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WK-60/3/2019 

P R O T O K Ó Ł KONTROLI 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Szydłów za 2018 rok i inne wybrane okresy, 
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, mającym siedzibę przy ul. Rynek 2, 
28 - 225 Szydłów, w okresie od 6 lutego do 4 kwietnia 2019 roku przez inspektorów Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach: 

- Joanna Pieczyrak - starszy inspektor kontroli na podstawie upoważnienia Nr WK-60/3/C/2019 

z dnia 04.02.2019 r. (z przerwami w dniach: 5,18,19, 29.03.2019 r.), 

- Sławomir Maszczyk - inspektor kontroli na podstawie upoważnienia Nr WK-60/3/A/2019 

z dnia 04.02.2019 r. (z przerwami w dniach: 6,18,19, 21.02.2019 r., 01, 29.03.2019 r.), 
- Rafał Banach - młodszy Inspektor kontroli na podstawie upoważnienia Nr WK-60/3/B/2019 
z dnia 04.02.2019 r. (z przerwami w dniach: 19.02.2019 r.). 

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona została za 2018 r. i inne wybrane 
okresy do dnia trwania kontroli, według następującej tematyki: 
I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne, 
II. Księgowość i sprawozdawczość, 
III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego, 
IV. Dochody budżetowe, 
V. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, 
VI. Rozliczenia otrzymanych i udzielonych dotacji, 
VII. Gospodarka mieniem, 
VIII. Rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi. 
Zakres i sposób kontroli podano w treści protokołu. 

Ilekroć w niniejszym protokole kontroli użyto sformułowania: 

- Wójt - oznacza to Wójta Gminy Szydłów, 

- Skarbnik - oznacza to Skarbnika Gminy Szydłów, 

- Rada Gminy - oznacza Radę Gminy Szydłów. 



I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE 
(kontrolował Sławomir Maszczyk) 
1. Kierownictwo jednostki 
Przewodniczącym Rady Gminy w Szydłowie jest pani Katarzyna Justyna Skuza wybrana na tę funkcję 
uchwałą Nr 1/1/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19.11.2018 r. W poprzedniej kadencji funkcję 
tę pełnił pan Ireneusz Jastrząb (uchwała Nr XLV/276/2018 Rady Gminy w Szydłowie 
z dnia 30.01.2018 r.). 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Szydłowie jest pan Zbigniew Głogowski, wybrany na tę funkcję 
uchwałą Nr 1/2/2018 Rady Gminy z dnia 19.11.2018 r. W poprzedniej kadencji funkcję tę pełnił 
pan Jerzy Tadeusz Klamczyński (uchwała Nr 1/2/2014 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 01.12.2014 r.). 
Burmistrzem Miasta i Gminy Szydłów jest pan Andrzej Tuz, wybrany w wyborach bezpośrednich 
(na Wójta) w dniu 21.10.2018 r., co potwierdza zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej 
w Szydłowie z dnia 23.10.2018 r. W ubiegłej kadencji funkcję Wójta Gminy Szydłów pełnił 
pan Jan Tadeusz Klamczyński, co potwierdza zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie 
z dnia 18.11.2014 r. 
Skarbnikiem Gminy Szydłów jest pani Alicja Kłonicka, powołana na to stanowisko uchwałą 
Nr XXXIII/164/09 Rady Gminy z dnia 18.03.2009 r. 

Wójt Gminy Szydłów w dniu 19.03.2009 r. powierzył Skarbnikowi obowiązki i odpowiedzialność 
w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych (kserokopia pisma z dnia 19.03.2009 r. wraz z zakresem 
czynności stanowi akta kontroli Nr AK/l/l do protokołu kontroli). Zastępcą Skarbnika 
od dnia 20.01.2011 r. jest pani Anna Pytowska. 

Sekretarzem Gminy jest pan Janusz Sowa, powołany na to stanowisko uchwałą 
Nr 111/25/98 Rady Gminy z dnia 09.11.1998 r. Pismem z dnia 05.01.2009 r. Wójt Gminy Szydłów 
poinformował Sekretarza, że stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych 
z dniem 01.01.2009 r. jego stosunek pracy na podstawie powołania uległ przekształceniu na umowę 
0 pracę na czas nieokreślony. 

Ujęta w uchwale budżetowej Gminy na 2018 r. kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków 
1 rozchodów nie przekroczyła wysokości 40.000 zł, wobec czego kontrolowana jednostka nie miała 
obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych. 

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne 
Podstawowe zasady działalności Gminy reguluje Statut Miasta i Gminy Szydłów wprowadzony 
uchwałą Nr 111/8/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14.12.2018 r. Poprzednio obowiązywał Statut 
Gminy Szydłów wprowadzony uchwałą Nr VIII/37/2003 z dnia 30.04.2003 r. 
Urząd Gminy posiada Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta 
Gminy z dnia 27.04.2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy 
Szydłów. 
W 2018 r. w kontrolowanej jednostce obowiązywały następujące uregulowania wewnętrzne 
dotyczące gospodarki finansowej jednostki: 
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- zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szydłów z dnia 10.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
(polityki) rachunkowości w Gminie Szydłów, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem 
Nr 71/2017 z dnia 29.12.2017 r. oraz zarządzeniem Nr 77/2018 z dnia 28.12.2018 r., 
- zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Szydłów z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia 
„Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu", 

- zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Szydłów z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zasad przyznawania, 
przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury, 
- zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Szydłów z dnia 31.12.2009 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Szydłów, 
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 19/2011 z dnia 29.04.2011 r., 
- zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Szydłów z dnia 22.11.2010 r. w sprawie określenia sposobu 
prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Szydłowie i jednostkach organizacyjnych Gminy 
Szydłów oraz zasad jej koordynacji. 

3. Dane ogólne o Gminie Szydłów 
Gmina Szydłów utworzona została z dniem 01.01.1973 roku na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy 
z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r., Nr 49, poz. 314) uchwałą Nr XVII/79/72 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 08.12.1972 r. w sprawie utworzenia gmin 
w województwie kieleckim (Dz. Urz. z 1973 roku Nr 49, poz. 314). 
Gmina Szydłów wymieniona została w załączniku do ustawy z dnia 24.07.1998 r. o wprowadzeniu 
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.), 
jako gmina w województwie Świętokrzyskim. 

Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 107 km 2, co wynika z zapisu § 1 Statutu Miasta 
i Gminy Szydłów. 
Gmina Szydłów obejmuje swym zasięgiem administracyjnym 16 sołectw, o czym stanowi załącznik 
Nr 4 do Statutu. 
Na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców Gminy Szydłów wynosiła ogółem 4.897 osób. 
Gmina Szydłów posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 866-16-08-398 nadany przez Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Staszowie w dniu 30.05.2011 r. 
Urząd Gminy w Szydłowie posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 655-10-44-491 nadany 
przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie w dniu 13.06.2000 r. 
Gmina Szydłów jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki 
Narodowej i posiada numer identyfikacyjny REGON 291010814 nadany w dniu 12.01.2001 r. 
przez Urząd Statystyczny w Kielcach. 
Urząd Gminy w Szydłowie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 
Gospodarki Narodowej i posiada numer identyfikacyjny REGON 000547402 nadany w dniu 
06.01.2009 r. przez Urząd Statystyczny w Kielcach. 

W 2018 r. Gmina Szydłów posiadała 9 jednostek organizacyjnych, których szczegółowy wykaz 
stanowi akta kontroli Nr AK/1/2 do protokołu kontroli. 
Na podstawie uchwały Nr XXVIII/164/2016 Rady Gminy z dnia 10.10.2016 r. w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej Gminy Szydłów, została utworzona, w drodze przekształcenia Zespołu 
Obsługi Szkół w Szydłowie, jednostka obsługująca „Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie". Jednostka 
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obsługująca prowadziła wspólną obsługę w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną 
dla jednostek organizacyjnych gminy: Szkoły Podstawowej w Szydłowie, Szkoły Podstawowej w Solcu 
Starym, Publicznego Przedszkola w Szydłowie i Gimnazjum w Szydłowie. 

W wyniku kontroli ustalono, że Kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej posiadają pełnomocnictwa Wójta Gminy do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, stosownie do art. 47 ust.l ustawy o samorządzie 
gminnym. W Urzędzie Gminy w Szydłowie prowadzony jest rejestr wydanych pełnomocnictw 
i upoważnień. 
W 2018 r. Gmina Szydłów przynależała do następujących związków i stowarzyszeń: 
S Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, 
na podstawie uchwały Nr XX/127/2000 Rady Gminy z dnia 12.04.2000 r., 
•S Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie uchwały 
Nr XVIII/89/2004 z dnia 18.03.2004 r., 
S Stowarzyszenia - lokalna Organizacja Turystyczna „Czym Chata Bogata", na postawie uchwały 
Nr VI11/42/2007 z dnia 30.03.2007 r., 
S Związku Stowarzyszeń „Białe Ługi", na podstawie uchwały NrXIV/75/2007 z dnia 31.08.2007 r., 
S Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, na podstawie uchwały Nr XXXI 11/167/2009 
z dnia 18.03.2009 r., 

S Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka pn. „LGR Świętokrzyski Karp", na podstawie uchwały 
Nr XLII/210/2009 Rady Gminy z dnia 27.10.2009 r. 

4. Kontrole w zakresie gospodarki finansowej Gminy 
Ostatnia kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Szydłów przeprowadzona została 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach w okresie od 27 maja do 24 lipca 2015 r. 
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne WK-60.17.3221.2015 z dnia 21.09.2015 r., pismami znak: 
RF.3210/41/2015 z dnia 20.10.2015 r., RF/3210/49/2015 z dnia 30.11.2015 r. i RF.3210/03/2016 
z dnia 03.02.2016 r. Wójt Gminy poinformował Prezesa RIO o sposobie realizacji wniosków 
pokontrolnych. W toku trwania niniejszej kontroli przy sprawdzaniu poszczególnych zagadnień, 
dokonano również sprawdzenia realizacji wniosków w bieżącej działalności jednostki. 
Od zakończenia poprzedniej kontroli RIO do dnia bieżącej kontroli w Urzędzie Gminy 
w Szydłowie zostały przeprowadzone kontrole finansowe przez: 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola przeprowadzona 
w dniu 01.06.2015 r. w zakresie trwałości projektu Nr RPSW.03.02.00-26-112/08 w ramach RPOWS 
2007-B, 

- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej - kontrola kompleksowa 
przeprowadzona w dniu 23.11.2015 r. z zakresu pomocy społecznej, 
- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej - kontrola problemowa 
przeprowadzona w dniu 25.05.2016 r. dotycząca realizacji wypłaty zasiłków celowych 
dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej w VII 2015 r., 
- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu - kontrola przeprowadzona w dniach 
od 21 do 29.07.2016 r. w zakresie wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również 
sposób odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2015 r., 
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- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 24.10.2016 r. 
w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej w 2015 r. na zadania związane z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych przez Gminę Szydłów, 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola przeprowadzona 
w dniu 19.05.2017 r. w zakresie w zakresie trwałości projektu Nr RPSW.02.03.00-26-019/09 
w ramach RPOWS 2007-B, 
- Krajową Administrację Skarbową w Kielcach - kontrola przeprowadzona od 14.08.2018 r. 

do 24.09.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową 
subwencji ogólnej, w tym wykonanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących 
podstawę naliczenia subwencji na 2015 r. 
Ustalono, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szydłowie nie zamieszczono 
informacji o przeprowadzonych w Urzędzie ww. kontrolach. Z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) 
wynika m.in., że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, 
w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów 
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. 
Dokumentacja ta jednocześnie wchodzi w zakres informacji, które z mocy art. 8 ust. 3 ww. ustawy 
podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik Nr 1/2 do protokołu kontroli Sekretarz wskazał, 
że: Odpowiadając na wystąpienie znak: WK-60/3/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie wyjaśnienia 
dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Szydłów nie zamieszczano informacji 
o przeprowadzonych kontrolach, wyjaśniam, że spowodowane to zostało przez moje niedopełnienie 
w wykonywaniu obowiązków nadzorczych nad sprawami administracyjnymi UG, co wynikało 
ze zwiększenia ilości załatwianych spraw, wydanych decyzji, sporządzania sprawozdań i analiz, 
itp. W efekcie takiej sytuacji nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej protokoły 
z przeprowadzonych w latach 2015 - 2018 Urzędzie Gminy Szydłów kontroli, co jest niewypełnieniem 
przepisów wynikających z art. 6 ust. pkt 4 lit „a" ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. z późniejszymi zmianami). 
Odpowiedzialność za powyższe ponosi Sekretarz. 

W zakresie obowiązku publikacji w BIP Urzędu Gminy informacji o przeprowadzonych w Urzędzie 
kontrolach Sekretarzowi udzielono instruktażu, z którego protokół stanowi załącznik 
Nr 1/3 do protokołu kontroli. 



II. KS IĘGOWOŚĆ I S P R A W O Z D A W C Z O Ś Ć 

(kontrolowała Joanna Pieczyrak) 
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o poniższe przepisy: 

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zwanej dalej 
ustawą o rachunkowości, 

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 13 września 2017 r., 

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 208, poz. 1375), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r., 

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r., 

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), 
zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r., 

a także na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w kontrolowanej jednostce, 
zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. 

1. Prawidłowość i kompletność ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz innych regulacji 
wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej 
W 2018 r. w kontrolowanej jednostce obowiązywało zarządzenie Wójta Nr 3/2018 
z dnia 10.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Szydłów, 
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Nr 61/2018 z dnia 25.10.2018 r. oraz Nr 77/2018 
z dnia 28.12.2018 r. 
Kontrolą objęto kompletność i prawidłowość opracowania dokumentacji w zakresie zawarcia 
w niej wszystkich elementów określonych w art. 10 ustawy o rachunkowości oraz dostosowania 
postanowień dokumentacji do potrzeb i zasad funkcjonowania jednostki. 
Stosowana w jednostce dokumentacja w zakresie zasad (polityki) rachunkowości zawierała: 

- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym określenie roku obrotowego 
i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 

- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

- zakładowy plan kont dla budżetu Gminy oraz dla jednostki Urzędu Gminy, 

- wykaz prowadzonych ksiąg rachunkowych wraz z opisem systemu przetwarzania danych, 

- opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym: dowodów księgowych, 
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisów. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że obowiązująca w 2018 r. w Gminie dokumentacja, opisująca 
przyjęte zasady (politykę) rachunkowości nie zawierała wykazu aktualnych wersji stosowanego 
oprogramowania. Nieprawidłowość narusza art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c i ust. 2 ustawy o rachunkowości. 
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W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr l l / l do protokołu kontroli, Skarbnik wskazała, że: W trakcie 
kontroli zostało wydane Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy, w którym wprowadzano 
zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr 3/2018 z 10 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia 
polityki rachunkowości w Gminie Szydłów. W Zarządzeniu zawarto obowiązek sporządzania 
przez informatyka, na koniec każdego miesiąca, informacji o aktualnej wersji oprogramowania. 
Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz były Wójt. 
Na okoliczność stwierdzonej nieprawidłowości udzielono instruktażu, z którego Protokół stanowi 
załącznik nr 11/2 do protokołu kontroli. 
Kserokopie wyciągu z zarządzenia Wójta Nr 3/2018 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Szydłów, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem 
Nr 61/2018 z dnia 25.10.2018 r. oraz Nr 77/2018 z dnia 28.12.2018 r. (str. 70-72) oraz zarządzenia 
Burmistrza Nr 18/2019 z dnia 08.03.2019 r. stanowią akta kontroli nr AK/ll/1. 

