.jcycych, ntajqcych nct ceru u,r:torenie ,sranu fttktltcznego v zukre,sie niezbgdnttnr drt

slwierclzenict zgodnoici z przeclstavtiswtmi clokunrcnlami. Ponttclto, zgotlnie z orl' 274u .1\ )

14,14,. Lt,\towy, \,t' razie u'qtplit't'o,{ci co tlo poprctu'nosc:i zlozone.i tleklut'ac:ii orgun podulkov'v

ntoze wezh-ac clo uclzielenia, 1,r' v)yznaczonvm lerninia. niezbgdnltch v:1\iu'(nien lub

trzultelnienia deklaruc-ji, ,,skazujtlc pr4)cz),v1v potlctniu tt' tt'tttpliwoic rzetelnoici donvch

w nie.j zatuartYch.
grgan podatkotuy nie podiql rov,niez dzialan celent przeprotuacJzenia tt podnlnika kontroli

podatkotve.i, do" ,rrgo iit upt'att'nion1' na. moc)) url' 281 $ I wvt'' u'slcrtt, c'elent

spr.au,dzenio, czy podatnik tuyriqzttit .rig z obov'iclzkov' t'r'vnikaiqcych z przepi'sfivt pravto

podatkowego.
potuy2sze croeczyro ltocratniku podatku od nienrchorno,{c'i i podotku rolnego o nr karty

kontowej I I bsoba prawna)' (Jslalono' 2e"

o poclcrtnikyy sklaclanyc'h no latu 2012 - 2016 cleklctrac'iach nu pttdatek od nieruchomo'{ci

nie tuvkaztnt,al do opodotkotyttnia l:udoy,li. l,{a podslrttt'ie clant'ch/ztligc closlgpm'ch no

stroncrch se*isou, 
'iffirntacji 

przestrzennyc'h (np. Geoprtrrtil 2), u lukze no 's'trttnie

inrernetowej podatnika (zctjgciil srvtierclzono, ze nu gruntach bgdqcych ',1' p,siadaniu

podatnik' wystgpujq pokryte natvierzchnicl bitumicznq c4, rez tt,ttloione kostkcl brukou'c1

parkingi, bttdynkihuiaty produkcy.ine i magazynov)e '

Potuyzsze zoslalo potu,ierclzonu ,,, tultniktt przepron'adzorte.i w dnitt 26 puzdziernika 20l6 r'

przez inspektoroi Regionarne.i IrL1, oiraci,nkotuei ],r) ohecno,ir:i pruc::ott'niku Llrzgdu

Gnriny, y,iz.ii lokalnej na dv,oci dzialkach; tr{r 283 i 281 fit 'c:e'snie.i nr 150/6' 151/1' 151/21

ntt ktorych sly,ierdz,n' wltslgprn,t,ctnie tt,ictl tilttguzynott'yc'lt ot'(tz ,sklcrcltt v'yprodttkrnt'un)'c:h

materialow a takie budynku portierni. Teren byt ogroctzofl)t, lv t't'ivkszo'(ci ob'szaru pokntlv

kostkq brtrkou'q'
w ntyir orr.2 u,sr. I pkt 3 ustawy z crnia 12.stycznia rggr r. o podotkoch i oplatuc:h

lokalnych (Dz. tt. z zo10 r. lvr gi, poz.613, Dz. U. z 2011 r" poz. glg z p6in. zrt. oraz

Dz. U. z 2016 r. poz.7l6), opoclatkotl,uniem podatkiem ocl nierttchrtntoic'i podlcguirl ttr' in'

burloyvle ltrb ichizg,ici ztt,iclzone z prowoclzeniem clziululnr,ici go,sp,darcze.i.

lvolontiasl zgoclnii z ctrt. Iu r.tsl. t pkt J u,u,. Ltslcttvtt, tr ln'zmienitt obou'iqzt'tirlcym clo

3l grudniu 2015 t.., buclott,le nt,itlzune z pr(nt)odzeniem dziululno,ic:i go'sp66l11vczei lo

bucloy,le ttgdqce ,) ltosiaclanitt lrzedsigb-iorctt lttb innego po4miotu prov)adzqcego

clzialalno1c, go,spodorlrq, chybu i, prrrd*iot opoclalkott'ttnia nie je'st i nie moze byt

wltkorzystlnuanl, do prowadzinia tei dzialalnoici ze wzglgdot1" techniczrrych'

zgodnie ze znriancl przyv,olanego u,yzei arl. Ict rtsl. I pkt J, obov'it1zttir1cc7 od dnirt

I stycznia 20t6 i., 'brictorrtu ztviqzune z prowaclzeniern dziulalnoici grt':prtrlut'c'zei lo

budov,le bgdqce lt, posi0dctnitt przeclsigb-iorct' lttb innego potlrniottt pr01t'(tclzrlcegtt

clzialalno,ic go,spo1arczq, z zu,slrze2enient tt,st. 2u, tr tn\"(l ktrirago do budr-ttr'li n|iqzrrnyc:h

z prov,aclzerie)rt dzialaln'sci gosltoda,czei nie zulic;tt '\i? btrdov'li lttb ich c'zgici'

11) odniesieniu do ktoryt:h )oriotn y,ydanu fls6:yzicr ttstcrlecznu orgunu nutlzortr

bucJowranego, o ktorej ,towo tv art.67 u,st. I ,,srav,y z clnia T lipca 1991 r' Prott'rt

budov, lane(Dz.( , l .z20l3r .poz. l109zp6in.zm.) l t tbdecyziao 's tu lecznaorg( tnunaclzoru



gorniczego, na podstmuie ktorel tnttale ytylqczontt

z uzytkowanio.
Slo,sownie do arl. 3 pkt 3 ustawy z dnia T lipca I99l r.
lr'lr 213, poz. 1623 z pozn. znr., Dz. U. z 2013 r. poz.
z 2016 r. poz. 290), przez budowlg nalezy rozumiec
budynkiem lub obiektent mulej urchitektury.

butlvnek, buclotvlg lub ich czgsci

Pruuo budrnt,lane (Dz. U. z 2010 r.
1409 z poin. znt., u na,stgpnie Dz.(I.
kaidv obiekt budowlary niebgdqry

. podotnik v, cleklarctcjach nu potlalek otl nieruchonro,(ci nu lulu 2012 - 20ll v,ykazyvrcrl
clrogi .jako nvolnione z opodalkowuniu. W .skorygrnuanej clekluraqfi nu poclutek od
nierttchomo,vc'i nu rok 2015 (ztozonej v,clniu 30 ht,ielnia 2015 r.),.juk r6v,niezv, dekltrrocji
na rok 2016, podatnik nie wykazvt,al.juz zadnt,ch clanvch v zukre.s'ie dr6g.
Zgodnie z arl. 2 usl. 3 pkt 1ytt,. uslcttt,rt o prtdulkuch i oplulut'h lctkulnych, nie podlegujq
opodatkowaniu podatkieru ocl nieruchornoic'i grtrtrQ' ttjgte pocl pa,s1, clrogoyve drog
publicznych w rozr,rntieniu przepisotr o drogach pultlicznych oraz zlokalizowane w nich
budowle - z wyjqtkiem nriqzunych z protuctdzeniem dzialalno,fi go,rpodnrc:ej innej niz
e k.sp I o ol acj o ctu I o s I rad pl a tnvc h.

Podatnik w okresie objglltrn konlrolq kor:vstul ze nt,olnienia : podutku od nientchnmo,(c'i,
no podstav' ie uchtt, t t l ) ' I {r  XVII/182/2008 Rarh,Gmint,Pialrov' ice Wielkia z dnia
8 wrze,(nio 2008 r. w ,\prov,ie nuolnien od podatku od nieruchomo,ici w ramuch pomocy de
minimis (zmieniane.j uchwalarni Rady Gminv Pietrowice Wielkia l,{r. XXXVI/371/2010
z dnia I lipca 2010 r., IVTXYY/251/2013 z dnin I9 grudnict 2013 r.). Zgotlnie z.1e.l tresc:iq
huclowle nie zaliczaly sig clo przedmiolotu opodulkowania, kt6re mogly bvc zvvolnione
z podatktt od nieruchomo.sci.
Z kolei dopiero w 2016 r. Ruclu Gniny- v, Piolrov,icuch Wielkich ztuolnilu z podutku od
nieruchomoici grunly zupi.sanc v, av,idenc.ji grunlow ibudvnkolr.fuko drogi ozlt(tczonc
synfiolent ,,dt"", u|ylkowane juko tlrogi pttbliczne, nie hgdqce tt,lu,vno,vcitl .jeclno.slek
samorzqdu terlttorialnego lub Skarbu Pan.shta. Zv,olnienie to zostalo wprowadzone
uchwalcl lttrr XV/150/2016 r. z tlnia 30 marca 2016 r. w sprawie nuolnieniu od poclalku od
nierttchctmoici nu 2016 r.

Orgun podutkotuy nie v,y.ju,inil prl)L':)'n :rtriuttv przedntiglu sporlulkov,uniu uni pocl5lsttt.v-
z tr,v t os olv a n e go prz e z p o d a tn i k u nt, o I n i e n i a.
W nryll urt. 21 Jt 3 r, hrzmieniu obot,irlztg(!(:ytn do 31 gruclniu 2015 r. Ordynuc'ji
podatkotuqj, jezeli w poslgptnt,aniu podalkowym organ podalkovtlt 5l11tigrdzi, ze podatnik,
ntirrto ciqzqcego na nim obovticlzku, nie zoplctcil v, culo,fui lub v, czg,sci podatku, nie zlozvl
deklarucji albo ze wy,soko,{c zobov,itlzanict podutkotvego .je,st inna niz wykuzunct
w deklarac.ji (albo potustctlego zobowiqzania nie v,vkazano - prze.;lanka obot'viqzttfqca od
Lstycznia 2016 r.), ot"t:un podulkov'1' l1'yduja decyzjg, ll' ktorej okrellu v'ysokost'
zo b ow i qz an i a po d at kotv e go.

. v, deklaracjach na podatek rolny na lalo 2012 - 2016 poclatnik y,ykozul grunly orne

oroz grunly rolne zoltudowane (orJ 2013 r.) juko nvolnione. LJstalono, ze nt'olnienia le

wynikaly z wydanych przez orgun podulkotr)) nu v,niosek porlulniko tlecyzji nu pocl,slcttt,ic

art. 12 u,yt. I pkt I lit. a u.stutt,y z dniu I5 lislopudu 1981 r. o potlulku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. lVr 136, poz.969 z 1t6zn. zm., Dz. U. z 2013 r. poz. I38l z 1tdin. zm.), l . l
tt,ztt,iqzku z prza:nut':t'niatn grunlovt tttt ttlv'ot':attic nut'ego go.rpotlur,\hl'u rolnego lub
potvigk,szenie .juz i,stnie.jclcego do pov,ierzchni nieprzekroc:za.iqce.i 100 ho, nctbt;tltclt
v,drodze sprzedazy.