2. Gospodarka pieniężna 
Organizacja i prowadzenie gospodarki kasowej w Urzędzie zostały określone w Instrukcji kasowej 
stanowiącej załącznik 4 do zarządzenia Wójta Nr 53/2012 z dnia 21.12.2012 r. W przedmiotowej 
instrukcji wskazano wymagania co do osoby kasjera oraz jego odpowiedzialności, zasady 
zabezpieczenia mienia, ochrony środków pieniężnych, rodzaje dowodów kasowych, zasady 
inwentaryzacji kasy. 
Kasa znajduje się na piętrze budynku będącego siedzibą Urzędu Miasta i Gminy. Obsługę kasową 
wykonuje osoba zatrudniona w Urzędzie na stanowisku Inspektor ds. księgowości podatkowej 
i obsługi kasowej, obsługi rady posiadająca wykształcenie średnie. Inspektor prowadzący obsługę 
kasy złożyła deklarację o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne 
wartości wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia operacji 
kasowych i ponoszeniu odpowiedzialność za ich naruszenie. W aktach osobowych Inspektora 
znajduje się zapytanie o udzielenie informacji o osobie z kartoteki karnej Krajowego Rejestru 
Karnego. 

W 2018 r. dla Urzędu Gminy sporządzano następujące raporty kasowe: Wydatki, Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych oraz Dochody. Gospodarkę kasową Urzędu skontrolowano na podstawie niżej 
wymienionych raportów kasowych: 

1) Dochodów UG o numerach: 000016/1/01/2018 za okres 03.04 - 06.04.2018 r., 000017/1/01/2018 
za okres 09.04 -13.04.2018 r., 000018/1/01/2018 za okres 16.04 - 20.04.2018 r., 000019/1/01/2018 
za okres 24.04 - 26.04.2018 r., 
2) Wydatków UG o numerach: 000004/1/02/2018 z dnia 24.04.2018 r., 000005/1/02/2018 
z dnia 11.05.2018 r., 000006/1/02/2018 z dnia 30.05.2018 r., 
3) ZFŚS o numerach: 000001/1/03/2018 z dnia 20.03.2018 r., 000002/1/03/2018 
z dnia 11.09.2018 r., 0000003/1/03/2018 z dnia 19.12.2018 r. 

Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania zasad obrotu środkami pieniężnymi w kasie 
zawartych w Instrukcji kasowej, a w szczególności sprawdzono prawidłowość sporządzenia raportów 
kasowych, ich kompletność oraz poprawność załączonych do nich dowodów źródłowych. 
Dokonano porównania wielkości podjętych z rachunków bankowych środków w wyniku realizacji 
czeków gotówkowych z ich zaprzychodowaniem w raportach kasowych oraz terminowości zapisów 
w raportach kasowych. 
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Stwierdzono, że raporty kasowe wydatków i zfśs sporządzano za okresy jednodniowe, natomiast 
raporty kasowe dochodów sporządzano za okresy kilkudniowe, przy czym nie przekroczono okresu 
miesiąca sprawozdawczego. Gotówka z tytułu dochodów budżetowych przyjęta do kasy, 
w tym samym dniu pod tą samą datą została ujęta w raporcie kasowym, a następnie odprowadzona 
na rachunek bankowy gminy. Gotówkę z rachunku bankowego do kasy podejmowano 
za pośrednictwem czeku gotówkowego, co dokumentowano dowodem wpłaty KP. 
Operacje dotyczące pobrania gotówki z banku ujmowano w korespondencji z kontem 141 „Środki 
pieniężne w drodze". Zapisów w raportach kasowych dokonywano w porządku chronologiczny. 
Obroty i stany gotówki w raportach kasowych zostały prawidłowo ustalone. Dowody księgowe 
dołączone do raportów kasowych są z nimi powiązanie poprzez nadanie pozycji w raporcie. 
Dowody będące podstawą do wypłaty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, 
formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. 
Wypłata gotówki dokonywana była za pokwitowaniem, ze wskazaniem daty jej otrzymania przez 
osobę odbierającą gotówkę. Raporty kasowe zawierały podpis kasjera oraz osoby, która sprawdziła 
raport kasowy. 

Na podstawie zapisów księgowych konta 101 „Kasa" za kwiecień 2018 r. stwierdzono, że operacje 
kasowe dotyczące pobranych dochodów nie były ujmowane w ewidencji księgowej pod faktyczną 
datą operacji lecz pod datą zamknięcia lub otwarcia raportu kasowego, na przykład operacje wpłat 
gotówki objęte raportem kasowym nr 000016/1/01/2018 za okres 03.04 - 06.04.2018 r. 
zaksięgowano na koncie 101 pod datą 03.04.2018 r. oraz wpłaty gotówkowe objęte raportem 
kasowym nr 000017/1/01/2018 za okres 09.04 -13.04.2018 r. zaksięgowano na koncie 101 pod datą 
13.04.2018 r. 

Stwierdzona nieprawidłowość narusza art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 
księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami 
i wekslami obcymi następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, w związku z zasadami 
funkcjonowania konta 101 „Kasa" określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr 11/3 do protokołu kontroli, Skarbnik wskazała, 
że: W ewidencji księgowej konta 101 „Kasa" dokonywano zapisów na podstawie raportów kasowych 
dochodów Urzędu Gminy pod datą zamknięcia/ otwarcia raportu kasowego, zamiast w dniu 
w którym są dokonywane wpłaty. Wpłaty do kasy Urzędu Gminy są dokonywane przez mieszkańców 
sporadycznie i dotyczą przede wszystkim opłaty skarbowej. Opłata jest odprowadzana do banku 
w tym samym dniu a ponieważ raporty kasowe są sporządzane raz na koniec tygodnia, to powoduje 
iż w ewidencji konta 101 „Kasa' nie są widoczne zapisy na każdy dzień. Raporty sporządzane 
codziennie generowały by dodatkowe wydatki i dodatkowe dokumenty, co nie jest ekonomicznie 
uzasadnione, a raporty kasowe zawierają datę wpłaty do kasy i datę odprowadzenia do banku. 
Po interwencji u użytkownika PUMY w Olsztynie, raporty zostały poprawione (jeżeli raporty były by 
sporządzane codziennie), w raportach sporządzane za okresy dłuższe daty te są niewidoczne, 
monitujemy o poprawę ale jest to długi proces oczekiwania. Jednocześnie nadmieniam, iż z uwagi 
na bliskie sąsiedztwo banku obsługującego budżet planujemy odstąpić od prowadzenia kasy 
w Urzędzie. 
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik. 
Kserokopie raportów kasowych Dochody UG o numerach 000016/1/01/2018 za okres 03.04 -
06.04.2018 r., 000017/1/01/2018 za okres 09.04 -13.04.2018 r., 000018/1/01/2018 za okres 16.04 -
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20.04.2018 r., 000019/1/01/2018 za okres 24.04 - 26.04.2018 r., wydruk z ewidencji księgowej konta 
101 „Kasa" za kwiecień 2018 r. stanowią akta kontroli nr AK/ll/2. 

Na dzień 31.12.2018 r. została przeprowadzona inwentaryzacja kasy, w wyniku której 
nie stwierdzono różnic pomiędzy faktycznym stanem gotówki w kasie a stanem ewidencyjnym 
wynikającym z raportów kasowych. 
W trakcie niniejszej kontroli kompleksowej, w dniu 27.03.2019 r. przeprowadzono kontrolę stanu 
gotówki w kasie w obecności inspektora RIO, która nie wykazała nieprawidłowości. 
Protokół z kontroli sporządzony na tę okoliczność stanowi załącznik nr 11/4 do protokołu kontroli. 

3. Księgi rachunkowe budżetu i Urzędu 
W 2018 r. księgi rachunkowe organu i jednostki prowadzono w siedzibie Urzędu przy zastosowaniu 
programu komputerowego PUMA firmy Zeto Software Sp. z o.o. z Olsztyna (przyjętego do stosowania 
od 01.01.2011 r.). Do ewidencji i rozliczania usług i opłat za usługi komunalne stosowano program 
komputerowy TARAN firmy Taran Sp. z o. o. z Mielca (przyjęty do stosowania od 01.09.2011 r.). 
Ponadto ewidencję pozostałych środków trwałych 013, 014, 020, 071 oraz materiałów prowadzono 
ręcznie w książkach inwentarzowych. 

Księgi rachunkowe organu i jednostki prowadzone w 2018 r. zorganizowano w formie 
komputerowych zbiorów danych, które obejmowały dzienniki częściowe, konta księgi głównej, 
konta ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych. 
Program umożliwia prowadzenie ksiąg, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości 
oraz dostęp do zbiorów danych, pozwalających na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie 
wybrany okres sprawozdawczy informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, 
stosownie do art. 24 ust. 4 pkt 4 tej ustawy. Na podstawie przedłożonych do kontroli ksiąg 
rachunkowych budżetu oraz Urzędu za 2018 r. prowadzonych przy użyciu komputera (wydruków 
dziennika, zestawień obrotów i sald oraz kont księgi głównej) stwierdzono, że księgi rachunkowe 
zostały trwale oznaczone nazwą jednostki której dotyczą, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej 
oraz nazwą programu przetwarzania, określeniem roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i datą 
ich sporządzenia, stosownie do art. 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o rachunkowości. 
Sporządzone wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron, zapewniona 
jest automatyczna kontrola ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald, stosownie 
do przepisów art. 13 ust. 5 tej ustawy. 

3.1 Stan i kompletność urządzeń księgowych 
3.1.1 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok i otwarcie ksiąg rachunkowych na 2018 rok 
Na podstawie kontroli ksiąg rachunkowych budżetu oraz Urzędu - wydruk komputerowy (zestawienie 
obrotów i sald) za grudzień 2017 r. i styczeń 2018 r. stwierdzono, że kontrolowana jednostka dokonała 
zamknięcia ksiąg rachunkowych (na dzień kończący rok obrotowy 2017) i otwarcia ksiąg 
rachunkowych (na początek roku obrotowego 2018), zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości. Wykazane w księgach rachunkowych budżetu i Urzędu na dzień ich zamknięcia 
stany aktywów i pasywów zostały ujęte w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy 
księgach rachunkowych budżetu i Urzędu. 



3.1.2 Dziennik 
W 2018 r. prowadzono odrębne księgi rachunkowe służące do ewidencji zdarzeń dotyczących budżetu 
oraz Urzędu (jako jednostki budżetowej). Do ewidencji zdarzeń dotyczących budżetu prowadzono 
dziennik główny „Organ" oraz do ewidencji zdarzeń dotyczących jednostki (Urzędu) prowadzono 
dzienniki częściowe „Wydatki", „Dochody", „Opłaty za przyłącza kanalizacyjne", „Kompleksowe 
zabezpieczenie zabytków", „Odnawialne źródła energii", „Wadia, depozyty i inne", „Plan finansowy". 
Wykaz stosowanych w 2018 r. dzienników częściowych stanowi akta kontroli nr AK/II/3. 
Kontrola zapisów księgowych w dzienniku Organu i dzienniku Urzędu „Wydatki" za maj 2018 r. 
w zakresie zachowania wymogów przepisów art. 14 ustawy o rachunkowości wykazała, że: 

- zdarzenia ujmowano w dziennikach z zachowaniem porządku chronologicznego, 

- stosowano kolejność numeracji zapisów oraz liczenia sum zapisów (obrotów) w sposób ciągły, 

- zapis księgowy posiadał automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony 
do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu, 

- zapisy księgowe w dziennikach zawierały elementy wyszczególnione w art. 23 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości, a sposób ich dokonywania umożliwiał jednoznaczne powiązanie zapisów 
ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. 
Ponadto stwierdzono, że pomimo dokonywania zapisów w dziennikach częściowych nie sporządzano 
zestawienia obrotów dzienników częściowych za poszczególne okresy sprawozdawcze 2018 r., 
co stanowi naruszenie art. 14 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 
W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr W/5 do protokołu kontroli, Skarbnik stwierdziła, 
że: Zestawienie obrotów i sald jest sporządzane na koniec każdego miesiąca ze wszystkich dzienników 
częściowych, według wzoru załączonego do niniejszego wyjaśnienia. Brak podsumowania obrotów 
poszczególnych dzienników wynika z braku możliwości wydrukowania w użytkowanym programie 
Puma moduł finansowo księgowy. Użytkownik programu ZETO w Olsztynie ma przystosować obecnie 
użytkowany moduł FK do sporządzania tego typu zestawień podsumowujących dzienniki częściowe. 
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik. 

3.1.3 Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej budżetu i jednostki 
Kontrola zestawień obrotów i sald kont księgi głównej budżetu i jednostki sporządzonych 
za okres kwiecień - czerwiec 2018 r. wykazała, że: 

- sporządzone wydruki są oznaczone nazwą, określają okres, którego dotyczą i zawierają: oznaczenie 
wersji i nazwy programu komputerowego, symbole kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg 
rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda 
na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, 
obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec 
okresu sprawozdawczego, stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

- obroty zestawień obrotów i sald kont księgi głównej budżetu są zgodne z obrotami dziennika 
budżetu za ten sam okres sprawozdawczy. 
Na dzień 31.12.2018 r. sporządzono zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych (budżetu i jednostki), 
zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

3.1.4 Konta ksiąg pomocniczych 
Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej w 2018 r. do kont budżetu: 134 „Kredyty 
bankowe", 224 „Rozrachunki budżetu", 250 „Należności finansowe" oraz do kont jednostki: 
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011 „Środki trwałe", 013 „Pozostałe środki trwałe", 020 „Wartości niematerialne i prawne", 
030 „Długoterminowe aktywa finansowe", 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)", 
kont zespołu „2", 800 „Fundusz jednostki" wykazała, że: 
1) Ewidencję analityczną do ww. kont budżetu prowadzono zgodnie z zasadami funkcjonowania kont 
określonymi w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości, w związku z załącznikiem nr 2 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Wyjątek stanowiła 
ewidencja analityczna do konta 134 „Kredyty bankowe", której nie prowadzono według zawartych 
umów. Ustalono, że w 2018 r. na rachunek budżetu wpłynęły transze z tytułu dwóch umów 
kredytowych, t j . umowy nr 130/02/D/JST/2017 z dnia 27.12.2017 r. (wpłata transzy w kwocie 
500.000,00 zł WB nr 32 z dnia 14.02.2018 r.) oraz umowy nr IGP/B-34/2018 o kredyt długoterminowy 
w rachunku kredytowym nr 130/01/JST/2018 z dnia 10.07.2018 r. (wpłata transz w łącznej kwocie 
3.500.000,00 zł WB nr 165 z dnia 27.08.2018 r., WB nr 195 z dnia 05.10.2018 r., WB nr 209 
z dnia 25.10.2018 r., WB nr 252 z dnia 31.12.2018 r.). Operacje z tytułu wpływu transz kredytowych 
ujmowano na koncie 134-01 „Kredyty bankowe - kapitał". 
Ewidencja szczegółowa do konta budżetu 134 „Kredyty bankowe" powinna być prowadzona 
w sposób umożliwiający ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych. Nieprawidłowość 
narusza zasady funkcjonowania konta 134 „Kredyty bankowe" określone w obowiązującej w 2018 r. 
polityce rachunkowości w związku z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr 11/6 do protokołu kontroli Skarbnik wskazała, że: Umowa 
kredytowa na kredyt w wysokości 1.000.000,00zf oraz umowa na kredyt w wysokości 4.500.000,00 zł. 
były podpisane z jednym kredytodawcą tj. Bankiem Spółdzielczym w Szydłowie, dlatego nie zakładano 
odrębnej analityki. W trakcie kontroli zostały założone konta analityczne do konta budżetu 134 
z podziałem na rodzaje zawartych umów kredytowych. 
Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Skarbnik. 