Ir{a pod,stawie 7 decyzji podatnik v, okresie pienttszvch pigciu lqt nt'olniony h1'l calkowicie

z poclatku rolnego, na,stgpnie no okre,s rutku zo,stola uclzielonu nttr t'tlgu v' 14'ysokoici 75'%'

oiot nct koleiny rok - ulga w tr')'sokoici 50%'

Decyz. je  nr  Fn-p-n.s t2t .86.2012 c ln ia 27 gruc ln iu 2012 r .  i  nr  Fn-P-D.3121'128'2013

z clnia Ig wrzeinia 2013 r. rlotyczyly v) ,\zczegolno,fui clzialek; nr 35/l i 35i1, nr 150/6

(po zrt ianie nr 2g3), nr; l5l / l ' i  l5l /2 (po zmianie nr 2B1l oroz nr; 25/l1i 25/18.

(_Jstalono, ze zgodnie z darytmi z ewiclencji grunt6tu i ltudynkott' bgdqcymi ',tt posiadoniu

organ, poclatkiwego t4) okresie obov,iq4m,onio przedrniolov'r'ch tlecyTii, klosyfikuc.f rt t'r'tt''

giurtrSr, ttlegla zmianie no ,,lereny przentyslotl'e" (Ba)
'brgon 

poditkony nie ustalit spoiobu faktltcznego tvvkorzv'stwuania lltch gruntow przez

podatnika inie nuery.fikov,nl ,iy rtcrclal istniejcl prze,slrmki clo opodutkov'unitrutr' grunlot't'

podatkiem rolnYm.

w nryir art.2 u,st.  I  wv,. u,t to\4)y z dnia 12stycznia rggr t ' .  o podatkach ioplrt tac::h

lokalnych, 'ytoclatkov'anirt podcrtkiem od nientchomo'{ci podlegciq migdzf inn)'mi grun\)'

natorttiast vt art. j ust. t pkt I /it. o oh'e,ilonu zo,stalct kotegoriu przeclntiottt

opodatk'tuunio, tj grunrtt nuiqzane z protuadzeniem dzialalnoici gospodarcze.i, bez

wzglgcltt na sposo"b i;h zalaualifikov,onicr tv evt,idencji grunlrjv' i budynkov'' Slosott'nie clo

de/inicji zowarte.j w arr. I a u,sr. I pkt 3 potuyzsze.i ,,sratty, za gruntlt ztriqzane

z ltrov,adzenient rlzialalnolci gospocla-rczei uructicr sig grunty bgdqce 'u' p0,siucloniu

przedsigbior.cy lub innego podmiotrt provtadzqcego dzialalno,(c gospodarc:zr1'
,s4, 1111tsl art. 2 ust. 2 (w brzmirriu io 3l grtidnia 2015 r.) ttslaw)) o poclalkach ioplalach

lokalnych, opodutkoy,uniu podcrtkicnt ocl nientt:homo,fui nie podlaguly t'r2ylki rolne' grunly

zadrzewione i zakrzewione na uzytkrtc:h rolnltch ltrb la,s1,, z v'yiqtkiem zaigtltch no

prow odzenie dzialalno,{ci gospodorcze.i'

z kolei, zgodnie z art. I (w brzmieiiu do 3r grudnia 2015 r.) v)w. u:;rawy o podatku

rolnynt, opo1atkowanitt podatkiem rolnym pocllegall' grtmty sktasyfikowane w ev'idencii

gr,itri* i hu;yrkotu .iako tt2ytki rolne lttb iafu gt"ttnly zudrzev'ione i zukt':etrione nu

uiytkach rolnych, z tuy.jqtkiem grttntow zctigtych na protvaclzr:nie dzialolnoici go'spodarczei

inne.j ni| clziolalnosc rolnicza.

Zgodnie z trtr. przepisanti, klu,sltJikac'itt grttnltr vt et'irlenr';ii gt'ttnl6v'i buclynk6tt' iuko

u2ytktt rolnego nie zajgtego na prov'udzenie dzialalno.fui grt,sprtdarczei inne.i niz

clz i al a ln o i c ro l n ic z a - p ot'tl o, 4 orr' r,l u i e go o p o d a t kott' un i e po d ut ki e m ro lnyn r'

Za rlzialalno,fu rolniciq, zgodnie z arl. 2 ttst. 2 wtu. r'lstatvy o podatku rolnynt' uv'aza si(

proclttkcjg roilinnq i zwierzgcq, 14; tym r6u,nie2 produkcig r,aterialu ,sietrneg,,

,szkolkarskiego, hoclowlctnego'oio, reproil''O'r,nego, prodttkc.ig tt)til'zyv)nic'zq' ro'{lin

ozrlohnvch, grzybotf uprav)n1tch, saclovtniclwn, ltodotulg i produkc.ig tnateriultt zarodrnNeg)

zt,t,ierzql, pluch|u iott,rrclott,uzytkott'ych, prodrtkcig zu'ierzgc:t1 typtt przenryslowego

.fbrmowego oraz ch6v' i hodrtv'lg rltb'

14/ trukcie k'ntroli wy.joiniono, ze ocl 2012 r. ckt rJnia rlzi'sieis:ego na gntntach rrtlnyc'h

nuolnionych z podatku rolnego na pod,statuie cu't. I2 tr,sl. I pkt 1n:;tatvy z dnia I5 li'stopada

1984 r. o poclatku rolnynt nie dikoryrvano czynnoici maiqcych na celu u'stalenie czy

i jakiego riclzaltt dzialalnoitiest prov,adzona na tych gruntach'

Do clnict kontroli organ pidatkov,y nie przeprowutlzal rott'niez tt podutniku krtntroli

clotltczqce.l pratvidlowoici rrykor|r|onicr dorytch do oltoclotkrnt'ania poclulkient od

nieruchontoici i podatkie m rolnyttt'

W dniu 7 grudnia 20l6 r. rt,piynglo do Regionctlne.j lzbl'()lirac:ht'tnkov'9i w Kulott'ic:ctch

pisnto, diio 2g listopada 2016 r.', rgodrie z ktorym woit Gminv Pierrov,ice weztvul, v'r .



podotnika do zlozenia v,ujainien tr zokre,sie bruht y,ykuzania budowli v) zlozonvch
deklarctcjach podatkowych w zakre,sie podatku od nierut'homo,fui zu lato 20 I 4 - 20I 5.

Zadaniu w zakre.sie wykonyvtanict wszelkich pt'a(':triq:ttnyc'h z wyntiarem podutku od
nierttchomoici i pctclatku rolnego nulezull, clo zakre,\Lt cz\)nno.sci Inspekloru cl,s. podalk6y;
til Referacie Finansovt),nt Llrzgdu Gntiny Pietrowice Wielkie. iVaflzrjr v' lltnt zakresie

sprawov,ala p. Marzena Kopczewska - Skarbnik Gminy Pietrowice Wielkie.

Wniosek nr 3
Przeanalizowac prawidlor,vosc opodatkor,vania za lata 2012 - 2016 nieruchomoici
podatn i l<a o nr  1 I  podat l< ienr  od n ieruchomoSci  i  podatk iem ro lnym, s tosownie do
art.  21 S 3, art.  272 pkt 3 i  art.  274a $ 2 ustawv z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkorva (Dz.U.22015 r .  poz.613 z poLn.  zrn. ) ,  majqc na uwadze
art. 2 ust. I i ust. 2 w zwiEzl<u z art. l a ust. I pkt 3 i art. 5 ust. I pkt I l it. a ustawy
z dnia 12 stycznia l99l r.  o podatkach i  oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz.716 z pofn.  zn. ' )  oraz ar t ,  I  r ,v  zwiqzku z ar t .2  ust .  2  ustawy z dnia
1 5  l i s t o p a d a  1 9 8 4  r .  o  p o d a t k u  r o l n y m  ( D z . U . 2 2 0 1 6  r . ,  p o z . 6 1 7  z p o 2 n . z m . ) .
Wszczqc postgpowarrie podatkorve wobec rvrv" podatrrika lv trybie art. 165 ww.
ustawy Ordynacja podatl<owa w celu ohreSlenia prawidlowei wysol<oSci
zobow i 4 zania podatkorvego.

Wniosek nr 4
Wzmocnic nadzor nad pracownikami Retbratu Finansowego w UrzEdzie Gminy
Pietrowice Wielkie w zakresie dokonywania czynnoSci sprawdzaj4cych deklaracie
podatkowe, stosownie do 272 pkt 3 i  art.  2l4a { 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r .  Ordyrrac ja podat l<owa (Dz.  U.  z  2015 r ' . .  poz.  613 z po2n.zm.)  u '  zwi4zku
z art.  la ust. I  pkt 3. art.2 ust. I  i  ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia l99l r.
o podatkaclr i  oplatach lokalnych (Dz. U. z 20l6 r.  poz. 17 6 z po2n. zn't .) .  art.  2
ust .  2  ustawy z dnia 15 l is topada 1984 r .  o  podatku ro lnym (Dz.U.  z  2016 r . ,
poz.617 z poLn.  zm.) ,  rna j4c na urvadze oraz ar t .  3  p l<t  3  ustarvy z  dniaT l ipca
1994 r. Prawo budor,vlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z po2n. zm.). art.  68 i  art.  69
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierptr ia 2009 r. o f- inansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r . ,  poz.  1 870 z po2n.  znt . ) .

W latach od 2012 r. tlo dniu kontroli zaniechuno podigcia rlzialanw celuv,r,egzelcv,otvunia
ocl podatnikow bgdqcych.feclno,stkami orgunizacyjnymi Gminy Pietrowice Wielkie zlozeniu
deklaracji na podatek od nieruchontoici. Zgodnie z art. 27la sl I u.s/at,v-1,- z dnia 29 sierpniu
1997 r. Ordynocjcr potlalkov,u (Dz.L/. z 2012 r., poz.7l9: piin. zm., Dz. U. z 2015 r.
poz. 613 z pozn. znt..), organ podalkotvv mo2e zuzqclac zlozenia wy.jalnien w spt'at,t;ie
pr4)czyn niezlozeniu deklurucji lrth y,ezy,at do.je.j zlozeniu, jezeli dekluruc'ju nie zo,vtulu
zlo2ona rnimo takiego obov,iqzku. Jeclnostki orgurti:uc1'jne Gminlt Pielrotuice Wielkie,
tlzialujqce y, .forntie zukludu budzetov)ego, jednoslek budzetov,ltgfu i in,sl)tlttc.li hrlturl,,
zv,olnione z opodalkowania poclotkiem od nieruchomo,ici nie skladaly orgunotri
podatkowemu Gminy Pietrov,ice Wielkie na latu 2012 - 2016 deklurucli na podatek od

nieruchomo.sci. Do jednoslek rtrgctnizctcyjnych Gminy Pietrotrice Wielkie nalezaly;
- nyolnione na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 v,v,.  uslutry jeclnoslki o, i tviulov,e ( jednoslki

buclzetotye) Gmiryt Pietrovtice Wielkie ftt, zukrasie nieruchomoici zujgt.vch na dziolulnoic
oiv,iatov,c!), li Zespol Szkol lr/ Pielrov,icac'h Wielkic:h, Ze,spol Szkolno-Przed,szkolny