Na okoliczność stwierdzonej nieprawidłowości udzielono instruktażu, z którego Protokół stanowi 
załącznik nr 11/7 do protokołu kontroli. 
Wydruki z ewidencji księgowej konta 134 „Kredyty bankowe" za 2018 r. oraz za marzec 2019 r., 
kserokopia wyciągu z polityki rachunkowości (str. 22) w zakresie zasad funkcjonowania konta 134 
stanowią akta kontroli AK/ll/4. 

2) ewidencję analityczną do ww. kont Urzędu prowadzono zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości oraz zgodnie z zasadami funkcjonowania kont określonymi w przyjętej polityce 
rachunkowości, w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
13 września 2017 r., a także według klasyfikacji środków trwałych określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) w zakresie majątku jednostki. 

Stwierdzono zgodność ewidencji analitycznej prowadzonej do ww. kont budżetu i jednostki 
z ewidencją syntetyczną według stanu na dzień 31.12.2018 r. 



3.2 Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej 
3.2.1 Ewidencja środków na rachunkach bankowych 
Zestawienie funkcjonujących w kontrolowanej jednostce w 2018 r. rachunków bankowych 
z wyszczególnieniem sald wg stanu na dzień 01.01.2018 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. stanowi akta 
kontroli nr AK/ll/5. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że stany środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. 
wykazanych w zestawieniu obrotów i sald dla jednostki budżetowej i dla organu są zgodne 
z potwierdzeniem sald otrzymanym z Banku Spółdzielczego w Szydłowie. 

W kontrolowanej jednostce funkcjonują odrębne rachunki bankowe dla budżetu i jednostki Urzędu. 
Kontrolą w zakresie zgodności zapisów księgowych z ewidencją banku objęto konta: 133 „Rachunek 
budżetu", 130-02 „Rachunek bieżący jednostki - dochody", 130-01 „Rachunek bieżący jednostki -
wydatki", 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia", 139 „Inne rachunki 
bankowe", na podstawie poniższych wyciągów bankowych: 
3) wyciągi bankowe o numerach: WB nr 22 z dnia 31.01.2018 r. saldo Wn 603.618,60 zł, WB nr 42 
z dnia 28.02.2018 r. saldo Wn 1.187.509,50 zł, WB nr 65 z dnia 31.03.2018 r. saldo 
Wn 2.027.813,33 zł, WB nr 58 z dnia 22.03.2018 r. saldo Wn 2.360.662,61 zł, WB nr 38 
z dnia 22.02.2018 r. saldo Wn 1.490.387,39 zł, WB nr 90 z dnia 09.05.2018 r. saldo 
Wn 1.894.554,91 zł, WB nr 83 z dnia 26.04.2018 r. saldo Wn 2.107.778,64 zł, WB nr 78 
z dnia 19.04.2018 r. saldo 1.878.474,54 zł, do rachunku bankowego o numerze: 76 8521 0006 2001 
0004 44110004 (konto 133-02), 
4) wyciągi bankowe o numerach: WB nr 22 z dnia 31.01.2018 r. saldo Wn 0,00 zł, WB nr 42 
z dnia 28.02.2018 r. saldo Wn 0,00 zł, WB nr 65 z dnia 31.03.2018 r. saldo Wn 0,00 zł, WB nr 156 
z dnia 09.08.2018 r. saldo Wn 15.812,66 zł, WB nr 169 z dnia 29.08.2018 r. saldo Wn 21.739,76 zł, 
WB nr 20 z dnia 29.01.2018 r. saido Wn 29.404,58 zł, WB nr 81 z dnia 24.04.2018 r. saldo Wn 
17.181,20 zł, WB nr 76 z dnia 17.04.2018 r. saldo Wn 148.208,59 zł, do rachunku bankowego 
o numerze: 09 85210006 20010000 0130 0002 (konto 130-02 dochody), 

5) wyciągi bankowe o numerach: WB nr 17 z dnia 31.01.2018 r. saldo Wn 5.920,52 zł, WB nr 32 
z dnia 28.02.2018 r. saldo Wn 9.499,76 zł, WB nr 52 z dnia 31.03.2018 r. saldo Wn 5.029,22 zł, WB 
nr 10 z dnia 19.01.2018 r. saldo Wn 3.843,50 zł, WB nr 11 z dnia 22.01.2018 r. saldo Wn 4.411,36 zł, 
WB nr 23 z dnia 13.02.2018 r. saldo Wn 1.151,75 zł, WB nr 38 z dnia 13.03.2018 r. saldo 
Wn 2.733,92 zł, WB nr 57 z dnia 09.04.2018 r. saldo Wn 5.023,50 zł, do rachunku bankowego 
o numerze: 36 85210006 2001 0000 0130 0001 (konto 130-01 wydatki), 

6) wyciągi bankowe o numerach: WB nr 1 z dnia 31.01.2018 r. saldo Wn 15.931,19 zł, WB nr 2 
z dnia 27.02.2018 r. saldo Wn 16.568,69 zł, WB nr 4 z dnia 29.03.2018 r. saldo Wn 9.836,19 zł, 
WB nr 5 z dnia 31.03.2018 r. saldo Wn 9.841,55 zł, WB nr 10 z dnia 19.06.2018 r. saldo 
Wn 29.822,05 zł, WB nr 17 z dnia 13.09.2018 r. saldo Wn 33.071,30 zł, WB nr 21 z dnia 28.09.2018 r. 
saldo Wn 47.524,66 zł, WB nr 29 z dnia 31.12.2018 r. saldo Wn 33.744,65 zł, do rachunku bankowego 
o numerze: 4185210006 20010000 0130 0008 (konto 135), 

7) wyciągi bankowe o numerach: WB nr 2 z dnia 03.01.2018 r. saldo Wn 39.472,20 zł, WB nr 3 
z dnia 12.01.2018 r. saldo Wn 41.722,20 zł, WB nr 4 z dnia 22.01.2018 r. saldo Wn 25.402,20 zł, 
WB nr 8 z dnia 31.03.2018 r. saldo Wn 25.402,20 zł, WB nr 9 z dnia 19.06.2018 r. saldo 
Wn 23.152,20 zł, WB nr 12 z dnia 02.11.2018 r. saldo Wn 26.657,70 zł, WB nr 13 z dnia 21.11.2018 r. 
saldo Wn 28.851,25 zł, WB nr 14 z dnia 10.12.2018 r. saldo Wn 26.657,70 zł, do rachunku bankowego 
o numerze: 83 85210006 20010000 0130 0028 (konto 139-04 depozyty). n 
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Zapisów na kontach 133, 130-30, 130-01, 135 i 139 w przyjętej próbie kontrolnej dokonywano 
terminowo na podstawie dokumentów bankowych, z zachowaniem pełnej zgodności obrotów i sald 
między księgowością banku a ewidencją budżetu oraz ewidencją jednostki. Dowody księgowe 
załączone pod wyciągi bankowe (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe) zawierały adnotacje 
na okoliczność sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych 
przez wskazanie miesiąca, sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis 
osoby odpowiedzialnej za te wskazania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. 

3.2.2 Ewidencja przychodu i rozchodu wybranych składników majątku 

Kontrola prawidłowości oraz terminowości ujmowania w ewidencji księgowej przychodu 
i rozchodu wybranych składników majątku (konta 011, 013, 020, 030, 071, 072) wykazała, że: 

1) konto 011 „Środki trwałe" 
Z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 011 „Środki trwałe" wynika, że na dzień 01.01.2018 r. 
wartość brutto majątku wynosiła 62.370.235,24 zł (BO). W 2018 r. dokonano następujących zmian: 

- zwiększenia ogółem wyniosły kwotę 4.871.104,10 zł (obroty Wn konta 011), 

- zmniejszenia ogółem wyniosły kwotę 1.374.349,29 zł (obroty Ma konta 011). 
Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2018 r. według ewidencji księgowej (saldo Wn konta 
011) wynosiła 65.866.990,05 zł. Ewidencja szczegółowa środków trwałych prowadzona 
jest w księgach pomocniczych przy pomocy programu komputerowego. 

Na podstawie zapisów księgowych konta 011 „Środki trwałe" za styczeń-sierpień (011-09 - grunty) 
oraz za grudzień 2018 r. stwierdzono, że: 

- w ewidencji środków trwałych ujmowano składniki majątku o wartości przekraczającej kwotę 
3.500,00 zł i klasyfikowano je zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), 

- ewidencja szczegółowa środków trwałych umożliwiała ustalenie wartości początkowej 
poszczególnych obiektów inwentarzowych, ustalenie osób/komórek organizacyjnych, którym 
powierzono środki trwałe oraz umożliwiała obliczenie umorzenia. Ewidencja analityczna była zgodna 
z ewidencją syntetyczną według stanu na dzień 31.12.2018 r., 

- zakup środków trwałych (gruntów) ujęto zapisem księgowym Wn 011-09 „Środki trwałe - grunty" 
i Ma 800 „Fundusz jednostki", np. zakup działki nr 169/2 w Jabłonicy na podstawie aktu notarialnego 
Repertorium A nr 374/2018 z dnia 22.01.2018 r. - dowód OT nr 1 z dnia 22.01.2018 r. na kwotę 
3.186,70 zł; 

- zakup gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego ujęto zapisem Wn 011-09 „Środki trwałe -
grunty" i Ma 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)", np. zakup działki nr 42 w Szydłowie 
na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 5053/2018 z dnia 17.08.2018 r. - dowód OT nr 13 
z dnia 20.08.2018 r. na kwotę 10.833,34 zł; 

- nabycie gruntów (działki o nr 24243 w Szydłowie) przez zasiedzenie na podstawie postanowienia 
Sądu Rejonowego w Staszowie Wydział I Cywilny z dnia 17.05.2018 r. sygn. akt I Ns 71/17 ujęto 
zapisem Wn 011-09 i Ma 800-09; 
- sprzedaż gruntów ujęto zapisem księgowym Wn 800 „Fundusz jednostki" i Ma 011-09 „Środki 
trwałe - grunty", np. sprzedaż działki nr 639/1 w Kotuszowie na podstawie aktu notarialnego 
Repertorium A nr 295/2018 z dnia 17.01.2018 r. - dowód PT nr 2 z dnia 17.01.2018 r.; 

- zwiększenia wartości środków trwałych w wyniku zakończonych inwestycji ujęto zapisem 
księgowym Wn 011 „Środki trwałe" (wg analityki) i Ma 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)" -



według zadań. 
Ponadto kontrolą objęto terminowość dokonywania zmian w stanie środków trwałych, 
stosownie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, na przykładzie poniższych operacji księgowych 
ujętych na koncie 011 „Środki trwałe" w grudniu 2018 r. oraz dla analityki 011-09 (grunty) w lutym, 
wrześniu i październiku 2018 r., t j . : 
- nabycie gruntów na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.247.2017 
z dnia 05.09.2017 r. ws. nabycia własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5.142 
o powierzchni 0,10 ha oraz decyzji znak: SPN.IV.7510.37.2017 z dnia 01.09.2017 r. ws. nabycia 
własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4.1645/2 o powierzchni 0,09 ha - dowody 
OT nr 2 z dnia 05.02.2018 r. na kwotę 22.500,00 zł zapis w ewidencji księgowej w dacie 09.02.2018 r., 
OT nr 14 z dnia 04.09.2018 r. na kwotę 1.940,00 zł zapis w ewidencji księgowej w dacie 04.09.2018 r., 

- zakup działek nr 1330/3,1330/6,1328/2, 2035/2, 2034/2, 2033/2 w Szydłowie na podstawie aktu 
notarialnego Repertorium A nr 6557/2018 z dnia 29.10.2018 r. - dowody wewnętrzne OT 
o numerach: 20 na kwotę 597,02 zł, 21 na kwotę 563,02 zł, 22 na kwotę 475,02 zł, 23 na kwotę 
507,02 zł, 24 na kwotę 503,02 zł, 25 na kwotę 581,02 zł z dnia 31.10.2018 r., zapis księgowy w dacie 
31.10.2018 r., 

- przyjęcie środka trwałego (ogrodzenie OSP w Kotuszowie) w wyniku zakończenia inwestycji 
na kwotę 30.000,00 zł - dowód OT nr 43 z dnia 20.12.2018 r., protokół odbioru zadania 
z dnia 11.12.2018 r., zapis księgowy w dacie 21.12.2018 r., 

- przyjęcie środka trwałego (schodołaz LIFTKAR PTR 160) w wyniku zakończenia inwestycji na kwotę 
22.000,00 zł - dowód OT nr 44 z dnia 28.12.2018 r., faktura VAT nr FS/5111/2018/12/0150, 
zapis księgowy w dacie 28.12.2018 r., 

- przekazanie środka trwałego (schodołaz LIFTKAR PTR 160) o wartości 22.000,00 zł - dowód PT 
nr 12 z dnia 28.12.2018 r., zapis księgowy w dacie 28.12.2018 r., 

- przyjęcie środka trwałego (ogrodzenie placu zabaw oraz wyposażenie/urządzenia do ćwiczeń) 
w wyniku zakończenia inwestycji „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach" 
na łączną kwotę 144.838,42 zł - dowody OT nr 45 - 59 z dnia 31.12.2018 r., faktura VAT 
nr 49/12/2018 z dnia 19.12.2018 r., protokół odbioru zadania z dnia 19.12.2018 r., zapis księgowy 
w dacie 31.12.2018 r., 

- przyjęcie środka trwałego (sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Szydłowie) w wyniku 
zakończenia inwestycji na kwotę 3.066.663,56 zł - dowody OT nr 60 i 61 z dnia 31.12.2018 r., 
protokół odbioru zadania z dnia 14.12.2018 r., zapis księgowy w dacie 31.12.2018 r. 

Przyjęte w próbie kontrolnej zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) w stanie środków trwałych zostały 
terminowo ujęte w ewidencji księgowej konta 011 „Środki trwałe", za wyjątkiem nieterminowego 
ujęcia zwiększenia stanu środków trwałych (gruntów) na podstawie decyzji komunalizacyjnych 
Wojewody Świętokrzyskiego z września 2017 r., które zostały przekazane do Referatu Finansowego 
w 2018 r. i ujęte w księgach rachunkowych 2018 r. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego 
należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie 
sprawozdawczym. 
W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr 11/8 do protokołu kontroli, p.o. Kierownika Referatu 
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Referent ds. gospodarki nieruchomościami wskazali, 
że: w natłoku obowiązków zostało nieświadomie pominięte terminowe dokonanie zmian w ewidencji 
środków trwałych - ujawnienie działek nr: 142 i 1645/2 w Szydłowie, nabytych przez Gminę Szydłów 



nieodpłatnie z mocy prawa poprzez tzw. komunalizację, stosownie do treści pism skierowanych 
do Wójta Gminy Szydłów z dnia 05.02.2018 r. oraz z dnia 04.09.2018 r. stanowiących załącznik 
do niniejszego pisma. Było to przeoczenie pracownika, w przyszłości dopilnuję, aby terminy 
przekazywania tych informacji były dotrzymywane i takie przypadki nie miały miejsca. 
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi p.o. Kierownika Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej oraz Referent ds. gospodarki nieruchomościami. 
Kserokopie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.247.2017 z dnia 05.09.2017 r., 
decyzji znak: SPN.IV.7510.37.2017 z dnia 01.09.2017 r., dowodów wewnętrznych OT nr 2 z dnia 
05.02.2018 r. na kwotę 22.500,00 zł oraz OT nr 14 z dnia 04.09.2018 r. na kwotę 1.940,00 zł, wydruk 
z ewidencji księgowej konta 011-09 „Środki trwałe - grunty" za 2018 r. stanowią akta kontroli 
nrAK/ll^. 

Ponadto stwierdzono, że umorzenia środków trwałych dokonywano w korespondencji z kontem 
071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". W dokumentacji 
opisującej politykę rachunkowości jednostki przyjęto do stosowania stawki amortyzacyjne określone 
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.). 
Kontrolą prawidłowości zastosowania stawek umorzeniowych i naliczenia umorzenia na dzień 
31.12.2018 r. objęto następujące środki trwałe: 

- grupa 1 „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" - o numerach inwentarzowych: J/L09/36, 1/109/35, 
3/109/32, 

- grupa 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" - o numerach inwentarzowych: 2/213/24, 2/293/13, 
2/220/96, 

- grupa 3 „Kotły i maszyny energetyczne" - o numerach inwentarzowych: 3/310/D2, 3/310/2, 

- grupa 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" - o numerach inwentarzowych: 
4/487/64, 4/48/487/62, 4/48/487/69. 
W przyjętej próbie kontrolnej zastosowano prawidłowe stawki amortyzacyjne, zgodne z załącznikiem 
nr 1 do ww. ustawy oraz przyjętą polityką rachunkowości. 

2) konto 013 „Pozostałe środki trwałe" 
Z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 013 „Pozostałe środki trwałe" wynika, że według stanu 
na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto pozostałych środków trwałych wynosiła 281.672,93 zł (BO). 
W 2018 r. dokonano zwiększenia pozostałych środków trwałych o kwotę 100.837,50 zł 
oraz zmniejszenia o kwotę 100.996,71 zł. Wartość pozostałych środków trwałych brutto 
na dzień 31.12.2018 r. według ewidencji księgowej (saldo Wn konta 013) wynosiła 281.513,72 zł. 
Kontrola ewidencji księgowej konta 013 za grudzień 2018 r. wykazała, że do pozostałych środków 
trwałych zaliczano środki o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach 

0 podatku dochodowym, t j . kwoty 3.500,00 zł zgodnie z przyjętymi przez kontrolowaną jednostkę 
zasadami rachunkowości. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 1.000,00 zł 
1 nie przekraczającej 3.500,00 zł podlegały ewidencji ilościowo-wartościowej (prowadzonej w księgach 
inwentarzowych) i były umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Ewidencja 
pozostałych środków trwałych o wartości początkowej od 150,00 zł do 1.000,00 zł prowadzona była 
ilościowo, za wyjątkiem mebli i sprzętu komputerowego, dla których prowadzono ewidencję 
ilościowo-wartościową. 
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Pozostałe środki trwałe były umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania poprzez 
odpisanie w koszty z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii" w korespondencji z kontem 
072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych". 

3) konto 020 „Wartości niematerialne i prawne" 
Z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 020 „Wartości niematerialne i prawne" wynika, 
że według stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto konta 020 wynosiła 64.058,81 zł (BO). 
W ciągu 2018 r. nie dokonano zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych, tym samym 
na dzień 31.12.2018 r. saldo konta 020 wynosiło 64.058,81 zł. 
Zgodnie z przyjętymi w kontrolowanej jednostce zasadami rachunkowości, wartości niematerialne 
i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym 
dla osób prawnych w kwocie 3.500,00 zł podlegały umorzeniu okresowemu, które ujmowano 
na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" 
w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja". W polityce rachunkowości Kierownik jednostki określił 
roczną stawkę umorzenia w wysokości 30%. Pozostałe wartości niematerialne i prawne, których 
wartość początkowa nie przekraczała kwoty określnej w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych umarzano w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmowano na koncie 
072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii". 

4) konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe" 
Z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe" wynika, 
że według stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość aktywów wynosiła 65.000,00 zł. 
W 2018 r. nie dokonano zmian stanu długoterminowych aktywów finansowych. Na wartość 
długoterminowych aktywów finansowych wykazanych na dzień 31.12.2018 r. na koncie 030 składało 
się 130 udziałów o wartości 500,00 zł każdy w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami 
w Rzędowie (aktem notarialnym repertorium A nr 2515^013 z dnia 22.11.2013 r. podwyższono 
udziały Gminy do 130 szt. na łączną wartość 65.000,00 zł). 

3.2.3 Ewidencja rozrachunków i rozliczeń 
Rozrachunki budżetu 
Ewidencję rozrachunków w księgach rachunkowych budżetu prowadzono na kontach: 
222 „Rozliczenie dochodów budżetowych", 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych", 
224 „Rozrachunki budżetu", 226 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT", 
227 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT", 240 „Pozostałe rozrachunki", 250 „Należności 
finansowe". Konta rozrachunkowe budżetu na dzień 31.12.2018 r. wykazywały następujące salda: 

- konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" saldo Wn 56.749,99 zł i Ma 0,00 zł (należności 
z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie w kwocie 55.658,11 zł oraz dla Stowarzyszenia 
Kraina Uśmiechu w kwocie 1.091,88 zł), 

- konto 224 „Rozrachunki budżetu" saldo Wn 46.796,22 zł i saldo Ma 32.529,05 zł (należności 
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów za 2018 r. 
oraz dochodów zrealizowanych przez urzędy skarbowe za 2018 r., które wpłynęły na rachunek 
budżetu w styczniu 2019 r., zobowiązania z tytułu niewykorzystanych w 2018 r. dotacji z budżetu 
państwa), 
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- konto 227 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT" saldo Wn 0,00 zł i Ma 6.476,00 zł 
(zobowiązanie z tytułu podatku VAT należnego za grudzień 2018 r.) 

- konto 240 „Pozostałe rozrachunki" saldo Wn 0,00 zł i saldo Ma 884,51 zł (zobowiązania z tytułu 
podatku VAT w kwocie 491,61 zł z tytułu podzielonej płatności oraz odsetki od rachunku budżetu 
Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kultury), 

- konto 250 „Należności finansowe" saldo Wn 77.383,21 zł i Ma 0,00 zł (należności z tytułu 
udzielonej pożyczki). 
Stwierdzono, że według stanu na 31.12.2018 r. wykazano rzeczywiste salda ww. kont 
rozrachunkowych, bez ich wzajemnej kompensaty. 
Kontrolą objęto prawidłowość ujmowania w porządku systematycznym, zgodnie z art. 15 ust. 1 
ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych budżetu w 2018 r. następujących operacji 
księgowych: 
- przekazanie środków na działalność jednostek organizacyjnych Gminy ujmowano zapisem 
Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" i Ma 133 „Rachunek budżetu"; 

- udzielenie pożyczki z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkach Dużych 
w kwocie 77.383,21 zł ujęto zapisem Wn 250 „Należności finansowe" i Ma 133 „Rachunek budżetu" 
(WB nr 188 z dnia 20.09.2018 r.); 

- wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez US w maju 
2018 r. w kwocie 6.760,48 zł ujmowano zapisem Wn 133 „Rachunek budżetu" i Ma 224 „Rozrachunki 
budżetu", a przypis ujęto zapisem Wn 224 „Rozrachunki budżetu" i Ma 901 „Dochody budżetu" 
(WB nr 86 z dnia 02.05.2018 r. na kwotę 6.238,76 zł, WB nr 100 z dnia 23.05.2018 r. na kwotę 
521,72 zł, PK nr 29 z dnia 30.05.2018 r. na kwotę 6.760,48 zł); 

- zwrot niewykorzystanych w 2018 r. dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 32.529,05 zł 
na rachunek Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach ujęto zapisem Wn 224 „Rozrachunki budżetu" i Ma 133 „Rachunek 
budżetu" (WB nr 5 z dnia 08.01.2019 r., WB nr 10 z dnia 15.01.2019 r., WB nr 13 
z dnia 18.01.2019 r.). 

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Rozrachunki Urzędu 

W 2018 r. ewidencję rozrachunków w księgach rachunkowych jednostki (Urzędu) prowadzono 
na kontach: 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", 221 „Należności z tytułu dochodów 
budżetowych", 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych", 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych", 
224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich", 
225 „Rozrachunki z budżetami", 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne", 231 „Rozrachunki 
z tytułu wynagrodzeń", 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami", 240 „Pozostałe rozrachunki", 
290 „Odpisy aktualizujące należności". 
Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu sprawdzono realność sald należności i zobowiązań na dzień 
31.12.2018 r., prawidłowość ustalenia zobowiązań jednostki, t j . czy zobowiązania wynikają 
z dokumentów źródłowych oraz terminowość regulowania zobowiązań jednostki (całość zobowiązań 
ujętych na koncie 201) wykazanych na dzień 31.12.2018 r. 
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. konta rozrachunkowe jednostki wykazywały następujące salda: 
- konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" saldo Wn 0,00 zł i Ma 433.123,36 zł 
(zobowiązania z tytułu zakupów i usług zrealizowanych w 2018 r.), n 
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- konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" saldo Wn 135.465,14 zł i Ma 5.022,23 zł, 

- konto 225 „Rozrachunki z budżetami" saldo Wn 149,15 zł i Ma 16.384,67 zł (zobowiązania 
z tytułu zaliczki na podatek dochodowy PIT-4R od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., 
należność z tytułu podatku VAT), 
- konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" saldo Wn 0,00 zł i Ma 51.362,79 zł (składki 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2018 r.), 
- konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" saldo Wn 0,00 zł i Ma 89.150,27 zł (zobowiązania 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.), 
- konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami" saldo Wn 4.335,01 zł i Ma 50,00 zł (należności 
z tytułu pożyczek z zfśs oraz zobowiązania z tytułu składki MKPZ), 

- konto 240 „Pozostałe rozrachunki" saldo Wn 0,00 zł i Ma 66.563,79 zł (zobowiązania z tytułu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zakupu telefonów komórkowych na raty, koszty 
wychowania przedszkolnego, wadia), 

- konto 290 „Odpisy aktualizujące należności" saldo Wn 0,00 zł i Ma 37.529,61 zł. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 

1) zobowiązania ujęte na ww. kontach rozrachunkowych wynikają z dokumentów źródłowych 
stanowiących ich podstawę (rachunków, faktur, list wynagrodzeń), 
2) wykazano rzeczywiste salda poszczególnych kont rozrachunkowych, bez ich wzajemnej 
kompensaty, 
3) zobowiązania wykazane w ewidencji księgowej Urzędu nie były zobowiązaniami wymagalnymi, 
4) zobowiązania z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami ujęte na koncie 
201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" według stanu na dzień 31.12.2018 r. zostały 
uregulowane zgodnie z terminem ich płatności, 
5) zapisy księgowe w zakresie rozrachunków zawierają wskazanie terminu płatności zgodnie 
z art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, 
6) kontrola dowodów księgowych za styczeń - luty 2019 r. w zakresie przestrzegania zasady 
memoriału w ujęciu kosztów roku 2018 nie wykazała nieprawidłowości - koszty roku 2018 i 2019 
zostały ujęte odpowiednio w księgach rachunkowych 2018 i 2019 roku, stosownie do art. 6 ust. 1 
ustawy o rachunkowości. 
Ponadto kontrolą objęto prawidłowość ujmowania w 2018 r. na kontach rozrachunkowych zapisów 
w porządku systematycznym, w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości, następujących 
operacji: 
1) przypis należności z tytułu najmu/dzierżawy (700/70005/0750) na podstawie wystawionej 
faktury ujmowano zapisem Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" (kwota brutto) 
i Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych" (kwota netto) oraz Ma 225 „Rozrachunki 
z budżetami" (podatek VAT), wpłata z tytułu czynszu od kontrahenta (zgodnie z WB) w kwocie brutto 
ujmowano zapisem Wn 130-02 „Rachunek bieżący jednostki - dochody" i Ma 221 „Należności 
z tytułu dochodów budżetowych", następnie wyksięgowanie zapłaconego podatku VAT ujmowano 
zapisem Wn 225 „Rozrachunki z budżetami" i Ma 130-02 „Rachunek bieżący jednostki - dochody" 
oraz zapis techniczny (-) Wn 130-02 „Rachunek bieżący jednostki - dochody" i (-) Ma 130-02 
„Rachunek bieżący jednostki - dochody", np. przypis należności PK nr 35 z dnia 07.05.2018 r. 
(70005/0750) na kwotę brutto 2.740,94 zł ujęto zapisem Wn 221-03, Ma 720-14 kwota netto 
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2.454,93 zł i Ma 225-03 kwota VAT 286,01 zł; wyksięgowanie zapłaconego podatku VAT w kwocie 
286,01 zł PK nr 36 z dnia 07.05.2018 r. pod datą 30.04.2018 r. ujęto zapisem Wn 225-03/Ma 130-02; 

2) naliczenie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych ujmowano 
zapisem Wn 409 „Pozostałe koszty rodzajowe" i Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami", 
naliczenie podatku dochodowego Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami" i Ma 225 
„Rozrachunki z budżetami", a zapłatę ujmowano zapisem Wn 234 „Pozostałe rozrachunki 
pracownikami" i Ma 130-01 „Rachunek bieżący jednostki-wydatki", np. naliczenie ryczałtu w kwocie 
250,74 zł lista płac LP nr 100 z dnia 26.04.2018 r., zapłata WB nr 69 z dnia 26.04.2018 r.; 
3) naliczenie ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w szkoleniu/akcji 
ratowniczej ujmowano zapisem Wn 409 „Pozostałe koszty rodzajowe" i Ma 240 „Pozostałe 
rozrachunki", wypłatę ekwiwalentu ujmowano zapisem Wn 240 „Pozostałe rozrachunki" i Ma 130-01 
„Rachunek bieżący jednostki - wydatki", np. naliczenie ekwiwalentu w kwocie 1.655,00 zł lista płac 
LP nr 93 z dnia 05.04.2018 r., zapłata WB nr 55 z dnia 05.04.2018 r.; 
4) naliczenie wynagrodzenia dla członków GKRPA ujmowano zapisem Wn 404 „Wynagrodzenia" 
i Ma 240 „Pozostałe rozrachunki", wypłatę wynagrodzenia ujmowano zapisem Wn 240 „Pozostałe 
rozrachunki" i Ma 130-01 „Rachunek bieżący jednostki - wydatki", np. naliczenie wynagrodzenia 
w kwocie 1.050,00 zł lista płac LP nr 91 z dnia 03.04.2018 r., zapłata WB nr 53 z dnia 05.04.2018 r.; 

5) przekazanie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie ujmowano zapisem 
Wn 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich" 
i Ma 130-01 „Rachunek bieżący jednostki - wydatki", np. dotacja w kwocie 50.000,00 zł WB nr 53 
z dnia 03.04.2018 r., natomiast rozliczenie udzielonej w 2018 r. dotacji dla Gminnego Centrum Kultury 
na kwotę ogółem 240.000,00 zł na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza rozliczenia dotacji 
ujęto pod datą 31.12.2018 r. zapisem Wn 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków 
europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje" i Ma 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz 
płatności z budżetu środków europejskich" (podziałka 921-92109-2480) polecenie księgowania 
PK nr 241 z dnia 30.01.2019 r. 

Nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono. 