w Krowiarkach, Zespol Szkolno-Przed,;zkolny w Ptm,lov,ie, Zespril Szkolno-Przecl,yzkolny
w Samborowicach),
- zv,olnione na podstcnrtie uchv,ctb, Rod), Gminy Pietrov,ice Wielkie llr XYIII/252/2001
z dnia I5 listopada 2001 r. (uchwalone.j na pod,slawie art. 7 ust. 3 u,stutuy) pozo,stule
jedno,stki organizacyjne, tj. Gminryt Oirodek Pontocv Spolecznej vt Pietrowicach Wielkich
(iednostka budzetov,u), Zaklad Gospoclorki Komunulne.j u, Pietrot,rticuch Wietkich (zukltrcl
budzetowy), Gminna Biblioteka Publiczna. [4/ nn,,(l zapistitr, ]1/r1,'. uchv,abt 11/ ,;1trav,ie
ztyrtlnien ocl podutku od nieruchomo,fui, nttalniu ,rig z ltodotht ocl nientchomo,(ci bt,tdvnki,
hudov,le, grunty stanowiqce v,lasnoic Gntiny, bgdqce y,e y,tuclaniu gntinnych jedno,stek
organizacyjnych dzialajqcych w Jbrmie zakladott, budzetowltsh, ledno,stek buc{zetowvch
i instyttrcji kultury, 7 l,tyjcltkiem c'zglci oddonych w nctjem, dzier2av,g tub inncl ./brrng
po si adani a zale z ne go c e I e m prow adze ni a dzi a I ol no i c i go spo du rc:e j .
Zgodnie z przepi,tami ustah)) z dnia I2 slvczrtiu l99l r. o podcrtknch ioplotoch lokctlnl,ch
(Dz. U. z 2010 r. lVr 95, poz.6l3 z p(tin. zm., Dz. Ll. z 2011r., poz. 849 z poln zm., Dz. L/.
z  2016 r .  poz.7 l6) ,  i l , .
- arl. 6 u,vt. 9 pkt I - o,soby pratrne, .jednostki orgctnizac.\;ine sq obotliqzctne ,sklucloc,
w terninie do dnia 3l slycznia, organowi podatkowemu wlaiciwentu ze wzglgdu no
miejsce polozenio przedmiotow opodatkovtonia, dekloracje no podatek od niert.tchonto.(t:i
no dany rok podalkowy, ,sporzqdzone na .fbrmulctrzu wetllug u,stalonego v)zoru, u jezeli
obov,iqzek podalkowv potrstcrl po tym dniu -'r1, lerminie I1 dni od dnia zai.ytnienict
o ko I i c z n o i c i ttz a,s ct d n i a.j q cyc: h p ovt,: t a n i e I e go o lt ov, i q z ktt,
- art. 6 u,st. I0 - obowiqzek skladania deklarac.ji na poclatek od nieruchontoici, o ktrjrynt
morro w arl.6 ust. 9 pkt l, dotyczy rou,niez podtrtnikov, korzystujqcyc'h ze zy,olniefi nu
mocy przepis6w niniej,sze.j u,stawy. Ohowiqzek ,sklodaniu inJormacji o nieruchonto,ic:iuc'h
i obiektach budowlanych oraz dekloracii na podcrtek od nieruchorno.(ci dotyczl, tt,igc tokze
podotnikotv korzy,ttttjclcych ze ntolnien ncr tnoc:y przepisrhr uslattt.v o podttlkuch i oplolucfu
lokalnych (zarowno ustaw*ovUch,.jak i wprowadzonvch uclnt,alq radv gntiryt),

Zadania v, zakresie wszelkich prac' nriqzanych z v,l,ntiarem podalku ocl nierutchonrcscr
naleialy do zakresu czynnosci In,spektoru ds. podalkou, v, Re.feracie Finun.s'ov)vm.
lVadzor v, lym zakre,:ie spt'uv)otl,ala p. Xlcn'zenu Kopczev,.sko - Skarbnik Gminv Pietroy,ica
I4rielkie.

Wniosek Nr 5
Wyegzekwowai od jednostel< organizacy,jnych Gminy Pietrorvice del<laracje
podatkowe za lata 2012 - 2016, stosownie do art. 274a $ | ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poLn. zm.),
majEc na uwadze art.  6 ust. 9 i  ust. l0 ustawy z dnia 12 stycznia l99t r ' .
o podatkach i  oplatach lokalnych (Dz. tJ. z 2016 r. poz. 176 z pofn. znt.).

W zakresie dlugu publicznego:

W dniu I0 maja 2013 r. z Wojetuodzkim Fundu:;ztt Ochrony,srodoviskct iGo,spodarki
Wodnej w Katowicach zostala zawarta untot4ta ltrr 35/2013/55/OA/poe/P o zaciqgnigcie
pozyczki v, l4,ysokosci 211.176,00 zl, nct okres od I0 mcljcr 2013 r. do I5 grudnict 2020 r.
z przeznaczenien't na clofinansowanie zadaniu pod nonuq: ,,Modernizacja irridel ciepla
w budynkach indywidualnych realizott,anych w romuch Progrctmu Ogrumiczunitt l{iskiej
Emi.s.ii dla Pietrowic l|tielkich II etap", pontinto bruht opinii Regionulne.j lzby
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Obrachunkov,ej tr Katovvicuch 11, sprtnt,ie nrczliwo,(ci splull, przez Gming Pietrowice
Wielkie tej pozyczki.
lVarttszono tynt art. 9l u,st. 2 ustawy z dnio 27 .sierpniu 2009 r. o.finan,yach publicznych
(Dz. L/. z 2013 r. poz. 885 z p6in. zm.), zgodnie z ktorynt r) przypuclkLt ubiegcrniu,t,iy pr:a:

jednostkg somorzqdu lervtorialnego o udzielenie kredytu ltrlt pozttczki or&an wltks71otugz.1,
le.i jednostki .jesl obotriclzctny uzyskuc opinig Regionulne.l lzbv Obrcrr,hunkowe j
o ruozliy,oici splaly kred\ttu lub pozyczki lub wvkupLt papierrhy wurto,iciottych.

(Jchu'ula lVr 1100/V/102/2013 V Skladu Orzekajqcego RI) y, Katov,icach w .strtruwie opinii
o nnzliwoici splaty przez Gming Pietrowice Wielkie Jtozvczki z Wo.jewoclzkiego Fundttszu
Ochrony Srodov,isko Go,spodurki Wodnei v, Kalott,ic'uch v, lot,ocie 211.176,00 zl zo,ttctlu
ytydana dopiero dnia 27 czenlca 2013 r.

Wv. un'tott'g zawurl p. Andrze.j Wuv,rzynek - W6jt Gmtny Pietrov,ic:e Wielkie, przy
kontrasygnacie p. Mar"zeny Kopczev,,skiej - Skcu'bniko Gminy- Pietrov,ice Wielkie.

Wniosek Nr 6
Zaci4gac zobotviEzania lvynilcaj4ce z urnorv polyczel( po uzvsl<aniu opinii
regionalnej izby obrachunkowej o molliwoici splaty po2yczl<i. stosownie do
ar t .9 l  us t .2  us tawy  z  dn ia27  s ie rpn ia2009  r .  o  f l na r rsach  pub l i cznych  (Dz .  U .
z 2016 r . ,  poz.  I  870 z poin.  zrn. ) .

W 2015 r. w lovartalnym,sprawozdaniu Rb-Z (jedno,stkowynt oraz zbiorcqtttr) o:;tonia
zobowiqzan wg tlttul|w dluznych oraz por?czen i guaranc'ji vgstonrt na koniec III
h.uurtolu 2015 r. zobowiqzania krotkoterminowe y, u,),sokoici 1.377.500,00 zl y,ykazano
tt,pozycji E.2.2 Kredvly ipo2yczki tllugoterminoy,e zontiu,yl ttt u,iersztt 8.2.1. Krecl-vty
i pozltczki h"otkotet'minotpe. B)tlo to niezgodne z lre,(ciq ! 3lnstr"ukc.li,spctrzqdzaniu
sprau'ozdan stctnov,iclce.f zoltlcznik Nr 9 do rrtryorzclclzeniu Mini,slr"u Finun,;6v, z dniu
I tnarca 2010 r. w spt'uruie spratuozdan jedno,stek .yektora .finun,s'6w publicznltch
v, zakresie operac.jiJinan.yott,)tch (Dz. Lf. z 20ll r. poz. 17731 Zgodnie z przytoczonynl
przepi,sem, w czg,sc'i A Zohov,iqzania wecllug lylulrhv dluznyc'h spruu)oz(luniu Rb-Z
wykazuje,sig:

- rt) tvierszu E2.1. (kreclyty ipoz1tc7fti1 krotkoterrninotye - v,urlo.{c kljlkotct.rrtinrnryt'h
zobov,iqzufi wynikajqcych z zaciqgnigtltch kredvtott, i pozl,czek, lj o pientolnvnr terntinie
splallt nie dluzs'zym niz roklub porlleguiqce splucie nu:cltlunie @kt 6),
- ),v wier,sztt 82.2. (kredyty i poz.yczkil cllugoterntintnt,e - wurto,(c dtugoterruinov,_vch
zobov,iqzan wynikaiqcych z zaciclgniglych kredytott, i ltozyczek, j. o pienrtotnym terminie
splctty dluzszynt niz rok (pkr 71
Przedmiototult kredyl zostal zaciqgnigtlt tv Banku Spotclzielczytn w Ruciborzu, t'tu pod,stawie
Lttilov))) l,'rr 2/JST/35/15 z clnicr I u,rzelniu 2015 r. kretlvlu krolkolerntinoy,ego y, ht,ocie
1.851.738,00 zl, na okre,v od I v,rzelnia 2015 r. cfut 30 czent,ca 2016 r. z pr:eznaczanienr
na reJinansov,onie dzialan .finansov)onych ze irodkriy, pochodzqcych z btttlzelu Llnii
Europej,skiej

Ponaclto, ltozoslakt do spluly z tytultt v'tt,. h'edytu ttu clzien 30 y,rze,sniu 2015 r lottolu
1 377.500,00 zl nie zostalav,),kazanev;uzLtpelniuiqcej c:z?,(ci ('l ,,Krecl1tt1t ipoz)tc'zki oruz
v;yemitov.'ane pupierv v,arlo,(ciov,e nu reulizcrcjg progrumov,, prrlekl(tv, lub zaduti
/inansov,unych z uclziulem.sroclkritr, o kt6rych n?o1t,u tt,ur'/.5 u,s'/. I pkt 2 u.stutl,y" ].1,11,.
sprav,ozdania R-Z wg slanu na koniec III ltvartalu 2015 r
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Zgodnie; Sl J ust. I pkt I oruz.\\' 10 u,s'l. 1 v)y). rozporzclcl:cniu Minis'lro Fintm,yrjtt, z tlniu
1 rnarca 2010 r. \u ,tprawie sprav,ozdan.jedno,slek ,sektoru Jitttin,sott, publicznl,ch w zukre.s'ie
operacji finansowych ,rprawozdanie jednoslkovte - sporzqdzone jest przez kierott,nika
.iednostki sporzqdzajqce.j takie sprawozdanie na pod.stawie ksiqg rac,hunkotuyc'h lult
ewidencii ksiggowej danej .jednostki oraz innych dokumentow dotvczqcych te.j 1eclnostki.
Sprau,ozdania nalezy sporzqdzac rzetelnie i prau,id/ov,o pod wzglgdent nterytotycznynl
i .form al no- rachun kowym.
W ntyil ! 8 us't. 3 v,w. In,slrukc.ji ,sporzqclzoniu.;prau,ozclun stono.u,iqcej zulqcznik /\tr 9 tJo
rozporzqclzenio Mini,vtra Finun,sov, n, ze,stcnt,ieniu CLtpt'uv)oz(lania Rb-Z clolyczqcynt
krechtloty i poz)tczek oruz w1;gnliltrran))ch papierott' warlo,(ciot,r,vch jedno,s'/ek ,santrtrzqdtt
teryloricrlnego nu realizucjg progrunrrjw, projektov, lub zodun finun,sort,unych z utlziulent
irodkovv, o kl6rytch motuo w arl. 5 ust. I pkt 2 ustavty, wykazuje sig zohov,iqzanict z tltlyly
kredlttotu i poz)tczek otrzyntanvch z budzelu pan,sly,ct lub z innvch irodel oroz zoboyyitlzonict
z tytulu vtyenitotranych papierovv v,rtt'toicioruych .jako zobowirlzania z innych irodel,
tr tttr't't no v,spflrtnansov,onie (udzinl v,losny).