Rozrachunki z tytułu podatku VAT 

Kontrolą objęto ewidencję rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VAT w związku 
z obowiązkiem podjęcia przez Gminę rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami 
organizacyjnymi, na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń 
podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych 
na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280). 
W wyniku kontroli stwierdzono, że Wójt w załączniku nr 6 do zarządzeniem Nr 3/2018 
z dnia 10.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, ustalił procedury 
związane z rozliczeniem podatku VAT przy sprzedaży i zakupie w Gminie Szydłów. W przedmiotowej 
procedurze Wójt określił ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług, zasady prowadzenia 
zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu oraz sporządzania, zatwierdzania i przekazywania zbiorczej 
deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego, zasady dotyczące sprzedaży (podatek należny), transakcji 
zakupowych (podatek naliczony), dokumentowanie transakcji oraz zasady dla czynności 
nieopodatkowanych. n 
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W obowiązującej w 2018 r. w kontrolowanej jednostce polityce rachunkowości określono zasady 
ewidencji podatku od towarów i usług VAT. W kontrolowanej jednostce nie został wydzielony odrębny 
rachunek bankowy do celu rozliczeń podatku VAT. Operacje księgowe dotyczące rozliczeń Urzędu 
w zakresie podatku od towarów i usług VAT należnego i naliczonego podlegającego odliczeniu 
ujmowano w ewidencji księgowej konta 225 „Rozrachunki z budżetami" według wydzielonych 
kont analitycznych: 

- 225-03 „Rozrachunki z budżetami - VAT należny", 

- 225-04 „Rozrachunki z budżetami - VAT naliczony". 
Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi Gminy z tytułu centralizacji podatku VAT ujmowano 
w ewidencji księgowej budżetu na kontach 226 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu 
VAT" oraz 227 „Rozrachunki z US z tytułu VAT". 
Zrealizowane w 2018 r. dochody jednostki z rachunku dochodów Urzędu przeksięgowywano 
w okresach 10-dniowych na rachunek budżetu zapisem księgowym Wn 133 „Rachunek budżetu" 
i Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych", następnie na podstawie dokumentu księgowego 
PK ujmowano zapisem Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" i Ma 226 „Rozliczenie 
z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT". 
Podatek VAT należny wpłacany przez jednostki organizacyjne na rachunek budżetu ujmowano 
zapisem Wn 133 „Rachunek budżetu" i Ma 226 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu 
VAT" (według analityk). Przypis podatku VAT należnego od jednostek organizacyjnych na podstawie 
cząstkowych deklaracji VAT-7 ujmowano zapisem Wn 226 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi 
z tytułu VAT" i Ma 227-01 „Rozrachunki z US z tytułu VAT". 

Podatek VAT naliczony (Urzędu) podlegający odliczeniu księgowano na rachunku budżetu zapisem 
Wn 226 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT" i Ma 133 „Rachunek budżetu" 
przekazywano na rachunek wydatków Urzędu. Na podstawie deklaracji cząstkowych jednostek 
organizacyjnych i Urzędu sporządzano scentralizowaną deklarację VAT-7 za dany miesiąc 2018 r. wraz 
z scentralizowanym wykazem sprzedaży i zakupu za ten miesiąc. Na potrzeby sporządzenia 
scentralizowanej deklaracji miesięcznej VAT-7 podatek należny (saldo Wn 226) i naliczony (saldo Ma 
226) przeksięgowywano na konto 227-01 „Rozrachunki z US z tytułu VAT". W wyniku rozliczenia 
podatku od towarów i usług Urzędu oraz jednostek organizacyjnych z rachunku budżetu 
przekazywano podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego (metodą wynikową jako różnicę pomiędzy 
VAT należnym a VAT naliczonym) zapisem Wn 227-01 i Ma 133. 

Ustalono, że kontrolowana jednostka dokonywała bieżących odliczeń podatku naliczonego 
od podatku należnego w poszczególnych okresach sprawozdawczych 2018 r. Rozliczenia z tytułu 
podatku od towarów i usług VAT z Urzędem Skarbowym na podstawie zapisów księgowych 
dokonanych w ewidencji księgowej za kwiecień - maj 2018 r. dokonywano w następujący sposób: 
1) wpłata podatku należnego VAT za kwiecień 2018 r. przez jednostkę organizacyjną (Gimnazjum 
w Szydłowie) w kwocie 139,61 zł (WB nr 85 z dnia 30.04.2018 r.): 

- Wn 133 „Rachunek budżetu", 

- Ma 226-02 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT- Gimnazjum w Szydłowie", 
2) przekazanie na rachunek budżetu zrealizowanych dochodów Urzędu za kwiecień 2018 r. 
(np. WB nr 86 z dnia 02.05.2018 r. na kwotę 52.430,78 zł, WB nr 91 z dnia 10.05.2018 r. na kwotę 
26.212,55 zł, WB nr 97 z dnia 18.05.2018 r) : 
- Wn 133 „Rachunek budżetu", 

- Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych", 



3) przeksięgowanie wpłaconego podatku VAT należnego Urzędu w kwocie 8.492,09 zł za kwiecień 
2018 r.: 

- Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych", 

- Ma 226-01 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT- Urząd Gminy w Szydłowie, 
4) przelew podatku VAT naliczonego za kwiecień 2018 r. w kwocie 446,34 zł na rachunek wydatków 
Urzędu Gminy (WB nr 101 z dnia 24.05.2018 r.): 

- Wn 226-01 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT- Urząd Gminy w Szydłowie, 

- Ma 133 „Rachunek budżetu", 
5) przypis podatku VAT należnego w kwocie 139,61 zł na podstawie deklaracji cząstkowej VAT-7 
Gimnazjum w Szydłowie za kwiecień 2018 r. (PK nr 27 z dnia 24.05.2018 r.): 

- Wn 226-02 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT - Gimnazjum w Szydłowie", 

- Ma 227-01 „Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT", 
oraz przypis podatku VAT należnego w kwocie 8.326,91 zł oraz VAT naliczonego w kwocie 446,34 zł 
za kwiecień 2018 r. na podstawie deklaracji cząstkowej Urzędu Gminy (PK nr 27 z dnia 24.05.2018 r.): 
- Wn 226-01 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT - Urząd Gminy w Szydłowie, 

- Ma 227-01 „Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT", 

- Wn 227-01 „Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT", 

- Ma 226-01 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT- Urząd Gminy w Szydłowie, 
6) przelew podatku VAT w kwocie 8.021,00 zł za kwiecień 2018 r. na rachunek Urzędu Skarbowego 
na podstawie scentralizowanej deklaracji Gminy VAT-7 za kwiecień 2018 r. (WB nr 101 z dnia 
24.05.2018 r.): 
- Wn 227-01 „Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT", 

- Ma 133 „Rachunek budżetu". 

Nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono. 

4. Sprawozdania finansowe 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 
2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760 ze zm.), dalej również 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

4.1 Sprawozdanie finansowe Gminy 
Sprawdzono, czy bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego według stanu 
na 31.12.2017 r. sporządzony został na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych 
prowadzonych dla budżetu gminy. W tym celu analizą objęto dane wykazane w bilansie według stanu 
na początek i na koniec 2017 r. oraz przedłożone do kontroli zestawienia obrotów i sald kont księgi 
głównej budżetu. 

W wyniku kontroli ustalono, że bilans z wykonania budżetu Gminy według stanu na dzień 
31.12.2017 r., sporządzony w dniu 08.03.2018 r. (wydruk 8753DD5BC19F5B7A) zawierał informacje 
w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
Kontrola prawidłowości wykazania stanu aktywów i pasywów w bilansie budżetu według stanu 
na dzień 31.12.2017 r. nie wykazała nieprawidłowości. 
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Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w dniu 27.04.2018 r. 
zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach łączne sprawozdanie finansowe 
obejmujące łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu, zawierające 
dane wynikające z bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu 
samorządowych jednostek budżetowych według stanu na dzień 31.12.2017 r., z uwzględnieniem 
wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Ponadto zgodnie z § 21 ww. rozporządzenia 
w dniu 18.05.2018 r. został sporządzony skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 
według stanu na 31.12.2017 r. 

4.2 Sprawozdanie finansowe jednostki - Urzędu Gminy 
Kontrolą objęto sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy obejmujące bilans (sporządzony dnia 
28.03.2018 r. wydruk 7BC1ECBED13D5ED4), rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
(sporządzony dnia 28.03.2018 r. wydruk FABD7568ACB12C09) oraz zestawienie zmian w funduszu 
(sporządzone dnia 28.03.2018 r. wydruk CE05F2C964BC4A89) według stanu na dzień 31.12.2017 r. 
W wyniku kontroli ustalono, że Bilans Urzędu Gminy został sporządzony zgodnie ze wzorem, 
określonym w załączniku nr 5 do obowiązującego w 2017 roku rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 5 lipca 2010 r. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz Zestawienie 
zmian w funduszu jednostki według stanu na dzień 31.12.2017 r. sporządzono według wzoru 
stanowiącego odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do tego rozporządzenia. 

Kontrola prawidłowości danych w powyższych sprawozdaniach finansowych wykazała, że w Bilansie 
jednostki budżetowej, w Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz w Zestawieniu zmian 
w funduszu jednostki wykazano prawidłowe dane wynikające z ewidencji księgowej jednostki. 
Należności i zobowiązania ujęto w bilansie zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

5. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych 
5.1 Sprawozdania jednostkowe 
Sprawdzono, czy Wójt przestrzegał obowiązku sporządzenia wymaganych przepisami rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, następujących sprawozdań 
jednostkowych Urzędu jako jednostki i jako organu za okres styczeń-marzec 2018 roku: 

- Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki 
budżetowej, 

- Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 
budżetowej, 

- Rb - 50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, 

- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji, 

- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że jednostka terminowo sporządziła ww. sprawozdania za okres 
styczeń-marzec 2018 roku. 



Prawidłowość danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu Gminy według stanu 
na dzień 31.12.2018 r. skontrolowano na przykładzie: 
1) Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku 

do dania 31.12.2018 r. (korekta nr 3 z dnia 19.02.2019 r. wydruk nr 31444A2E1965D2CC), 
w zakresie zgodności z ewidencją księgową danych dotyczących planu po zmianach (kolumna 4), 
wydatków wykonanych (kolumna 6) oraz zobowiązań ogółem (kolumna 7), 

2) Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku 
do dnia 31.12.2018 r. (z dnia 19.02.2019 r. wydruk nr F08D69FD4CD39A68) w zakresie zgodności 
z ewidencją księgową danych dotyczących planu po zmianach (kolumna 4), dochodów 
wykonanych (kolumna 7) oraz należności pozostałych do zapłaty ogółem (kolumna 9), 

3) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według 
stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (korekta nr 2 z dnia 21.02.2019 r. wydruk 
nr 46A74B211DD40C41), w pełnym zakresie danych, 

4) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (z dnia 01.02.2019 r. wydruk 
nr 7A8FD2CDC67249C2), w pełnym zakresie danych, 

5) Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według 
stanu na koniec 2018 r. (z dnia 20.02.2019 r. wydruk nr F2AC844F6A441EFD), w pełnym zakresie 
danych. 

W wyniku kontroli ustalono, że: 
Ad. 1) W zakresie jednostkowego sprawozdania Urzędu Gminy Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. stwierdzono, że w kolumnach: 
- „Plan po zmianach" wykazano dane zgodne z ewidencją szczegółową do konta 980 „Plan finansowy 
wydatków budżetowych", 

- „Wydatki wykonane" wykazano dane zgodne z ewidencją konta 130-01 „Rachunek bieżący 
jednostki - wydatki", 
- „Zobowiązania ogółem" w kwocie 651.575,91 zł wykazano zgodnie z ewidencją analityczną kont: 
201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", 225 „Rozrachunki z budżetami", 229 „Pozostałe 
rozrachunki publicznoprawne", 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", 234 „Pozostałe rozrachunki 
z pracownikami" oraz 240 „Pozostałe rozrachunki". 
Ad. 2) Kontrola zgodności danych dotyczących planu po zmianach (kolumna 4), dochodów 
wykonanych (kolumna 7) oraz należności pozostałych do zapłaty ogółem (kolumna 9) wykazanych 
w sprawozdaniu Urzędu Rb-27S za 2018 rok z ewidencją księgową jednostki wykazała, że: 
- „ P l a n po zmianach" wykazano zgodnie z ewidencją do konta 991 „Planowane dochody budżetu", 

- „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" wykazano zgodnie z ewidencją księgową do konta 
130-02 „Rachunek bieżący jednostki - dochody", 
- „Należności pozostałe do zapłaty ogółem" wykazano zgodnie z ewidencją księgową do konta 
221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych". 
W wyżej wymienionym sprawozdaniu w kolumnie nr 8 „Dochody otrzymane" prawidłowo wykazano 
dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (podziałka klasyfikacji 758/75801/2920) 
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w kwocie 3.162.076,00 zł, stosownie do § 3 ust. 5 pkt 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań 
budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 
Ponadto w przedmiotowym sprawozdaniu prawidłowo wykazano dane w zakresie dochodów z tytułu 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji z Ministerstwa 
Finansów oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z kwotami wykazanymi 
w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z treścią § 3 
ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 6 załącznika Nr 36 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. 
Ad. 3) Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na koniec IV kwartału 2018 r. wynikają 
z ewidencji księgowej. 
Ad. 4) i Ad. 5) W sprawozdaniu Rb-Z według stanu na koniec IV kwartału 2018 r. w kolumnie „Banki" 
w wierszu E2.2 „Kredyty i pożyczki długoterminowe" wykazano kwotę 4.000.000,00 zł zgodnie 
z ewidencją księgową konta 134 „Kredyty bankowe" (saldo Ma). W przedmiotowym sprawozdaniu 
nie wykazano kwoty 1.938,00 zł z tytułu zobowiązań długoterminowych dotyczących zakupu 
telefonów komórkowych na podstawie umów sprzedaży ratalnej zawartych w 2016 i 2017 r. (ujętych 
w ewidencji księgowej konta 240 „Pozostałe rozrachunki" analityka 240-03). Zobowiązania należało 
wykazać w sprawozdaniu Urzędu Rb-Z za 2018 r. w części A w wierszu E2.2 „Kredyty i pożyczki 
długoterminowe" w kolumnie 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe". Analogicznie zobowiązań z tytułu 
zakupu ratalnego nie wykazywano w sprawozdaniach Urzędu Rb-Z za poszczególne kwartały 2017 r. 
oraz za I-III kwartały 2018 r. Tym samym zobowiązania w łącznej kwocie 1.938,00 zł z tytułu zakupu 
ratalnego telefonów komórkowych nie zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-UZ za 2018 r., w którym 
wykazano jedynie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na łączną kwotę 
4.000.000,00 zł. 

Powyższa nieprawidłowość narusza § 4 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych oraz § 2 ust. 1 pkt 2 „Instrukcji sporządzania sprawozdań" 
stanowiącej załącznik nr 9 do tego rozporządzenia. Ponadto stosownie z § 3 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767), 
do tytułów dłużne zaliczanych do państwowego długu publicznego uwzględnia się kredyty i pożyczki, 
przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest 
ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte 
z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione 
na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane 
z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne 
do umowy pożyczki lub kredytu, z uwzględnieniem podziału na: 

a) krótkoterminowe - o pierwotnym terminie zapłaty nie dłuższym niż rok lub podlegające spłacie 
na żądanie, 
b) długoterminowe - o pierwotnym terminie zapłaty dłuższym niż rok. 
W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr 11/9 do protokołu kontroli, Burmistrz oraz Skarbnik wskazali, 
że: Do księgowości wpływały faktury za rozmowy telefoniczne i to stanowiło podstawę księgowań, 
Faktury podpisywał pracownik merytoryczny, odpowiedzialny za komunikację IT, nie załączając umów 
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zawartych na zakup telefonów komórkowych w układzie ratalny. W trakcie kontroli została założona 
korekta sprawozdania Rb-Z, którą załączam do niniejszego wyjaśnienia. 
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik oraz Burmistrz. 
Kserokopie umów zawartych z operatorem sieci komórkowej z 2016 r. i 2017 r., wydruk z ewidencji 
konta 240-03 „Pozostałe rozrachunki" na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2017 r., kserokopie 
sprawozdań Urzędu Rb-Z za l-IV kwartały 2018 r. oraz korekty za IV kwartał 2018 r. 
z dnia 27.03.2019 r., kserokopie sprawozdania Rb-UZ za 2018 r. oraz korekty z dnia 27.03.2019 r., 
kserokopie sprawozdania Urzędu Rb-Z za l-IV kwartały 2017 r. oraz Rb-UZ za 2017 r. stanowią akta 
kontroli nr AK/l 1/7. 