W sprawozdaniu Rb-IVDS o nadwyzce/de./icltcie jedno,stki ,sanrorzqdu tervtorialnego
sporzqclzonym na dzien 30v,rze.(niu 2015 r., u) tttierszu; D2l I - Splall,kreiytott, ipozvczek
na realizacjg progranrovv i projektow realizowanych z udzialem ,iroclk6w, o kt6rytc'h mott,rt
w trrl. i u,st. I pkt 2 u,vlaw! o ,finan,sach publicznych, l/ kolumnie Wykonunie, nic
v'ykazano hro4t 171.238,00 zl nt,iqzanej ze ,s1tlatc1 v,ntiesiqcu y,rze.{nitt 2015 r. kreclytu
zaciqgnigtego w Banku Spoldzielczvm w Raciborzu, na poclstawie runoyty l,{r 2/,IST/35/l5
z dnia I wrzeinia 2015 r. v'/o,t,ocie 1.851.738,00 zl, z przeznctczeniem na refinun,yoy,anie
dzialan/inansowary)ch ze ,irodkotu pochodzc\qtsh z budzelu Llnii Europe.j,skiel.
povtyzsze bylo niezgodne z i 9 usl. I rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia I6 ,stycznia
20ll r. v, ,sprclwie ,sprawozdcnvczolci budzetoyrej (Dz. LI. z 2011r., poz. II9 z poin. znr.),
zgodnie z klorvm kierowniglt.jednoslek sq obowiqzani sporzqdzac ,rprav,ozdunia rzetelnie
i prcnu i dl ov' tt po d w z gl g de m nt e ry l ot))cznvm i .form u I no -rac h un kov,y m.
Zgodnie z ! 9 ust. 2 v)tu. rozporzqdzenia, louo\t v,ykuzune y) ,rpt"(nttozcluniach pov,inn.v ltyc
zgodne z don,vnti v,t,nikajqetni z ev,iclencji k.siggovtej.

W rny,(l $ 1J pkr 6 Ins'lrukcji ,sporzqdzania sprov,ozdafi buclzatrnvvch yr zakre,s,ie budzetriu,
.iednostek samorzqd teryloriolnego stanowiclce.l zalqcznik nr 39 do v,v,. rozporzqdzanirt,
dane dotvczqce rozchodow .iednostki ,sumorzqclu lerltloyidlnego po stronie rt1tk6ry171io
pov,innv b),c zgodne z v'vkonanyryi rozchoclctrtti, v,vniktiqcvmi z urzqdzefi ksiggoyt,.vch zcr
dany o kre s spraw ozdaw czy.
Z ewidencji ksiggotuej Budzetu Gminy (konto; 133/131-2-l ,,kredyt um 2/JST/35/15 BS R-rz
o/Pietrov,ice Wielkie"), przadmiotov;y kredyl byl czgscioy,o splucony y, miesiqcu v,rze.{niu
2015 r. w lqcznei lsuocie 174.238,00 zl ((j I1.09.2015 r. - 89.097,26 z!,
16 .09 .2015  r .  -  L717 ,71  z l ,  17  09  2015  r  -  111 .893 ,00  z l ,  23  09  2015  r  -  211  500 .00  z l ) .

Pracownikiem odpowiedziolnym zo .rporzclclzanie ]4)'11,. spt'cn,r,ozdofi Rlt-Z i Rb-l\rDS by,l
Inspektor ReJbratu Finan,sovtego, podlegly bezpo,(rednio p. Morzenie Kopc:zetr,.tkiqj
Skarbnikov,i Gminy Pietrott,ice Wielkie. Zgodnie z uclzielonltmi y;yf a,inieniami
przyc4)nami sporzqdzenia .\pr(il)ozdan z v)tr. ttchybieniumi byly ontylku oruz blgdnu
interpretac.ja przepis6w. Sprav,ozdanie Rb-ltrDS za okre,s od poczqtku roku do dnia
3l grudnia 2015 r. w zakre,yie v,vkuzvwonia danl,ch dotyczqcych v,w. kredytu zoslalo
,t p o r z q dz o n e p rot4, i dl oy, o.
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Sprawozdania Rh-IVDS oraz Rl)-Z (zbiorcze) poclpi.suli; dziulctjqcv z Ltp. W6jta Gminv
p. Adam Waidu - Sekretarz Gminy Pietrov,ice Wielkie i p. Mcu,zena Kopczev,,skcr
Skarbnik Gminy Pielrowice Wielkie. Sprut,o:clanie Rb-Z.jeclno.stkoute tt,s'talo potlpi,\one
przez p. Andrzeja Wav,rzynku Wo.jta Gntiny Pie.lrov,ice LTielkie oruz p. Marzeng
Kopczewskq - Skarbnika Gminy Pietrotrtice I4/ielkie.

Wniosek Nr 7
Wznrocni i  nadzor nad pracownil<ami Ref-eratu Finansou'ego Urzgdu Gminy
Pietrowice Wiel l<ie w zakresie przvgotow'vrvania prawidlowl,ch danych do
sporzqdzania sprawozdan Rb-Z o stanie zobowiEzan wg tytr,rl6'uv dluznych oraz
porgczeri i gwararrcji i sprawozdart Rb-NDS o nadwylce/deficycie jednostki
samorz4du tery'torialnego, stosownie do $ l3 pkt 6 Instrukcji sporzqdzania
sprawozdanbud2etowych w zakresie budzetow-iednostel< samorz4d terytorialnego
stanowi4cej zalqczni l{  nr 39 do rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia
l6 stycznia20l4 r.  w spl 'ar,vie sprarvozdar,r,czoSci budzetowgi (Dz. lJ. z 2016 r.,
poz.  l0 l5  zpo2n.zn.) . ja l< r6wniez $ 9 ust .  l .  ust .2  rvrv .  rozporzEdzenia oraz $ 3.
S 8 ust. 3 Instrul<cji sporz4dzanta sprarvozdafi stanorvi4ce-j zalqcznil< nr I do
rczporzEdzenia Ministra lr inansow z drr ia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari
jednostek sektora f lnansow publicznych w zal iresie operacj i  f inansowych (Dz. U.
22014 r . ,poz.  1773)  oraz $ 4 ust .  I  pkt  I  oraz $ l0  ust .4  ww. rozporzEdzenia,
majqc na uwadze af t .  68 orazaf t .69 ust .  I  p l i t  3  ustawy zdnia 27 s ierpnia2009 r .
o  f i nansach  pub l i cznych  (Dz .  U .  22016  r .  po '2 .  I  870  z  poLn .zm. ) .

W 2011 r. dokonuno nielerminowej splaty rut po:1tc':ek zuc'itlgnigtltc'h w Wojetttodzkint
Ftrnrluszrt Ochrorlv Srotkntriska i Gospodarki 'tL/odnc.j v' Katoyricach, co hvlo niezgudnc
z art. 11 ttst. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o /inan,such publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz.885 z p6in. zrn.). Stosownie do.jego lre,(ci, trtycloll{i publiczne prnuinny byc
clokonyuane v) wy.soko,{ci i terminuch v'ynika.jqc'ych z v,c'zc,{niej zctciclgniglych zobowitlzttn.
Op6inienie v, splacie rat kapitalotvltch y, lot,ocie lqc':nej 106.022,00 zl doQczylo pozyczek
zaciqgnigtltch nu podslctv,ie um6v,; lVr 106/2005/55,/0Aipo/0 z clniu 2 y,rze.{niu 2005 r.,
lVr 71/2006/5S/OA/po/P z dniu 25 lipccr 2006 r , nr I92/2009/5S/GW/nt,/P z dniu
9 tvrzeinia 2009 r., J{r 298/201 0/5 S/OA/oe/P : dnia I 2 paidzierniku 20I 0 r.),
l'{r 275/201l/55/OA/poe/P z dniu 26 v,rze.vnio 201I r.
Zobowiqzanio te winny zostac splacone do dnia 3l nturcu 2011 r., a zos'/u|1,.;placone
lf/ dniu 25 lovietnia 2011 r., (i z dv,udzieslopigciodniov,vnt opdinieniem. Opoznienie
v, splacie rat v,w. pozyc:zek ,spotvoclowulo konieczno,ic :aplutv ocl,s'etek karnych v, dniu
6 maja 2011 r. w lqczne.j w1,soko.fui 736,27 zl.

Powotlem nvloki w splacie r,r,ur. zobowiqzan byly 7v1iu2.1, orgunizuc'yjna u/ Re.ferucie
,,ront611uym oroz blqd Inspektoru Refbrcrlu Finun.;ot1,ego (lrzgdu Gminy Pietrowice
Wielkie, podleglego bezpoiretlnio p. Marzenie Kopczev'.s'kiej Sknrbnikowi Gminy
Pietrowice Wielkie.

Wniosek Nr 8
Wzrnocnid nadzor nad pracownikami Refbratu Finansowego Urzgdu Gminy
Pietrowice Wielkie w zahresie przestrzegania terminowoSci splat rat z tytulu
zaciEgniEtych pozyczel<, stosou,nie do zasad ol<reSlonl,ch n, art. 44 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f inansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.
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poz. 1870 z poLn. zm.), rnaj4c na uwadze art.  68 oraz art.  69 ust. I  pkt 3 tgi
ustawy.