Ponadto kontrolą objęto dane wykazane w sprawozdaniach Rb-ST o stanie środków na rachunkach 
bankowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31.12.2018 r. (wydruk 
19CF75CF7F0C2017 z dnia 20.02.2019 r.) oraz Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. (korekta nr 1 z dnia 21.02.2019 r. 
wydruk 876EB07538FDECDB). 
W wyniku kontroli powyższych sprawozdań stwierdzono, że: 

- w sprawozdaniu Rb-NDS zgodnie z ewidencją księgową wykazano dane w zakresie wykonanych 
dochodów w kwocie 22.143.526,18 zł, wykonanych wydatków w kwocie 26.506.108,25 zł, 
zrealizowanych przychodów ogółem w kwocie 4.712.962,80 zł z tytułu kredytów i pożyczek 
oraz nadwyżki z lat ubiegłych, a także zrealizowanych rozchodów z tytułu udzielonej z budżetu 
pożyczki w kwocie 77.383,21 zł. 

- w sprawozdaniu Rb-ST zgodnie z ewidencją księgową wykazano dane dotyczące stanu środków 
na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 463.105,87 zł, środki 
niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2018 w kwocie 32.529,05 zł oraz środki dotacji 
i subwencji przekazane w grudniu 2018 r. na styczeń 2019 r. w kwocie 253.765,00 zł. 

6. Inwentaryzacja aktywów i pasywów 
Kontrolą objęto inwentaryzację przeprowadzoną według stanu na dzień 31.12.2017 r., na podstawie 
zarządzenia Wójta Nr 60 z dnia 22.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 
aktywów i pasywów Gminy Szydłów za 2017 rok, niżej wymienionych składników aktywów 
i pasywów: 

- środków pieniężnych w kasie (konto 101), 

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych (konta 133, 130,135, 139) 

- gruntów (konto 011-09), 

- wartości niematerialnych i prawnych (konto 020), 

- długoterminowych aktywów finansowych (konto 030), 

- środków trwałych w budowie (inwestycji) - konto 080, 

- sald kont rozrachunkowych zespołu „2", 

- sald kont budżetu. 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania terminów, częstotliwości oraz metod 
przeprowadzenia inwentaryzacji ww. składników aktywów i pasywów oraz sposobu 
udokumentowania inwentaryzacji. 
Stwierdzono, że inwentaryzację aktywów i pasywów według stanu na 31.12.2017 r. przeprowadzono 
następującymi metodami: 



1) Inwentaryzację kasy przeprowadzono w dniu 02.01.2018 r. w drodze spisu z natury na dzień 
31.12.2017 r. - na okoliczność inwentaryzacji kasy sporządzono protokół z którego wynika, że saldo 
w kasie wyniosło 0,00 zł i było zgodne z ostatnimi dowodami przychodu i rozchodu: KP nr 000596/1 
z dnia 28.12.2017 r., KW nr 00019/1/02/2017 z dnia 28.12.2017 r. oraz raportem kasowym 
RK nr 000053/1/01/2017 z dnia 29.12.2017 r. Poprzednią inwentaryzację kasy przeprowadzono 
według stanu na dzień 31.12.2016 r. 

2) Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych budżetu i Urzędu Gminy według stanu 
na dzień 31.12.2017 r. zostały zinwentaryzowane w drodze potwierdzenia sald otrzymanego z Banku 
Spółdzielczego w Szydłowie (konta 133, 130, 135, 139). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji 
jednostka nie stwierdziła różnic pomiędzy saldami dla rachunków bankowych budżetu oraz Urzędu 
na dzień 31.12.2017 r. wykazanymi w ewidencji księgowej, a saldami wskazanymi w potwierdzeniu 
przesłanym przez bank. Poprzednią inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonych 
na rachunkach bankowych przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2016 r. 
3) Inwentaryzację gruntów (konto 011 grupa 0) przeprowadzono na dzień 31.12.2017 r., zgodnie 
z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości w drodze porównania danych z ksiąg rachunkowych 
z odpowiednimi dokumentami źródłowymi (aktami notarialnymi, decyzjami administracyjnymi) 
oraz ewidencją mienia komunalnego i weryfikacji tych składników, co wynika ze sporządzonego 
na powyższą okoliczność protokołu. Poprzednią inwentaryzację gruntów przeprowadzono według 
stanu na dzień 31.12.2016 r. 
4) Inwentaryzację salda konta 020 „Wartości niematerialne i prawne", 030 „Długoterminowe aktywa 
finansowe", 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)" przeprowadzono metodą porównania 
danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi i weryfikacji wartości tych składników, 
stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Poprzednią inwentaryzację ww. aktywów 
przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2016 r. 

5) Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości inwentaryzacją w drodze porównania 
danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi i weryfikacji wartości tych składników objęto 
następujące konta rozrachunkowe: 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", 221 „Należności 
z tytułu dochodów budżetowych", 225 „Rozrachunki z budżetami", 229 „Pozostałe rozrachunki 
publicznoprawne", 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", 234 „Pozostałe rozrachunki 
z pracownikami", 240 „Pozostałe rozrachunki" według stanu na dzień 31.12.2017 r. Na okoliczność 
inwentaryzacji sporządzono Protokoły weryfikacji sald ww. kont zespołu „2". Poprzednią 
inwentaryzację sald kont rozrachunkowych przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2016 r. 

6) Należności cywilnoprawne od kontrahentów prowadzących księgi rachunkowe zostały 
zinwentaryzowane w drodze potwierdzenia salda. 

7) W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi i weryfikacji 
wartości składników dokonano inwentaryzacji kont budżetu: 134 „Kredyty bankowe", 
223 „Rozliczenie wydatków budżetowych", 224 „Rozrachunki budżetu", 240 „Pozostałe rozrachunki", 
909 „Rozliczenia międzyokresowe", 960 „Skumulowane wyniki budżetu". Poprzednią inwentaryzację 
ww. kont budżetu przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2016 r. 
W zakresie sposobu udokumentowania przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów 
przyjętych w próbie kontrolnej nie stwierdzono nieprawidłowości. 



Ostatnią inwentaryzację składników majątkowych w drodze spisu z natury (środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych - wyposażenia ujętych na koncie 011 i 013), podlegających 
inwentaryzacji co najmniej raz w ciągu czterech lat zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy 
0 rachunkowości, przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2018 r. na podstawie zarządzenia 
Wójta Nr 68 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów 

1 pasywów oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Na okoliczność przeprowadzonej 
inwentaryzacji w dniu 15.01.2019 r. sporządzono Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji 
i dochodzeń w sprawie różnic inwentaryzacyjnych. Z przedmiotowego protokołu nie wynikały różnice 
inwentaryzacyjne. W wyniku kontroli inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.12.2018 r. 
(arkuszy spisowych od nr 1 do nr 15) nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Poprzednią inwentaryzację ww. składników majątkowych (środków trwałych i pozostałych środków 
trwałych) przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2015 r. na podstawie zarządzenia Wójta 
Nr 35/2015 z dnia 26.05.2015 r., tym samym jednostka zachowała częstotliwość przeprowadzania 
inwentaryzacji zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości. 

III. BUDŻET JEDNOSTKI S A M O R Z Ą D U TERYTORIALNEGO 
(kontrolowała Joanna Pieczyrak) 
1. Uchwała budżetowa i plan finansowy jednostki 
Na podstawie uchwały XLIV/274/2017 Rady Gminy z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Szydłów na 2018 rok, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
w dniu 05.01.2018 r. stosownie do art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustalono, 
że na 2018 r. zaplanowano: 
a) kwotę dochodów w wysokości 22.355.390,00 zł, w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 17.517.250,00 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 4.838.140,00 zł. 

b) kwotę wydatków w wysokości 29.855.390,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 16.403.106,67 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 13.452.283,33 zł. 
W § 3 ww. uchwały ustalono deficyt budżetowy w wysokości 7.500.000,00 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł. Zaplanowano przychody budżetu 
w wysokości 7.500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 0,00 zł. 

W § 11 przedmiotowej uchwały ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów 
wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich 
płynny rynek wtórny) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł, 
w tym: kredyty - 7.500.000,00 zł. 

W § 12 uchwały budżetowej upoważniono Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot 
wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały. 
W § 13 uchwały budżetowej określono maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2018 r. 
do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku 
budżetowego do kwoty 100.000,00 zł. 

Ponadto w § 14 przedmiotowej uchwały upoważniono Wójta do: 
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków 
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na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach 
działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach 

działów, 
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków, 
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 
Uchwałą Nr 7/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z dnia 22.01.2018 r. wyrażono pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego 
w uchwale budżetowej na 2018 r. deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł. 
Uchwałą Nr IV/16/2018 z dnia 29.12.2018 r. Rada Gminy dokonała ostatecznej zmiany planowanej 
kwoty deficytu budżetu do kwoty 5.235.579,59 zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem 
w wysokości 4.600.000,00 zł i środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w wysokości 
635.579,59 zł. Przychody budżetu zmieniono do kwoty 5.312.962,80 zł, w tym kredyty w kwocie 
4.600.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 712.962,80 zł. Rozchody ustalono w kwocie 
77.383,21 zł z tytułu udzielonych pożyczek. Ponadto dokonano zmiany § 10 uchwały budżetowej 
określając maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2018 r. do kwoty 100.000,00 zł - w tym 
udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty 
78.000,00 zł. 

Po dokonanych w 2018 r. zmianach w budżecie Gminy na dzień 31.12.2018 r. plan wynosił: 
a) dochody w kwocie 26.788.498,14 zł, w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 19.021.978,42 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 7.766.519,72 zł, 
b) wydatki w kwocie 32.024.077,73 zł, w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 18.606.672,33 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 13.417.405,40 zł. 
Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiło: 
a) dochody w kwocie 22.143.526,18 zł, w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 19.025.888,98 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 3.117.637,20 zł, 
b) wydatki w kwocie 26.506.108,25 zł, w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 16.747.904,40 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 9.758.203,85 zł. 
Wójt, stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, podawał do publicznej 
wiadomości za 2018 r. kwartalne informacje o wykonaniu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych, w terminie do końca miesiąca następującego 
po zakończeniu kwartału, które zamieszczane były na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
Ponadto ustalono, że na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-g ustawy o finansach publicznych, 
Wójt zarządzeniem Nr 17/2018 z dnia 19.03.2018 r. podał do publicznej wiadomości na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej informację za 2017 r., przy czym wykaz osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków 
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lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie 
od 01.01-31.12.2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach 21-30.05.2018 r. 

Plan finansowy Urzędu na 2018 r. został ustalony przez Wójta Gminy zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 

02.01.2018 r. w następujących kwotach: 

- dochody w wysokości 22.252.190,00 zł, 

- wydatki w wysokości 19.793.194,00 zł. 
Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2018 r. obejmował: 

- dochody w wysokości 26.661.418,14 zł, 

- wydatki w wysokości 21.424.115,73 zł. 
Plan finansowy zawierał dane wymagane art. 249 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. 
Plan dochodów i wydatków Urzędu sporządzony został w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości dokonywania zmian w planie finansowym 
Urzędu oraz prawidłowości dokonywania zapisów na koncie 980 „Plan finansowy wydatków 
budżetowych" 

za okres lipiec-sierpień 2018 r. Na podstawie zapisów w ewidencji księgowej konta 980 za lipiec -
sierpień 2018 r., zarządzeń Wójta Nr 15P/2018 z dnia 10.07.2018 r., Nr 16P/2018 
z dnia 24.07.2018 r., Nr 17P/2018 z dnia 24.07.2018 r., Nr 18P/2018 z dnia 31.07.2018 r., 
Nr 19P/2018 z dnia 17.08.2018 r., Nr 20P/2018 z dnia 20.08.2018 r. oraz Nr 21P/2018 
z dnia 31.08.2018 r. stwierdzono, że zmiany zmniejszające/zwiększające plan finansowy wydatków 
ewidencjonowano na stronie Wn konta 980, zgodnie z zasadami określonymi w polityce 
rachunkowości, w związku z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 13 września 2017 r. 

2. Zaciąganie zobowiązań obciążających budżet oraz realizacja planu wydatków 

Kontrolą objęto przestrzeganie przez Wójta upoważnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości 
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym na podstawie niżej wymienionych 
umów zawartych w 2018 r.: 

1) W dniu 07.02.2018 r. zawarto umowę nr IGP.IV.02.2018 na wykonanie „Wyceny nieruchomości 
dla działek nr ewid. 491/1 oraz nr ewid. 599/2 położonych w Szydłowie", za wynagrodzeniem 
w kwocie 700,00 zł. Plan finansowy w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 w dacie zawarcia 
ww. umowy wynosił 53.000,00 zł, zaangażowanie środków (wraz z umową) wynosiło 7.493,20 zł, 
a wykonanie wydatków wynosiło 2.293,20 zł. 

2) W dniu 14.05.2018 r. zawarto umowę nr 1/05/2018 na wykonanie pięcioletniego przeglądu 
instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego, za wynagrodzeniem w wysokości 5.000,00 zł. 
Plan finansowy w dacie zawarcia ww. umowy w dziale 900 rozdziale 90015 § 4300 wynosił 
9.000,00 zł, zaangażowanie środków (wraz z umową) wynosiło 8.500,00 zł, a wykonanie wydatków 
wynosiło 3.500,00 zł. 

3) W dniu 27.07.2018 r. zawarto umowę nr 130/JH/07/2018 na produkcję i emisję spotu 
reklamowego XI Święta Śliwki, za wynagrodzeniem w wysokości 1.845,00 zł. Plan finansowy w dziale 
750 rozdziale 75075 § 4300 w dacie zawarcia ww. umowy wynosił 57.530,00 zł, zaangażowanie 
środków (wraz z umową) wynosiło 18.893,70 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 17.048,70 zł. 
4) W dniu 06.08.2018 r. zawarto umowę nr 49/A-57/2018 na wykonanie przeglądów instalacji 
elektrycznej, odgromowej i wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Centrum Aktywności Lokalnej 
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w Potoku, za wynagrodzeniem w wysokości 1.000,00 zł. Plan finansowy w dziale 700 rozdziale 70005 
§ 4300 w dacie zawarcia ww. umowy wynosił 57.402,50 zł, zaangażowanie środków (wraz z umową) 
wynosiło 22.192,94 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 8.319,76 zł. 
5) W dniu 24.08.2018 r. zawarto umowę nr 59/B-46/2018 na realizację zadania pn. „Budowa siłowni 
zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach", za wynagrodzeniem w wysokości 185.774,42 zł. 
Plan finansowy w dziale 010 rozdziale 010495 § 6057 w dacie zawarcia ww. umowy wynosił 
50.000,00 zł oraz § 6059 wynosił 136.000,00 zł, zaangażowanie środków (wraz z umową) w § 6057 
wynosiło 50.000,00 zł oraz w § 6059 wynosiło 135.774,42 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 0,00 zł. 