W zakresie ksiggowoSci i sprawozdawczoSci:

I4 okre,sie od 2013 r. do 2015 r. operncje go,spodarcze dolyczqce,fuoclkriy,z Ftutclu,sztt
Pracy no doJinansowanie ksztalcenia pracownikriw ntlodocianych niepra.u,icllowo
ev,idenc.iono\rano u) ksiggach rqchunkoy,yc'h orgonu ne koncie 133-7 ,,Rachttnek
ponrocniczy Ksztcrlcenie Mlodocianyc'h" t1 kore.spondenc.li z kontetn 223-1-2
,,Rozliczenie wvdatk(tw budzelowvch", zantias'l ttt k,siggach (Jrzgdu Gminy na koncie 139 -

,,Inne rachunki bankov,e" v'korespondencjiz konlem 210 -,, Pozoslole ron"uchunki".
povtyzsze by\s niezgoclne z zu,sadctmi Junkc.jonoyrtania kont 133,139 i 223 zavtartynti
tt'zolqcznikach nr 2 i 3 do rozporzadzenia Ministro Finan,son,z dnia 5 lipcrt 2010 r.
v' ,tprawie ,szc'zeg6lnltsh za,cocl rachunkowoic'i oroz planov, kont clla hyclzetu pait,s,ltuct,
bttdzetow .iednostek samorzqdu lerylorialnego, .jednoslek hudzetrnyvch, sannrzqclowych
zaklodow budzetov,ych, pan,sltrtov,ych .fundu,szy celotvych orctz punsh,rtottych jeclno,rtek
budzetowltch ntajqcych siedzibe poza granicorni Rzeczv1tospolitej Pol,rkiej (Dz. U z 20I 3 r.
poz.2B9 z pr5ln. zm.). Zgoc{nic z pr":ytoc:otryM przepisumi konto 133 ,sluzy do ewiclenc1i
operac.ii pienigznl,ch dokorytvtonltgh nct bankov,ych rochunktt:h btrclzetu. Zapi,rlt nu koncie
133 sq clokony+vane wllQcznie na podstawie clokumentov,bctnkov,vch, tt,n+'iqzkLt z czynl
ntu,vi zachodzic zgodnoic zupi,sow migdzl' jedno,stkq u bankiem. W razie ,tltt,ierclzeniu blgcltt
tN' dokumencie bankott'vrrt sumv ksigguje .si? zgodnie z v'yc'iqgictrt, natornia,sl rrSznicg
wynika.iqcq z blgclu odnosi,sig nu konto 210, iuko,,,tunty do wyja,(nienicr". Roznicg tg
v'yksiggotuuje ,sig nu pocl,stawie dokunrentu bankowego zav'ierajqcego ,spro,stotuanie blgcltt.
I{a stronie Wn konta 133 ulmttle sig wplyv,lt irodkow pienigznych na rachunek huclzetu,
tr tytlt rowniez .splaty dotyczqce kredytu udzielonego przez hank nu rachunku hudzetu, oruz
wplyv,y kredylou, przelanych przez bank na rachunek budzelu, ttt kore,spondencji z kontent
I31. I',la stronie Ma konta I 33 ujmuje .sig tryploty z ruchunku budzetu, ttt tynr rot,rmiez
wltplaty dofutnane v) ramach kredytu udzielonego przez bank na rachrmku butJzelu (,yalclo
kredvlou,e konto 133), oroz wvplalv z lvtulu splult,kt'ech,lu przelrrnego prze: bunk nu
rctchunek budietu, w kore,spondencji z kontem 131. i{u konc'ie 133 ujmuje,sig rritl,niez
lokaty dokonlnuane ze irodk1tu rachtmku budzetu. Konto 133 nnze wykazyv,crc.saldo Wn
Ittb str ldo Mn. Saldo Wn konta 133 oznoL-za stun,ffodkdy,pienigznych ntr ruchunku
budzetu, a salclo Ma konta I33 - kwotg wykorzttstanego kredyttt ltankou,ego udzielonego
przez bonk na rachunku buclzelu. Konto I39sluit,do eutidencji operctc.ji cbtvczrlcych
irodkov, pienigznygh vtydzielonyc'h no innych ruc:hunkuc:h bankoy),ch niz ruc:httnki hiezclce,
tu tytrt na ruchunkach pomocniczych i ruchunkach specfulneKo przeznuczania. lVulomiu,sl
konlo 223 ,sluzy clo ev,idencji ro:liczeit z .jednoslkumi bud:etrnrl;rtri z t1tl11ly dokonunyc:h
przez le.jednostki wltclatk(ty, budzelov;vch. JVa stronie Wn konla 223 ulmttje ,sig ,(rodki
przelane z rochunku budzetu na pokrycie v,ydalk6v, .jeclno,s'lek butl2etoyr,ltch,
w korespondenc.ji z kontem 133. IVo stronie Ma konta 223 ujmuje sig wydatki dokonane
przez jedno,stki budzetowe v) v,ysokoici v,vnikdqcej z okre,sotuych .rprutuozdon tltch
jedno,stek, v, korespondenc.ji z kontem 902. Eu,idencje szczegolotvq do kontu 223 protvudzi
sig tr sposob umozliwia.tqcy u,stalenie stanu rozliczefi z poszc'zegolnymi feclno,r/kumi
budzetowynti z tytulu przekozcrnych na ich ruchunki irodkoy, pienigznyc:lt przeznuczonyc,h
na pokrltcie realizotvctnych przez ,tig vtydalkov, hurlzetov)ych. ,Saldo I4/n kontu 223 oznacza
stun przelctny,ch .(roclk6w no rochunki biezc\ce .jeclno,stek buclze tovtych, lecz
niewykorzy,stanych na pokryc ie v;ydatkov, budietov,yc:h.

1,4



powyzsze zasacly okreilono rov,niez r4, plonie kont wprov'adzonym zurzqdzenient

lVr DW.0050.02.2012 Wojta Gminy Pietrowice-Wielkie z dnia I1 ,sierpniu 2012 r. wrctz

z poiniaj,szq zntiunq.
Do/inan,sowanie ko5zlotv ,szkolenia nilodociunych pruc'ov)nikriw oclltytvu ,sig nu zu,vudach

okreslonych yt, ustayvie z clnia 7 wrzeinia I99l r. rt ,s:v:;lemie o.nviallt (Dz L/. z 2001 r.'

I{r  256, po2.2572 poin zm. oraz Dz. t-1. z 2015 r. po:. 2156 z ptt in. znt.).  Z urt.70b ww.

ustawlt wynika, ie pracoclavtcont, ktorzl, zar,r,arli z nilodocianymi pr(tcov)nikumi untoY'g

o prctc? t4) celu przygotoyvtutiu zuv,otlovr)ego, pt"z1;,sluguie tlofinansovtttnie ko'szt(tv'

ksztalcenia. DoJinan,soyt,trnie .je,;t pt'4)zn(nt'une nu tvnio,sek pructtduv't:y przez v'(titu

wlaiciwego ze wzglgdtt na ntie.js'ce zamieszkania mloctocictnego pracov,niku, tf droclze

decyzji, po sttuierclzeniu spelnienicr okre,{lonyc'h vrurunkow. Dofinunsotvanie ko.rzt6v'

ksztalcenia mloclociarytcfu proco\unik6v, jest ./inans(nvane ze irodk(tvr, Funduszu Praq;.

Srodki te przekazyr4)ane sq nu wyodrgbniony rachunek bonkov,y urzgdu wrlew(tdzkiego'

Z kotei wojev,oda otrzymane ,iroclki na ten c:el pt'zekazuje nu v'yodrgbniony ruchunek

bctnkotyt, gminy. ,Ietlntocze,fuie .srodki Ftmrhtszu Prucv, przekuzune przez v'ojev'odg

Dt"ucoclcnt,cy tru dofinctn,srnt,trnie ko,;zlrjty k,szlalt'eniu ,rr1e6lsc:iun1t1'11, nie ,\q dot:hoclumi

gminy.
pslqtyzsze lrodki u, lctlut:h 2013 - 2015 przefurzyt'une l,yly

z przeznaczeniem n0 do.finun,sov,anie pracodo\rcltll ko,;ztolv
przez Wojctuoclg Slq,skiegrt

k:;zl ulceniu m lodoc ianYch

praco\vn ik6u, nu podslcrtt' ie n i niei szytch unr6vt' :' -  
l { r  p5V.3121.3.5.2013 (136)  z  dnia 2 l  n tarca 2013 r .  na lqcznq loroty  105.053,00 z l  v ' ruz

z aneksetn nr I z clnia 6 grttclnia 2013 r., klrjrvnt lo:ntieniono ht,o/( przekazun)'ch przez

Wojetuodg srodkovt' nu lan'oltl 129-296,00 zl,
- l{r  p;V 3121.2 3 2014 (1361 z dnia 24 lutego 2014 r no lqcznc1 hvolg 76.699,00 zl,

-  I r { r  p5V.3121.1.3.2016 (135)  z  dnia l6 lu tego 2015 r .  na lqcznq ht ,otg 92.096,00 z l  turuz

z aneksem nr I z rJnia IB listopadu 2015 r., klorytm zmieniono ht,otg ltrzekazunych przez

Wojewodg irodkow na lauotg 106.571,00 zl'

Konselr:t,enc.jq ewidencjonowania lrodkov, z Fundtrszu Prucy na do./inansott'ctnie

ksztalcenia pracov,nikoru niloclocianych na kontach organtt bylo wvkazanie v'v'. irodkotu

w ,sprav)ozianiu R1-ST o stanie srodkov, na ruchunkuc'h bcrnkotvych.iednttslki 'vunrorzqclu

terytorialnego na koniec 2011 t. . ,2015 r. iv, I t i lun,sie z tvykonuniu budzelu Gminv

sporzqdzonvch na 3l grttdnia 20ll r. oraz nu 3l grudnia 2015 r'

tla 20I6 r. !rotlki z Funcluszu Pruc1, na clo.finctn,sov,unia ksztult:enia procov'nikott'

ntloclocictnych ev,iclencjonov)cuto rgcznie nu konlach ietlnostki 139 tu krtre.spondencji

z konlem 210. Jednakie y; przepisuch tttewnglrznych rloh,czrlcych zusad ruchunkov'oici nia

okre,{lono spo,sobu ewiclenc:ji operac.ji go,spodurc'zych z udziulent porvvzszvc:h .{rodkov' nu

doJinansovt anie kszl alceni a pructttv ni kott' ttioclociam'c' h.

Zgoctnie z grt. l0 ust. t pkt 3 tit. tt u,ttcut,y z dniu 29 vrze,(nio 1991 r. o rut:hunlrrnus'sc:i

(bz. U z 2013 r. poz. 330 z pozt:. znt., a nastggtnie D:. L. z 2016 r., prtz. 1017), iedno'stku

pot,rtinna posiculac dokumenlucig opisuiqcq u; .igzyktt polskinr przy.igle przez niq zusucly

(potitykgl rachttnkott,oici, o v) szczegolttoici; dotyc2qgg sposobtt prowudzeniu ksiqg

inrhur[or,r,ych, w tym co nctjmniej zaklctclowego plontr kont, tr,slaluiclcego v't'kaz kont k'siggi

glotvnej, przyjgti za,sacly kta,:yfikacii zclcrrzen, zu'sutllt prov'aclzeniu konl ksiqg

pontocnic4,ch oraz ich powiqzania z konlanti ksiggi glownej.-Z 
kolei zgor)nie z orl. l3 usl. I 1,u,. uslatry o ruchunkou'oir:i, ksiggi t"uchunkotve obe.intujtl

zbiorlt zipisotv ksiggov,ych, obrolovt (stutr zupisottl i sald, ktore lworzq" clziennik, ksiggg

glotv"nq, isiggi pomocnicze, zestcnt,ienict; obrofott, i ,sctld konl ksiggi gkiv'nei oruz sald kont

ksiqg pomocniczYch.
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Ksiggov'ait nct kontach organu dokonyuuli pracoy,nic), ReJbrotu Finctnsotl)ego. J{udzor
w tym zakresie sprcn4)o\aalo p. Marzena Kopczewska - Skarbnik Gminy Pietrowice Wielkie,
do ktorej obowiqzkdw nulezalo rrjv,niez inic.jowanie i oprucov,ttvtcrnie pro.jektotl uchwol,
zarzgclzeit, clecyzji i tuytycznych w zakre,sie prowadzonyc'h ,rpruw.

Wniosek nr 9
Uzupelni i  dokumentacjg okreSlaj4cE zasady rachunkowoSci jednostl<i w zakresie
zakladowego planu kont dla [Jrzgdu Grniny Pietrorvice Wielkie poprzez
wskazanie sposobu ewidencji operacji gospodarczych z udzialem srodkow
z Funduszu Pracy na dofinansowanie ksztalcenia pracownik6w mlodocianych,
stosowniedoar t .  l0ust .  I  p l<t3 l i t .  aoraz ar t .  l3  ust .  1  ustawy zdnia2gwrzesnia
1994  r .  o  rachun l<owoSc i  (Dz .  U .22016  r . ,  poz .  l 04 l ) .  ma j4c  na  uwadze  a r t .  68
orazart.69 ust. I  pkt 3 ustawy zdnia2T sierpnia2009 r. o f inansach publicznycl 'r
(Dz .  U .  z  2016  r .  poz .  I  870  z  po in .  zm. ) .

W bilansuch jednostki Llrzqd Gntiny Pielrov,ice Wielkie ,rporzqclzonych v,g :;tonu na
3l grudnia 2014 r. oraz 3l grudnia 2015 r, wykazano stany aktywot,t, ipasywov) na ktniec
roku v, innych kv,oloch, niz u,ttnikulv z ev,idenc.ji ksiggotte.j no clzien 3l gruclnia 2011 r,
oraz 3l grudnia 201 5 r.
Zgodnie arl. l usl. I uslot4))) z dniu 29v,rzeinia 1991 r. o rttchunkowo,(ci (Dz. L/. z 2013 r.,
poz. 330 z prjin. zm.), .jedno,slki obov,irlzane sc! ,ylo,s'otrui przyjgte zu,sudy 6xtlitykg)
rachunkov,oici, rzelelnie i jasno przed,slatt'iajqc st,lucrcl? mujqlkovtq i .finans'ov,q ora;
v,ynik finan,sowy. W ntyil url. I usl.2 v,vt,. u.slmt,y o ruchunkov,oici ztlarzeniq, 11, tynt
operacje gospodarcze, 1jmuje sig tv k,siggach rachunkowygl't i tuy,kuzuje y) spt'ott,ozdonir,t

.finansowl,nt zgodnie z ich treicicl ekonomicznq.
Stosov,nie do ! l7 ust.3 pkt I rozporzqdzenio Mini,vtru Finan,sou,z dnia 5lipca 2010 r.
w sprawie szczegolrytch zasad rachunkov,oici oraz planov, konl dla budzelu paits'lwa,
budzetota .jednostek sumorzqdu leryloriolnego, jeclnoslek budzslswych, santorzq4sytych
zakladriv, budzetowych, paitsttuowych .funduszy celowych oraz pan,slytowych jedno,stek
budzetowych mcjc1cltch siedzibg pozct grctnicctttti Rzeczvpo,spolite.l Polskiej (Dz Ll.
z 2013 r., poz. 289 z priin. zm.), bilans pott,inien zawierat inJormac.je v,zakre,sie u,slolonynr
dla jedno:;lki budzelowej i santorzqdov,ego zuklaclu budzelov)ego w zalqczniku nr 5 clo y,v,.

rozporzqdzenia.
Kwotlt wykazane w bilansach.jednostki Urzgdu Gntinv Pietrovtice Wielkie za 20ll r.
i 2015 r. pot,rtigkszone zostallt o irodki Zokludovt,ego Funtltts'zu Striurlc'zen Socjalnych
plac6wek o,iwiatoruych. J,{a ruoc)) uchtualy lrrr XXI/166/2012 Rudy Gminy Pielroyvic:e
Wielkie z dnia 29 listopada 20I 2 r. \,t) sltrat,ic : zorgani:ovania t,spolnej ob,s'lugi
administrocyjnej, .finansowej i organizctcyjne.j prunt,uclzonltgh szk6l i przedszkoli Urzqd
Gminy Pietrowice Wielkie prowadzil v,sp6lnc1 oltslugg admini,s[rac't,inq i./inun,\'owq pigciu
pl ac ov, e k o iv, i rt l otuy c h.
Powyzsze shuierdzono w pozyqji hilansowej:
- W 2011 r. 1,u poz. B.ll.1. ,,Pozostole naleznolci" (aktyv,o), tt,vkozono na koniec roku
lnuotg 670.052,32 zl, notontiast ,salda konl urzgdu wyno,sily 608.428,31 zt, co slctnowito
kwotg 6 l .621,00 .21 r6znicy.
- poz.B.III.2 ,,Sroclki pienigzne na rachunkach bonkrnatych" (aktyrtct) r,vykazuny.stun nu
koniec rokuwynosil 296.351,52 zl, natomiasl solda konl urzgduv,),nosily 281.810,03 zl, co
.slanov,ilo lot,ole roznictt 11.511,19 zl.
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- poz.D.l ,,Zaklocloyyy Fundusz Striadczen Socjctlnl,ch" (pusytt'n) tul,kozurtv slcut no koniec

rokrr 20llwynosil 261.173,87 zl, natomiusl saldo konto urzgduwyno,silo 183.938,J9 zl, c'rt

stanowikt kl,olg roznicl' 77.235,38 zl.
- W 2015 r.- po slronie aktywotv v) poz. B.II.1. ,,Pozoslrtle nulezno,(c:i" wykuzuny s'tctn nu

koniec u,yno.sil 712.631,23 z!. natoruiast salda konl urzgdu v,yno,sily 655.210,23 zl, co

stanowilo hvotg 57.121,00 zl ro1nicy-
- y.) poz. B.IIL2 ,,Sroclki pienigzne na rachunkach hankt;rytych"(aklytv69

koniec roku v,r)nosil 210.863,20 zl, a sttldo konl jcdnostki v'ttnosilv
v,ykazany ston nu
228 882,22 zl, c0

,stonctwilo kv,otg I1.980,98 zl rtiznic:1t.
- 1to str.onie pasyyott, t't,1toz. D.l ,,Zakludovt! Fundusz Stl,iadczen Sociulnygfu" vtykazunv

stan na koniec roku 2015 wynosil 271.701,16 zl, o :;uldo konto.iednostki v'ynosilo

205.299,J8 zl, co stonrttuilo louotg 69 l0l,9B zl 16zniclt

Bilans.jednostki (|rzgdu Gminy Pietroy,ice Wielkie zu 2014 r. oruz zu 2015 r. podpi,sali;

p. Andrze.l Wawrzynek - Wojt Gntiny Pietrowice Wielkie oruz p. Murzenu Kopczew:;ka -

Skarbnik Gm iny P ietrov' ice tr4/iel kie.

Dane do bilnnsovt jeclnoslki Llrzgdtt Gminy Pietrov,it:e Wielkie przygolrttt,uli prut'tttvtrit'y

ReJbratu Finan,sotNego. lr,laclzrtr ut tym zukre,sie sprov)otrala p. Morzena Kopczeu',ska -

Skarbnik Gntiny Pietrowice Wiel kie.

Wniosek nr  10
Sporz4dzic bi lans Urzgdu Gminy Pietrowice Wielkie rvg stanu na 3l grudnia

2016 r.,  stosownie do art.4 ust. |  ,  art.4 ust. 2 ustalvy z dnia29 wrzesnia 1994 r.

o rachunkorvoSci (Dz. lJ. z 2016 r.,  poz. 1041) oraz S l7 ust. 3 pkt I

rozporzEdzelia Ministra Finansorv z dnia 5 l ipca 2010 r. w sprarvie szczegolnych

zasad rachunkorvojci oraz planr5rv kont dla budzetu panstwa. budzetor,v jednostelt

samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych. samorz4dowyclr zakladorv

budzetowych. paristwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek

budzetowych maj4cych siedzibg poza granicanri Rzeczpospoli tej Polsl<iej (Dz. u'

z 2013 r . , Poz. 289 z Pofn ' zm .) .

W 2011 r. nieprtnt,icllott,o obliczono i wykctzuno \) sprut'ozcluilat:h Rb-275 z wykonunia

plantt rlochoctdw budzetowych .jeclnoslki .sumorzqdu tervloricrlnego za rok 2011, .iok

i w Rb-pDP 7 y,ykonctnio clochodow poclatkou,),c'h Gntinv zu 2011 r. skutki.finunsou'e

11,pr.ott,adzone uchwalcl AL' .YWI/182/2008 Rody Gminv Pielrotvic:e Wielkie

z dnia B wrzeinio 2008 r. cllu poclatniko o nr kurlv konluuej l I poprzez zanizenie ich

o loyolg 20.176,25 zl.
Powl,zsze byto niezgodne z za!;udanti ,sporzqdzuniu 't|l'|. spt'utt'ttzdan v'vnikaiqcvnti

z.q J t tst.  I  pkt l0 gr-u2.5\ 6 usl.3lnslrukc.j i  .sporzqdzuniu sprutl ' r tzdun budzetotvych

]j/ zakresie buclzetriv, jednoslek ,samrtrzqdu tervlorialnego bgdqcei :crlqcznikiem nr 39

clo rozporzqclzenicr Ministra Finansou, z dniu 16 stvczniu 201 I r. l| s:ltt"c|tie

,rprorrurrlowczgici budzetott,e.j (Dz U. poz. II91 Zgodnie z przylot'nnyrtri przepi'sami,

,iprarrorclanie jeclno,gtkowe 2 y,ykonanicr plunu dochodov, ltudzelov,vch z tylulu poclatkotv,

optat oraz niepodalkotuych nalezno.sc:i budzetottvc:h, pobieronyc:h przez iednoslki

,irrrorrqdu tery;ioriulnego, sporzqclza sig rtcr pocl.slcnvie danych ksiggov'rtici podcttkotuej

t, sposob nastgpujclc.v; tr) kolunmie ,,Skutki udzielonych ulg i ztyolnieti..." v|'vkazuje sig

(bez ttlg i nyolnien ustav,ott,yc'h) sktnki Jinun,sov'e w1'niku.iqc:e ze zv'olnien i ulg

tv pocla-tkach i oplatach v,prov,aclzorych przepisurtti uchtuerl rud gmin ltrb miasl na
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prawoch pov,iollt, tuydonyni ncr podstawie us'tey)ov,))ch upotruznien. Kv,oly, clolvczclce
,skutkdw obni2enia gornych ,stuwek podatkriw, ,skutkhy udzielorrych ulg i nuolnien
v'vkozane v) odpowiednich kolumnoch .sprav,ozclaniu, povtinny byt zgodne
z odpou,iadajqcymi tym louotom ,skulkami, wykazanymi w ,sprav,ozdctniu Rh-27,5 z
wykonania plarut dochodow samorzqdou,ych jednostek budzelot,t,ch i.jednostek samorzaclu
lerytori alnego, odpow iednio do przepi,s'o1r t"ozpot'zcydzeni u.
Zgodnie z sl 9 usl. I i usl.2 ww. rozporzqdzenict, kierott'rti61, fednostek oboriq:uni ,s'r1
sporzqdzot sprav,ozdoniu rzelelnie i pruu,idlov,o pod v,zglgdem mervlorl)cznynl
i formctlno-rctchurfts1ltytn. Ktt,ctty v,ykazune u' ,:prat,ozduniac'h ptnvinny lryt zgodnc
z danynti wynikajqcymi z ev,idencji ksiggtnuej.
Sporzqdzdqc sprrm,ozdanie Rb-PDP i Rb-275 nieprawidlotuo y,ykctzuno shrtki udzielonych
podotnikowi nuolniefi It podotku od nieruchomoici, t,t,skazujqc v,artoic tr,),nikajqcrl
z deklorac.ji tu v,y:;okoici 221.163,00 zl, bez uwzglgdnienia v,urtoici korekt deklurcrc.ji
zlo2onych v) dniu 4 czetlt)ca 2011 r. oroz I6 u,rze,iniu 2011 r. Kyt,ola udzielonego
zv,olnienia podatnikov,i v,yno,silo 211.639,25 zl. Rozniccr to huota 20.176,25 z!.