6) W dniu 15.10.2018 r. zawarto umowę nr 72/A-52/2018 na dostawę wraz z montażem 2 szt. wiat 
przystankowych Antena standard z tabliczką na rozkład jazdy, kosztem i ławką w miejscowości Wola 
Żyzna i Solec, za wynagrodzeniem 7.770,00 zł. Plan finansowy w dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 
w dacie zawarcia ww. umowy wynosił 10.000,00 zł, zaangażowanie środków (wraz z umową) 
wynosiło 7.770,00 zł, wykonanie wydatków wynosiło 0,00 zł. 

7) W dniu 13.12.2018 r. zawarto umowę nr 82/A-91/2018 na realizację zadania „Remont zadaszenia 
wejścia do budynku szkoły w Potoku", za wynagrodzeniem 11.400,00 zł. Plan finansowy w dziale 700 
rozdziale 70005 § 4270 w dacie zawarcia ww. umowy wynosił 35.000,00 zł, zaangażowanie środków 
(wraz z umową) wynosiło 31.400,00 zł, wykonanie wydatków wynosiło 20.000,00 zł. 

Na podstawie ewidencji księgowej dotyczącej planu finansowego wydatków budżetowych (konto 
980), zaangażowania wydatków (konto 998) oraz wykonanych wydatków (konto 130-01) 
stwierdzono, że Wójt posiadał upoważnienie do zaciągania zobowiązań na dzień zawarcia ww. umów. 
Ponadto kontrolą w zakresie przestrzegania upoważnienia do dokonywania wydatków zgodnie 
z planem finansowym objęto wydatki jednostki we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej 
według stanu na dzień 15.10.2018 r. oraz na dzień 15.11.2018 r. W wyniku kontroli ewidencji 
księgowej kont 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych" i 130-01 „Rachunek bieżący jednostki-
wydatki" stwierdzono, że na dzień 15.10.2018 r. oraz na dzień 15.11.2018 r. nie zostały przekroczone 
limity wydatków. 

3. Obsługa bankowa budżetu Gminy 

Bankową obsługę budżetu Gminy wraz z jej jednostkami organizacyjnymi prowadzi Bank Spółdzielczy 
w Szydłowie na podstawie umowy nr 19/44411/B-20/2016 zawartej w dniu 30.06.2016 r. na czas 
określony od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia została 
ustalona w kwocie 27.210,00 zł, t j . 6.517,52 euro, zgodnie z pismem z dnia 06.06.2016 r. 
Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłów wraz z jednostkami 
organizacyjnymi w latach 2016-2019". 

4. Dług, przychody i rozchody budżetu 
Uchwałą Nr 8/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z dnia 22.01.2018 r. wyrażono pozytywną opinię w sprawie planowanej kwoty długu oraz relacji 
spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do dochodów w latach 2018-2026 wynikającą 
z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą Nr 20/2017 V Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21.11.2017 r. wyrażona została pozytywna opinia w sprawie 
przedłożonego przez Wójta Gminy projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy na lata 2018-2026. 



Dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2018 r. 

przedstawia poniższa tabela: 
Tabela nr 1 

Tytuł Pierwotnie wg 
uchwały budżetowej 

Plan po zmianach wg 
Rb-NDS za IV kwartał 

2018 r. 
(korekta nr 1 z dnia 

21.02.2019 r.) 

Wykonanie wg 
Rb-NDS za IV kwartał 

2018 r. 
(korekta nr 1 z dnia 

21.02.2019 r.) 
Dochody: 22.355.390,00 26.788.498,14 22.143.526,18 

- bieżące 17.517.250,00 19.021.978,42 19.025.888,98 

- majątkowe 4.838.140,00 7.766.519,72 3.117.637,20 

- dochody ze sprzedaży majątku 0,00 123.000,00 4.579,00 

Wydatki: 29.855.390,00 32.024.077,73 26.506.108,25 

- bieżące 16.403.106,67 18.606.672,33 16.747.904,40 

- majątkowe 13.452.283,33 13.417.405,40 9.758.203,85 

Wynik budżetu - deficyt 7.500.000,00 -5.235.579,59 -4.362.582,07 

Różnica między dochodami bieżącymi a 
wydatkami bieżącymi 

1.114.143,33 415.306,09 2.277.984,58 

Przychody ogółem z tego: 7.500.000,00 5.312.962,80 4.712.962,80 

- kredyty, pożyczki, emisja papierów 
wartościowych 

7.500.000,00 4.600.000,00 4.000.000,00 

- nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 712.962,80 712.962,80 

Rozchody ogółem z tego: 0,00 77.383,21 77.383,21 

- udzielone pożyczki 0,00 77.383,21 77.383,21 

opracowanie własne na podstawie danych z Gminy 

W 2018 r. z budżetu gminy została udzielona pożyczka w kwocie 77.383,21 zł (umowa pożyczki 
nr 1/2018 z dnia 10.07.2018 r.) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkach Dużych na sfinansowanie 
projektu pn.: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Grabkach Dużych. Pożyczka została udzielona 
na podstawie upoważnienia określonego w § 10 uchwały budżetowej na 2018 r. na okres od dnia 

10.07.2018 r. do dnia 30.12.2018 r. Aneksem nr 1 z dnia 29.12.2018 r. dokonano zmiany okresu, 
na który została udzielona pożyczka od dnia 10.07.2018 r. do dnia 04.01.2019 r., zgodnie z uchwałą 
Nr IV/16/2018 z dnia 29.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r. Na podstawie 
ewidencji księgowej konta budżetu 250 „Należności finansowe" stwierdzono, że zwrot pożyczki 
na rachunek budżetu nastąpił w dniu 04.01.2019 r. w kwocie 77.439,39 zł (w tym 56,18 zł odsetek) 
(WB nr 3 z dnia 04.01.2019 r.) - zgodnie z zapisem w § 3 ust. 1-3 umowy pożyczki z tytułu 
wykorzystania pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości 0,25% od kwoty, 
przy czym odsetki naliczane są od dnia przekazania pożyczki do dnia spłaty. 
W sprawozdaniu Gminy Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r. (korekta sporządzona w czasie kontroli w dniu 
27.03.2019 r.) wykazano zobowiązania Gminy w części A. Zobowiązania według tytułów dłużnych, 
w poz. E2. Kredyty i pożyczki, E2.2 Długoterminowe, w kolumnie 10 - banki oraz w kolumnie 12 -
przedsiębiorstwa niefinansowe w łącznej kwocie 4.001.938,00 zł. W przedmiotowym sprawozdaniu 



nie wykazano innych zobowiązań. Dane wykazane w łącznym sprawozdaniu Rb-Z wynikają 
ze sprawozdań jednostkowych jednostek podległych i sprawozdania jednostkowego Urzędu jako 
jednostki i jako organu. Zobowiązania w kwocie 4.001.938,00 zł wynikały z: 

1) umowy nr IGP/B-34/2018 o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 130/01/JST/18 
z dnia 10.07.2018 r. zwartej z Bankiem Spółdzielczym w Szydłowie na kwotę 4.500.000,00 zł na okres 
od dnia 10.07.2018 r. do dnia 31.12.2025 r., ze zmianami wprowadzonymi aneksami nr 1/2018 z dnia 
27.08.2018 r., aneksem nr 2/2018 z dnia 04.10.2018 r., aneksem nr 3/2018 z dnia 23.10.2018 r., 
aneksem nr 4/2018 z dnia 31.12.2018 r. Uchwałą Nr 25/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 04.06.2018 r. Gmina uzyskała pozytywną opinię w sprawie 
możliwości spłaty kredytu w kwocie 4.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wartość zobowiązania 
wynosiła 3.500.000,00 zł i była zgodna z potwierdzeniem salda z Banku Spółdzielczego w Szydłowie. 

2) umowy kredytu w rachunku kredytowym nr 130/02/D/JST/17 z dnia 27.12.2017 r. zawartej 
z Bankiem Spółdzielczym w Szydłowie na kwotę 1.000.000,00 zł na okres od dnia 27.12.2017 r. 
do dnia 30.12.2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz na pokrycie 
wydatków majątkowych zadani „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów". 
Uchwałą Nr 37/2017 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z dnia 12.12.2017 r. Gmina uzyskała pozytywną opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu w kwocie 
1.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązanie z tytułu przedmiotowego kredytu wyniosło 
500.000,00 zł (saldo konta 134) i było zgodne z potwierdzeniem salda z Banku Spółdzielczego 
w Szydłowie. 

Zgodnie z ewidencją księgową kont 134 „Kredyty bankowe" ustalono, że w 2018 r. Gmina wykonała 
rozchody w łącznej kwocie 26.424,66 zł, dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 
które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. w podziałce klasyfikacji budżetowej 757/75702/8110. 

Poręczenia i gwarancje 
Ustalono, że w 2018 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie ponosiła wydatków 
z tego tytułu. Wspólne oświadczenie Skarbnika i Burmistrza złożone na powyższą okoliczność stanowi 
załącznik nr Ml/1 do protokołu kontroli. 

Niedozwolone finansowanie budżetu Gminy 
Kontroli poddano występowanie przypadków niedozwolonego finansowania budżetu w 2018 r. ratą 
części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., środkami zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz środkami z sum depozytowych. Kontrola wyciągów bankowych za 2018 r. (od WB nr 1 
z dnia 02.01.2018 r. do WB nr 15 z dnia 31.12.2018 r.) do rachunku sum depozytowych o numerze 
83 8521 0006 2001 0000 0130 0028 oraz wyciągów bankowych za 2018 r. (od WB nr 1 
z dnia 31.01.2018 r. do WB nr 29 z dnia 31.12.2018 r.) do rachunku zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych o numerze 41 8521 0006 2001 0000 0130 0008 wykazała, że w 2018 r. nie wystąpiły 
przypadki niedozwolonego finansowania wydatków budżetu środkami z zfśs i sum depozytowych. 
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosił 
463.105,87 zł. W dniu 20.12.2018 r. wpłynęła na rachunek budżetu gminy część oświatowa subwencji 
ogólnej na styczeń 2019 r. w kwocie 253.765,00 zł (WB nr 247 z dnia 20.12.2018 r.). W 2018 r. 
nie finansowano wydatków budżetu częścią oświatową subwencji ogólnej na styczeń 2019 r. 
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Wieloletnia prognoza finansowa Gminy 
Sprawdzono, czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 - 2026, przyjętej uchwałą 
Rady Gminy Nr XLIV/273/2017 z dnia 29.12.2017 r. ze zmianami wprowadzonymi w 2018 r. 
uchwałami o numerach: XLVI/281/2018 z dnia 27.02.2018 r., XLVI 1/284/2018 z dnia 28.03.2018 r., 
XLVIII/296/2018 z dnia 30.04.2018 r., L/308/2018 z dnia 14.06.2018 r., LI/321/2018 
z dnia 24.07.2018 r., Lll/330/2018 z dnia 17.08.2018 r., LIV/335/2018 z dnia 27.09.2018 r., 
LV/339/2018 z dnia 15.10.2018 r. oraz IV/15/2018 z dnia 29.12.2018 r., rozchody z tytułu spłat rat 
kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w latach 2018-2026 planowano 
z zachowaniem wymogu określonego w przepisach art. 226 ustawy o finansach publicznych. 
Kontroli poddano rozchody w latach 2018-2026 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu oraz wykupu 
obligacji wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazane w kolumnie 14.1. 
Stwierdzono, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018-2026 (uchwała nr IV/15/2018 
z dnia 29.12.2018 r.) nie wykazano planowanych rozchodów z tytułu spłat zobowiązań 
już zaciągniętych wynikających z obowiązujących umów kredytów. Z ewidencji księgowej 
konta 134 „Kredyty bankowe" oraz 133 „Rachunek budżetu" wynika, że w 2018 r. jednostka 
otrzymała: 

- w dniu 14.02.2018 r. transzę kredyty w kwocie 500.000,00 zł (umowa kredytu nr 130/02/D/JST/17 
z dnia 27.12.2017 r.), 

- w dniu 27.08.2018 r. transzę kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł, w dniu 05.10.2018 r. transzę 
kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł, w dniu 25.10.2018 r. transzę kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł 
oraz w dniu 31.12.2018 r. transzę kredytu w kwocie 500.000,00 zł (umowa kredytu nr 130/01/JST/18 
z dnia 10.07.2018 r.). 

Tym samym w WPF na lata 2018-2026 (uchwała nr IV/15/2018 z dnia 29.12.2018 r.) w kolumnie 14.1 
należało wykazać kwotę 3.500.000,00 zł. 
Analogicznie nie wykazano planowanych rozchodów w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu spłat 
zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1 w WPF na lata 2019-2031 przyjętej uchwałą 
Rady Gminy Nr IV/22/2018 z dnia 29.12.2018 r. 

Nieprawidłowość narusza art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach, zgodnie z którym wieloletnia 
prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą 
co najmniej kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty. 
W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr 111/2 do protokołu kontroli, Burmistrz oraz Skarbnik 
wskazali, że: W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów nie uzupełniono rubryki 14.1 
w zakresie spłat rat kapitałowych wynikających z tytułu zaciągniętych zobowiązań przez przeoczenie 
i nadmiar obowiązków. Program Bestia nie weryfikuje prawidłowo zależności, pomiędzy danymi 
ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie zauważyłam powtarzającego się błędu. Wieloletnia 
Prognoza Finansowa została poprawiona Zarządzeniem nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy 
Szydłów w dniu 29 marca 2019 roku, której kserokopię załączam do niniejszego wyjaśnienia. 
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą Skarbnik oraz Burmistrz. 
Wydruk z ewidencji księgowej konta 134 „Kredyty bankowe" za 2018 r., kserokopie harmonogramów 
spłat rat zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szydłowie z tytułu umów 
nr 130/02/D/JST/17 z dnia 27.12.2017 r. oraz nr 130/01/JST/18 z dnia 10.07.2018 r. stanowią 
akta kontroli nr AK/II l / l . 
Stosownie do art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

Strona 35 z 123 



budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W wyniku kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 
ustawy o finansach publicznych ustalono, że wykonane na dzień 31.12.2018 r. dochody bieżące 
w kwocie 19.025.888,98 zł, powiększone o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 712.962,80 zł 
przewyższały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 16.747.904,40 zł o kwotę 2.990.947,38 zł. 
Powyższe dane wskazują, że wymogi wynikające z art. 242 ust. 2 ww. ustawy zostały zachowane 
w odniesieniu do wykonania budżetu Gminy za 2018 r. 

Stwierdzono również, że w 2018 r. nie dokonano kwoty wyłączeń, o której mowa w art. 243 
ust. 3a, co jest zgodne z danymi wykazanymi w części F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, 
0 których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych sprawozdania Rb-NDS za 2018 r. 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026. Gmina na 2018 r. nie planowała 
1 nie dokonywała spłaty długu z wydatków budżetu, co wynika z danych wykazanych w kolumnie 14.2 
WPF na rok 2018-2026. 

Ponadto kontrola Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2031 przyjętej uchwałą 
Rady Gminy Nr IV/22/2018 z dnia 29.12.2018 r. wykazała, że obliczone na podstawie 
prognozowanych wielkości budżetowych relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi 
z tytułu odsetek, nie przekraczają indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, o którym mowa 
w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, 
o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
przypadających na 2019 r. wynosi 3,53% i jest niższy o 4,91 punktu procentowego od dopuszczalnego 
poziomu wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 
8,44%. Powyższe ustalono na podstawie następujących danych: 

Tabela nr 2 
Wykonanie (w zł 

Ip. Dane do obliczeń 2016 r. 2017 r. Plan 3 kw. 
2018 r. 