Infbrnrucje o skutkach udzielonvch nuolnien vt podalkach sporzqdzali pracov)nicv Re.feratu
Finansowego. J{adzor \r lym zakres'ie sprcnuor4,ala p. Mnrzenu Kopczev,ska - Skarbnik
Gminy P ielrowice Wiel kie.

Sprcu,ozclanie Rb-PDP 2 y,ykonuniu doc:hoddv' podutkotl,),c'h zu okres od poczt\tku roku do
dnia 31 grudnia 2011 r. oro: spravoz(lunie Rb-27,5 z n'y-konania planu dochodriv,
budzetowych jednoslki s'omorzqdu leryloriulnego zo okre.s od poczcltku roku do clnitr
3l grudnia 20ll r. podpi.sali: p. Andrzej Wav,rzynek - LL'QIt Gntiny,Pietrowice Wielkie
oraz p. Marzena Kopczew,ska - Skarhnik Gminy Pietrov,ice Lil'relkie.

Wniosek nr  11
Ponownie obl iczyc i  prawidlowo ustal i i  sl<utl<i f inansorve udzieloltyclr przez Radg
Grniny zwolnieri  w podatku od nieruchomoSci dla podatnika o nr karty kontowej
1 I oraz prawidlowo wyl<azac ww. sl<utki zrvolnieri rv sprawozdaniach Rb-PDP
z wykonania dochod6w podatkor,vych gminy oraz Rb-27S z wykonania planr-r
dochodow budzetowych jednostki samorz4du terytorialnego, stosorvnie do S 9
Lrst. I  i  ust. 2 rozpot 'zydzenia Ministra Finansou' z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. lJ. z 2016 r. poz. l0l5 z pofn.
zt 'r ' t .)  oraz $ 3 ust. I  pkt 10. pkt 12 oraz S 8 ust. 3lnstrul<ci i  sporz4dzania
sprawozdari budzetowych w zakresie budzetow -iednostel< sanrorz4du
terytorialnego bgd4cei zalqcznikiem nr 39 do ww. rozporz4dzenia, m4j4c na
uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z drria 2l sierpnia 2009 r.
o f inansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. I  870 z poin. zm.).

W latach 2013 - 2011 zctniechono biezqcego r,tjgcia v,ksiggrtch rachunkoy,),ch Lirzgdu
Gminy Pietrov,ice Wielkie zmion ll slanie srodkov; trtt,olych, r, zv)iqzht :e :aniunq,
,sprzedazq i nabycienr nieruchomo,(ci. lVarus'zono tym url. 20 usl. I uslntt,y z clnia
29 wrzeSnio l99l r. o rachunkowolci (Dz. tl. z 2013 r., poz. 330 z poin. zm.), zgodnie
z ktorym do ksiqg rachunkov'ych okresu sprcm,ozdav,czego nulezy v,provt,ctclzic, tu po,slctci
zapisu, ka2de zdarzenie, ktore nastqpilo w tym okresie sprawozdowc4)m. Opoinienia
z ewidencjonowaniu zmian w irodkuch tnualygh wynosily od 3 do I I miesigctt.
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Potuyzsze dotyczyJs:
- dzialki gminnej o nunterze 842/8 o powiet^zchni 0,0106 ha. Nierucfutruoic,sprzeduno
w dniu 19 lipca 2013 r. - okt notoriolny Repertorium A nr 571/2013. Wyk,siggoy,aniu
z ewidencji ksiggowe.j dokonano w dniu I paidzierniku 2013 r. nu pocl,slataic dokumenlu
ksiggowego OTG nr 00002 z clnia I paiclziernika 2013 r. sporzqdzonego pt'zez prucownikct
ReJbratu Finansowego,
- dzialki gminnej o nutilerze 65/9 o povtierzchni 0,0937 ha. Powyzslq nientchomo,(c
sprzedano w dniu Il ,stycznia 2011 r. - akt noluriulny'Reperlorium A nr 156/2011,
natomiu,st z ewidencji k:;iggotre.f przedmiotowq dziulkg v,ltk,siggov'ono v nric,s'iqcu gruclniu
2011 r. Wltk.siggovtania z ev,iclenc'ji analityczne.f clo poszczegolnvch dziulek, w ksigdze
invvenlarzov,e.i ,{rodkriv, lnt,ulyc:h,.ink i z konlu 0ll - ,,Srodki tnt,ale" dokonuno v' dniu
3l grudnia 2011 r. na podstun,ie clowodu ksiggowego LTZ nr 00021 z dnia 3l grudnia
20 I 1 r. sporzqdzonego przez procowniku Referutu Finons'owego,
-,vy dniu l0 kwietnia 2014 t'. zawarto urtrovtg zumiany - akt notariulny Repertorium A
nr 1206/2011, no nrccy ktorej Gminu Pietrov,ice Wielkie.stalo sig v'luicicielanr dziolki
o nuruerze 5l/25 ipot+'ierzchni 0,0553 ha, a,sprzedulu dzialkg o numerze 29/l pov,ierzchni
0,0615 ha. Potuy2szych zmian v' ,vlanie ,;roclkow lrtrul),ch dokonans vtt gt'Lttlniu 2011 r.
W ey,idencji ks'iggrnrej dziulkg o nutncr':L'51i25 ujglo tt'dniu 3l gruclniu 2011 r. nu
pocl,stawie doyvodu k,siggtnuego OTG nr 00003 z dnia 3l grudnia 2011 r., trcilontia.s'l
v,yksiggov,anio dziulki nr 29/l z konto 0l I dokonuno rrht,nie2 v dniu 3l grudniu 2011 r.
nct podstawie dokumenttt LTZ nr 00032 z dnia 3l grudnia 2014 r. Dokttmenly kriggov,e
sporzqdzone zoslaly przez pracow tlikow Re.fbratu F inunsotr ego
- na mocy Decyzji Woiewody Slclskiego IVW/W/77230/57/ll z dniu Il ,s'ierpniu 2011 r.
Gmina Pietroyvice Wielkie nob)tlo dzialkg o nunterze 91.3 (obecnie nr I I I! o prnt'ierzchni
0,0100 ha. Decltz.ja s'tala:;ig osluleczna v, clniu 29.siarpniu 20ll r. W tleqtz.ji lej nia
poduno v,ut"lo,tci nieruc'honn,(ci. Przedmiolol'u dziolku zoslulu v'protloclzonu clo ev,itlenc.ii
ksiggowej v, dniu I gndnia 20ll r. na pods'turvie clokuntentu ksiggov)ego OTG ru'00001
z dniu I grudnia 2011 r. sporzqclzonego przez prucov'niku ReJbratu Finun,towego.
W przepisach wewngtrznych wprowodzonysh zarzqdzenient l{r 0l/DW2005 W(tita Gmintt
Pietrowice Wielkie z dnia I hyietnia 2005 r. ]r' :;prmria In,strukc.ji obiegu, kontroli

i archiwizoyvania dokumenlow .finun,sowo-ksiggotryc'h \v jedno,stcz Lrrzqd Gminy
Pielrowice Wielkie v)raz ze zmianumi, nie uregulotvono procedur clolyczqq)cP obiegu
doktnrcntov' ksiggott'ych dokumentLjclqtch znriany v' .vlunie iroclkov' 1111,61tyc:h v, zctkresie;

lerminov) sporzqclzania cktkurttenlov, k,s'iggotr.r-ch, przekuzlttt,unia infbrmac'ji pomigdztt
Referatem Inwestycji, Go,spodarki Komunalne.j i Rolniclrt,u, u Re.fbralent liinan,sotuynt oraz

oso h oclpow iedzial nyc' h w powyz,rzytit zakres ie.

Ponudto, v, 2011r. nie dokonuno v)))cen), nob!lai przez Gming Pielrov,it:e lI/ielkic: rttot:1t

prav)a na podstayvie decyzji Wojev'ocly'Slq,tkiego wtL'. d:ialki o nunterze 913 i prnt,ierzc:hni

0,0400 hu. W ksiggat:h inv'enlurzolt,ych .vroclkov, lttrul);ch juk i nu koncia 0l I - ,,Srodki
tnuale" nieruchomoic uigto z zerou)q warlosciq.
Stosownie do ort. 28 ust. 2 uslutt,)t z dniu 29 y'rza,sniu I991 r. o ruchunkowo.vci (Dz. f-1.

z 2013 r.,  poz.330 z pozn. zm.) cenu nabyt ' iu, lo ( 'enu:akupu,:;kladnika uklyw(nt,,

obe.jnntjqca louotg naleznq sprzedajqcemu, bez podlegajqcych odliczeniu podulku ocl

tot'ttarow i uslug ot'oz poclutku akcyzov;ego, u ri' przypudku intpor'ltr lttttt'igkszonu
o obciqzenia o charokterze publicznoprav)nym oraz potvigkszono o kosztl; bezpo.{rednirt

zwicyzane z zakttpem i przvstosovtcutiem sklcrdniko ukll,tt'otl' clo s'lcrrttt zdutnego do uzvtt,ctnicr

lub vtprov,adzenia do obrolu, lqcznie z ko,szlcuni trurt:;porttt, juk tez zuludunkv, v,y/uclunku,

skladowania lub wprowadzenia do obrolu, a obniionu o rabuly, opttslv, inne poclobne

zmnieiszenio i oclzys'ki. Jezeli nie.jest mozliv,e uslctlenie c€n\t nubt,c:ict l;klttclniku ukhryt6v:,
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a v) ,\zczegolnoici przyjgrego nieodplcttnie, 11' rym w clrotlze dttrowizn)t - .iego lltycen-l

clokonuje stg wedlug ceny sprzeclttzy iakiego 'samego lub podobnego przedtttioln'

w ntyir zarqczniki r, 3 do rorplrrrlrtz-inio Ministru Firrmsov'z dniu 5 lipca 2010 r'

w ,\prawie ,szczegfurnych zusacr 
-rachunkowoici 

oraz planow kont tllrt hudietu puit'slwa,

bndzetoyv .lednoJek'santorzqdtt rentrorialnego, iednosrek bttdzetov'vch, samorzqdov'ych

zakladov, budzetou,ych, panshuorryrh fundiszy celowych groz panshrtotl'ych jednostek

budzetotaych nta.jqcych siectzibg poza E4ranicanri Rzeczyltospolite.i Pol,skiei (Dz U' z 2013 r'

poz.289 z poi,'z'nt.), konto fllt ,tiZ1'do ett'iclencji 'stttrtlt or(tz ztt' igkszefi i zmniei'szen

tyarto,sci poczqtkotue.i ir,dkott, tnualyc'h nriqzonyc'h z 1.'ykonyvtrt,tQ dzialalno'icit1

.iednostki, ktore nie podregqiq ttjgciu na kontach; 0r3, 0r4, 016 i 017.l{ct stronie wn konta

011 ujnttrje sig nvigkszenio, n na stronie Ma - zmnie.iszenio slctntt ituartoici poczqtkowei

irocJk6,, trwabtch, z wy.jqtkiem umorzenia irodkovv tnttallch, ktore t'inuie sig na koncie

071. Jr,la stronie wn konla 011 ujmuje sig 1't) szczegolnoici; prz1'chody nrtwych lub

Ltzytyanych irodk6v, trtt,alych poriodrqcych z zukttpu gototl)ych 'irodk6v' trt'alyr:h lub

inv,esDtcji oraz w,artosc ulepszefi ztt,igkszciclq'ch wirttt,st poczcltkowcl 'fuodkov' lt'v,olychI

przychody i,ocrktiv,tnuarych not4)o Lticnvnionych; nieocrprutne przyigcie ,irodkovr rrtt'abtc:h,'

z,,igkszenia wartoici poczqtkotuej irortkow trl,ab,ch dokonvr'one na skutek aktuulizacii

ich v,yceny. l{a stroiie Ma konto 0ll ttimuie ,sig tt' .szczegolno'{ci" tuyco.fhnie 'fuodk(nt

tnuorych z uzywania nct ,skutek ich rilot,icroc.ii, z potuocru zni,szczenio, zuiycict, ,sprzeda2y

oraz nieodpratnego przekazcrnio; ujawnione niedobory irodkow tnualych; zmnie.iszenict

warto,ici poc.zqtklott,ii iroclkow trtt,alych dokonyv)ane na skt'tlek uktuulizacii ich vtyc€/tt''

Ewiclencja ,\zczegolowa prowaclzona do konta 0l I potuintla Ltmozliwic; uslalenie warto'{ci

poczqtkorr,ri potr,rcregoinyrh ,biektrjtt' iroclkritt' lmt'ulvch; tt'stolenie osrib luh kom(trek

organizacylnych, ktorynt povtierzono,srocrki tnt,ctre; nctlentte obliczenie untor:eniu

i antortyzacji. Konro 0ll ttto2ewykazwuac salclo wn, ktrira oztlacza 'stan iroclkot| ttt'alvch

tt' tt, orto sci poczqtkow ej
por,vyzsze zasadl, zostary rowniez okreilone w zakloisll5tm planie kont wprowadzonvnt

zarzqclzenient fir Dw.0050.02.20r2 w6ita Gminy Pietrov'ice wielkie z dnia l1 'sierpnia

2012 r. 11, sltravtie; y,prowadzenio ,irod (potityki) ruchwtkowoici wraz z poinieiszq

zmianq.
skarbnik Gnriny v, trctkcie konlroli ttty.iainilu, ze zmiun w ev'iclenc:ii irodku lnt'ulego

(grunty) dokonlnvano z kilhrntiesigcznVm opoinieniem z tnuagi na lo' 2e pracownik

reJbrartr inwestycji nie dostarczcrl do' referatufinansov)ego srosov)nych dohmenlo,'.

prowaclzenie etuidencji ksiggowej w zakresie irodko,, tnt,al-vch nalezalo do praco,)tlikov

Referatu Finonsov,rgo. l{aizor'v, 0,m zakresie sprTv,ot1,alu lt. Marzeno Kopczev'!;ku -

skarbnik Gntiny pielrov,ic:e wielkie, cJo ktorei rotrtniez zg^clnie z zukre";ent czynno'(ci'

nalezalo inic.jowanie i opracowyrn,ori, proiektonu uclnval, zarzqclzen, decyz.ji i tultlycznych

w zakre,sie ProwadzonYch sPraw'

Wniosek nr 12 . r\
Rozwazyi uzupelnienie procedur wewngtrznych w zakresie obiegu i'fbrmacji

dotycz4cych nabycia, zbycia nieruchomosci, w t\'ln terttrinow przekaz5T vania

dokumentacji oiu, wzmocni6 nadzor nad pracownikami Urzgdu Gminy

w zakresie terminowego przekazywania informacji o zmianach rv stanie Srodk6w

trwalych w celu biez4cego ich ujmowania w ksiggacrr rachunkowych. stosownie

art. 20 ust. r ustawy ; dnia zg wrzesnia lgg4 r. o rachunkowosci (Dz. u.

22016 r., poz. 1047), zasad funkcjonowania konta 01 I okreslonych w za\4czniku

3 do rozporzEdzenta Ministra Finansow z dnia 5 l ipca 2010 r' w sprawie

szczeg6rnych zasad rachunkowosci oraz pranow kont dla budzetu paristwa.

budzetow jednostek samorz4du t.ryoiiulnego, jed'ostek budzetowych'
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samorz4dowych zaklad6w budzetowych, paristwowl'ch furrduszy celorvych oraz
panstwowych jednosteh budzetor,vych maj4cych siedzibg poza granicami
Rzeczypospol i te j  Polsk ie j  (Dz.U.  z  2013 r .  poz.289 z po2n.  z tn. ' ) ,  rna j4c na
uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierprria 2009 r.
o  f i nansach  pub l i cznych  (Dz .  U .22016  r .  poz .  1870  z  poLn .  nn . ) .

Wniosek nr 13
Dokonai wyceny nabytych przez Gming Pietrorvice Wiel l<ie z rnoc)'  prawa na
podstawie decl,zj i  Wojewody Sl4sl<iego nieruchomoSci. stosownie do art.  28
ust. 2 ustawv z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o racltunkou,oici (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1047), maj4c na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia
27 s ierpnia2009 r .  o  f inansach pLrb l icznych (Dz.  t -J . '22016 r .  poz.  1870 zpoLn.
zm. ) .

W zakresie gospodarki nieruchomoSciami:

W 2013 r. dokonanosprzeclazvv, lrybie bezprzetargov)vtn nieruchonn,sci gminnel - dzialki

nr 812/8 (mapa 5) o potl,ierzchni 0,0106 hu,v'celu popruv'yv'arunk6\t'zogospotlurov,tutitr

dzialki przyleglej 832/2 (nrupct 51 Pietrov,ice Wielkie ponrinn .foktu, ze zbytucu nie

nueryfikowal, czy zachodzq przeslunki zbycitt tv tvtrr lryllir.
Powyzszym naruszono urt. 37 u,yt. I v, nuiqzku z ur'|. 37 ust. 2 pkt 6 usluv;y z dnia

2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nientchontoicionti (Dz. fJ. z 2010 r. ltlr 102, poz.651

z poirt. zm.), zgodnie z ktoryni nierut'homosci s'q ,sprzetluv'une v) drodze przelargu,

notomio,st nieruchomoici ,sq zb1av61ne \t) formie be:prz.elurgowc.j, jezeli ntogq popruv,ic

v,urrtnki zago,spodaroy,aniu nicruchonto.{ci przyleglaj, ,;lunotyiqca.i v,lu,s'nrt.sc lub otltluncj

t,t,ttzytkoyt,anie ytiec4,s'le o,sohie, klora zumierzu lg nierur:honttt,(c nubyc, iezeli nie mogq

b1,c zagospodarot'vane .i ako odrg bne nientchonto'(c i.
Zb1,6ie nustclpilo portrirtro.fctktu, ze sprzedonu nieruc,hontoic sc\siuclov'ulu z nieruchomolcicl

oznoczonq nr ewidencyjnym jako dzialka 832/2 podmiolu, ktoremu sprzedano

nieruchomoic, ale rowniei z nieruchomolc'ic1 o:nuL':ottq nr clziolki 833/2 - bgclqqtnti

v,lasnoiciq i nnych oso b /izycznyc h.
Gnina Pietrovtice Wielkie podjgla decvzjg o.sltrzeduzl,nieruchomo,fui lf lrytbie

bezpr.zelurgo\4,yut bez ztyeryfikott,uniu, czy .\przednrunu nieruchontolc nto:c prtpruttii'

v,arttnki zagos:podurow ctnia rl: iul ki ttr',\ 3 3/).
l{ie ttstctlono zalem y) sposob dos'latecznv, czlt 76,r'lrodzilt'prze,slonki zb1,ci61 nicruchomo'(ci

11/ trybie bezprzelctrgov)ytit z art. 37 u.yl. 2 pkt 6 11.''t1,. Lt,\lcttt)y o gr,t,spodctrce

nieruchomolciartri.

Zaclania w zakresie prz.vgottnvania sprzeclaz.v nienrchonn,ic'i nulezalv tlo obowiqzkiw

Inspektor Refbrant Inv,e,slycji, Go,spoclarki Kontunulnei iRrtlnicltvct LlG Piatrowic:e

Wielkie. LIruotug sprzeda2y nierttchomoici w imieniLt Gminy Pielrrnt'ice Wielkie w dniu l9

lipccr 2013 r. podpisol p. Andrza.j Wtnt'rz\'nck- WQt Gmin'Pietnnvice Wialkia'

Wniosek nr 14
Wzmocnic nadzor nad pracorvnikarni Urzgdu Gminy Pietrowice Wiel l<ie

w zakresie przygotowania i pror,vadzenia postgpowah na zbycie nieruchomo:{ci

w trybie bezprzetargowym stosownie do art.3l r"rst. 2 pkt 6 ustar.vy o gospodarce

nieruchomoSciami  (Dz.  lJ .  z  2016 r . .  poz.214l ) ,  rna j4c I ra uwadze ar t .  68 oraz
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art. 69 ust. 1 Pkt 3 ustawY
(Dz.  U.  z  2016 r . .  Poz-  I  870

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

z pofn. zm.),

Stosownie do trejci art. 9 ust. 3 ustarvy z dnia 7 paldziernil<a 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. lJ. z 2016 r. poz.56l),  sprawozdanie o sposobie real izacj i

wniosl<6w pokontrolnych nalezy przedlolyc Regionalnej Izbie Obrachtrnkowef

w Katowicach. w terminie 30 dni od dary otrzymania ninieiszego wystqpienia.

Do wnioskow pokontrolnych zawartych w niniejszym rvyst4pieniu przysluguje prawo

zgloszeniazastrzezenw zakresiewymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dniaT pa^dziernil<a

tggZ r. o regionalnych izbach obrachunkorvych. Zastrzelenia tnozna rvnosii do Kolegium

tr-rtejszej lzby,w terminie 14 dni od daty otrzymania wystqpienia pokontrolnego'

ZastgPca Prezesa
Regionalnej tzby Obrachunkowej

w Katowicach

E lek t ron i czn ie  podp i sany  p rzez  K rzysz to f  A leksande r  Rog

Krzysztof Rog
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