1 Dochody bieżące 16.199.213,73 17.572.417,02 18.672.146,85 
2 Dochody ze sprzedaży majątku 136.880,10 99.225,00 123.000,00 
3 Wydatki bieżące 14.392.171,31 15.696.954,23 17.952.572,41 
4 Dochody ogółem 16.996.195,57 18.529.823,51 26.210.682,08 
5 Wskaźnik w ujęciu rocznym [(1+2-3)/4] 11,44% 10,66% 3,21% 
6 Średnia wskaźników z wiersza nr 5 - prawa strona 

wzoru 
8,44% 

7 Prognoza dochodów na 2019 r. 24.378.000,00 
8 Przypadające do spłaty raty kapitałowe kredytów 

i pożyczek na 2019 r. wg prognozy, 
800.000,00 

9 Przypadające kwoty ustawowych wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań na 2019 r. 

0,00 

• 10 Odsetki i dyskonto oraz wydatki z tyt. poręczeń 
i gwarancji wg planu na 2019 r. 

60.000,00 

11 Odsetki i dyskonto oraz gwarancje i poręczenia 
podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 
(art. 243) plan na 2019 r. 

0,00 

12 Relacja spłat zobowiązań do dochodów ogółem 
[(8+9-10+ll-12)/7] - lewa strona wzoru 

3,53% 

13 Sprawdzenie relacji z art. 243 ust.l ustawy 
o finansach publicznych (12 < 6) 

3,53% < 8,44% 

opracowanie własne na podstawie danych z Gminy 



Zobowiązania finansowe wykazujące ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki 
Stwierdzono, że w 2018 r. Gmina: 

- nie zawarła z innymi podmiotami umowy (porozumienia), na podstawie której podmioty 
te finansowałyby zobowiązania j.s.t wobec osób trzecich. Jednostka nie jest dłużnikiem wobec takich 
podmiotów, 
- nie dokonała sprzedaży innemu podmiotowi swoich nieruchomości z prawem ich odkupienia 
przez jednostkę, 
- nie posiadała zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu 
lub pożyczki (ale nie są kredytem ani pożyczką), w tym tzw. sprzedaży zwrotnej, 

- nie posiadała zobowiązań wobec instytucji para bankowych. 
Wspólne oświadczenie Skarbnika i Burmistrza na powyższą okoliczność stanowi załącznik nr I l l/ l 
do protokołu kontroli. 

IV. DOCHODY BUDŻETOWE 
(kontrolował Sławomir Maszczyk) 
Planowane dochody Gminy Szydłów na 2018 r. zostały określone przez Radę Gminy w uchwale 
budżetowej Nr XLIV/274/2017 z dnia 29.12.2017 r. w kwocie 22.355.390,00 zł. W wyniku 
wprowadzonych w trakcie 2018 r. zmian w planie dochodów budżet na dzień 31.12.2018 r. ustalono 
w kwocie 26.788.498,14 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 22.075.505,11 zł, co stanowi 82,41 % 
planu. 

1. Dochody z tytułu subwencji i dotacji 
1.1 Subwencja 
Na podstawie ewidencji księgowej oraz danych rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu 
dochodów budżetowych Gminy Szydłów za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. ustalono, 
że w okresie objętym kontrolą dochody wykonane z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 
6.887.211,00 zł, w tym: 
- część oświatowa (dział 758 rozdział 75801 § 2920) - 3.142.780,00 zł, 
- część wyrównawcza (dział 758 rozdział 75807 § 2920) - 3.563.501,00 zł, 
- część równoważąca (dział 758 rozdział 75831 § 2920) -180.930,00 zł, 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wprowadzenia wszystkich części subwencji 
ogólnej do budżetu oraz prawidłowości dokonywania zmian w planowanych dochodach budżetu 
z tytułu subwencji ogólnej na koncie 991 „Planowane dochody budżetu". 

Ustalenia kontroli: 
Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Szydłów na 2018 r. została prawidłowo 
wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XLIV/274/2017 Rady Gminy z dnia 29.12.2017 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r., zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra 
Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., w kwocie ogólnej 6.792.532,00 zł: 

- część oświatowa - 3.048.101,00 zł, 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.563.501,00 zł, 
- część równoważąca subwencji ogólnej -180.930,00 zł. 
Pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. zwiększono 
część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 94.679,00 zł. Zmianę wprowadzono 



do budżetu uchwałą Nr XLVII/285/18 Rady Gminy z dnia 28.03.2018 r. i prawidłowo 
zaewidencjonowano na koncie 991 „Planowane dochody budżetu" w kwocie i podziałce wynikającej 
z ww. pisma. 

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywane były w 2018 r. przez Ministerstwo 
Finansów na rachunek budżetu w terminach określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1453 ze zm.), t j . w 12 ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń dla części oświatowej oraz dla części równoważącej, 
a dla części wyrównawczej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

1.2 Dotacje 

W 2018 r. dochody wykonane Gminy z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych 
wyniosły łącznie kwotę 6.575.087,12 zł, w tym: 
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.502.439,31 zł, w tym: 
- 470.024,17 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (010/01095/2010), 
- 46.406,81 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (750/75011/2010), 
- 994,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (751/75101/2010), 
- 72.292,70 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (751/75109/2010), 
- 1.779,87 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (751/75814/2010), 
- 37.250,25 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (801/80153/2010), 
- 350,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (851/85195/2010), 
- 24.738,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (852/85213/2010), 
- 1.693.576,42 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (855/85502/2010), 
- 27,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (855/85503/2010), 
- 155.000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (855/85504/2010), 
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.050.352,81 zł, w tym: 
- 623.133,48 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gminy (§ 2030), 
- 427.219,33 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330), 



c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3.022.295,00 zł (855/85501/2060). 

Kontrolą w zakresie prawidłowości wprowadzenia otrzymanych kwot dotacji do budżetu Gminy 
w 2018 r. oraz prawidłowości dokonywania zmian w planowanych dochodach budżetu z ww. tytułu 
na koncie 901 „Dochody budżetu" objęto dotację zaklasyfikowaną w dziale 852 „Pomoc społeczna" 
rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" § 2030. 

Ustalenia kontroli: 
W 2018 r. dochody wykonane Gminy z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 
na realizację zadań zleconych gminie (§ 2030) zaklasyfikowanej do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy 
społecznej" wyniosła 58.469,00 zł. 
Planowana roczna kwota ww. dotacji celowej dla Gminy na 2018 r. została prawidłowo wprowadzona 
do budżetu uchwałą Nr XLIV/274/2017 Rady Gminy z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Szydłów na 2018 r. w kwocie 35.450,00 zł (85219 § 2030). 

W 2017 r. w budżecie dokonywano następujących zmian w zakresie zwiększenia/zmniejszenia kwot 
ww. dotacji celowej na podstawie nw. uchwał i pism od Wojewody: 
- uchwałą Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy z dnia 27.02.2018 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 
557,00 zł, 
- FN.1.3111.273.2018 z dnia 12.06.2018 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę 
8.777,00 zł (zarządzenie Wójta Nr 31/2018 z dnia 29.06.2018 r.), 
- FN.1.3111.677.2018 z dnia 17.10.2018 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę 
5.361,00 zł (zarządzenie Wójta Nr 60/2018 z dnia 19.10.2018 r.), 

- FN.I.3111.814.2018 z dnia 15.11.2018 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę 
9.438,00 zł (zarządzenie Wójta Nr 66/2018 z dnia 19.11.2018 r.). 
Ewidencja na koncie 991 „Planowane dochody budżetu" prowadzona była w sposób prawidłowy. 

2. Dochody z tytułu podatków 
W zakresie podatków, dla których Organem podatkowym był Wójt Gminy Szydłów, obowiązywały 
w 2018 r. następujące uchwały Rady Gminy: 

- Nr XXX/173/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień w tym podatku, 
- Nr XLIII/269/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na 2018 r., 
- Nr XLI 11/216/2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
Wszystkie powyższe uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 



Dane dotyczące planu i wykonania dochodów z tytułu podatków za 2018 r. od osób fizycznych 
i prawnych przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
• 

Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach (zł) 
Wykonanie (zł) 

Wykonanie 
planu 

% 
1. Podatek od nieruchomości § 0310 1.520.000,00 1.449.355,40 95,35 

2. Podatek rolny § 0320 625.000,00 577.937,89 92,47 

3. Podatek leśny § 0330 55.000,00 64.299,14 116,91 

4. Podatek od środków transportowych § 0340 111.300,00 107.966,00 97,00 

Razem dochody z ww. podatków 2.311.300,00 2.199.558,43 95,17 

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Urzędu Gminy za 2018 r. 

Sprawy z zakresu podatków w 2018 r. prowadzili pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni 
na stanowiskach: młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat, specjalista księgowo podatkowy, 
księgowy ds. księgowości budżetowej oraz podatku od środków transportowych i podatku VAT, 
inspektor ds. obsługi kasowej i księgowości opłat za odbiór śmieci. Wymienieni pracownicy 
oraz Skarbnik i Wójt złożyli przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy skarbowej, stosownie 
do art. 294 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 
postanowieniem znak: SKO 401/256/79/03 z dnia 05.02.2003 r. wyznaczyło Wójta Gminy Gnojno 
do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych w stosunku do osób wymienionych 
w art. 132 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: 
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), 
dalej ustawa Ordynacja podatkowa, 
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 
ze zm.), dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, 
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), 
dalej ustawa o podatku rolnym, 
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.), 
dalej ustawa o podatku leśnym, 
- ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1314 ze zm.), dalej ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, 
poz. 1375), 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483 ze zm.), dalej rozporządzenie Ministra Finansów 
w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. 



2.1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 
Z rejestru przypisów i odpisów podatków wynika, że w 2018 r. w Gminie występowało 42 podatników 
podatku od nieruchomości od osób prawnych, w tym: 

9 podatników zwolnionych z opodatkowania ustawowo (Szkoła Podstawowa 
im. Jana Kochanowskiego w Szydłowie, Szkoła Podstawowa w Solcu Starym, Publiczne Gimnazjum 
im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie, Publiczne Przedszkole w Szydłowie, Zespół Obsługi Szkół 
w Szydłowie, Urząd Gminy w Szydłowie, Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie, Parafia 
Rzymskokatolicka w Potoku, Parafia Rzymskokatolicka w Kotuszowie), 
- 2 podatników zwolnionych z opodatkowania uchwałą Nr XXX/173/2016 Rady Gminy 
z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
w tym podatku na 2018 r. (Stadnina Koni Kurozwęki Spółka z o.o. w Kurozwękach, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szydłowie). 
W 2018 r. dochody wykonane z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 
1.377.468,00 zł. 
Kontrolą objęto 7 osób prawnych o najwyższych kwotach zadeklarowanego podatku, o numerach 
kont: 2 (kwota podatku wynikająca z deklaracji 652.783,00 zł), 5 (kwota podatku wynikająca 
z deklaracji 24.559,00 zł), 6 (kwota podatku wynikająca z deklaracji 223.649,00 zł), 11 (kwota podatku 
wynikająca z deklaracji 152.460,00 zł), 20 (kwota podatku wynikająca z deklaracji 222.701,00 zł), 
33 (kwota podatku wynikająca z deklaracji 18.904,00 zł), 49 (kwota podatku wynikająca z deklaracji 
62.346,00 zł) oraz deklarację Urzędu Gminy Szydłów za lata 2016 do 2018. 

Kontrolę przeprowadzono w zakresie terminowości złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości 
na 2018 r. oraz ich sprawdzenia przez Organ podatkowy w próbie kontrolnej, poprawności deklaracji, 
w tym: zgodności zastosowanych stawek podatkowych ze stawkami ustalonymi przez Radę Gminy, 
zgodności z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, zgodności rachunkowej deklaracji, terminowości 
wpłat rat podatku oraz prawidłowości naliczenia i poboru odsetek za zwłokę w przypadku 
nieterminowo dokonywanych wpłat rat podatku. 

Ustalenia kontroli: 
W próbie objętej kontrolą wszyscy podatnicy złożyli deklaracje podatkowe. Deklaracje zostały 
złożone na właściwym formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/270/2017 Rady 
Gminy z dnia 19.12.2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. Na deklaracjach zamieszczano datę wpływu do Urzędu Gminy. 
W próbie objętej kontrolą podatnicy terminowo składali deklaracje na podatek od nieruchomości 
na 2018 r., t j . do dnia 31.01.2018 r. za wyjątkiem podatnika o numerze konta 5 (1 dzień po terminie), 
33 i 49 (5 dni po terminie). Objęte próbą kontrolną deklaracje są prawidłowe w zakresie 
zastosowanych stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy oraz pod względem 
rachunkowym. Stwierdzono zgodność danych zawartych w deklaracjach w zakresie powierzchni 
gruntów (poprzez porównanie z ewidencją gruntów). Kwota podatku została prawidłowo wyliczona 
i zaokrąglona do pełnych złotych, stosownie do § 63 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Deklaracje 
zawierają pisemną adnotację na okoliczność ich sprawdzenia pod względem formalnym 
i rachunkowym wraz z podpisem uprawnionego pracownika. Kwoty przypisów i odpisów na kontach 
podatników zostały zaewidencjonowane zgodnie ze złożoną deklaracją. Podatnicy objęci próba 
kontrolną terminowo regulowali raty podatku w 2018 r. Podatnicy korzystający ze zwolnień 
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ustawowych oraz zwolnień wprowadzonych uchwałą Nr XXX/173/2016 Rady Gminy 
z dnia 28.11.2016 r. złożyli deklaracje na podatek od nieruchomości na 2018 r. 
W deklaracji na podatek od nieruchomości Urzędu Gminy Szydłów na: 

• 2016 r. złożonej w dniu 27.01.2016 r. wykazano jako zwolnione i nie opodatkowano gruntów 
będących w posiadaniu samoistnym Gminy o powierzchni 5.610 m 2 oznaczonych 
w „Ewidencji nieruchomości" jako „dr" - drogi. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/95/15 Rady Gminy 
stawka podatku na 2016 r. dla gruntów pozostałych wynosiła 0,47 zł za 1 m 2 . 
Nieopodatkowanie ww. powierzchni skutkowało zaniżeniem należnego podatku 
od nieruchomości za 2016 r. na kwotę 2.637,00 zł (5.610 m 2 x 0,47 zł), 

• 2017 r. złożonej w dniu 27.01.2017 r. wykazano jako zwolnione i nie opodatkowano gruntów 
będących w posiadaniu samoistnym Gminy o powierzchni 1.200 m 2 oznaczonych 
w „Ewidencji nieruchomości" jako „dr" - drogi. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/173/15 Rady Gminy 
stawka podatku na 2017 r. dla gruntów pozostałych wynosiła 0,47 zł za 1 m 2 . 
Nieopodatkowanie ww. powierzchni skutkowało zaniżeniem należnego podatku 
od nieruchomości za 2017 r. na kwotę 564,00 zł (1.200 m 2 x 0,47 zł), 

• 2018 r. złożonej w dniu 27.01.2018 r. wykazano jako zwolnione i nie opodatkowano gruntów 
będących w posiadaniu samoistnym Gminy o powierzchni 1.200 m 2 oznaczonych 
w „Ewidencji nieruchomości" jako „dr" - drogi. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/173/15 Rady Gminy 
stawka podatku na 2018 r. dla gruntów pozostałych wynosiła 0,47 zł za 1 m 2 . 
Nieopodatkowanie ww. powierzchni skutkowało zaniżeniem należnego podatku 
od nieruchomości za 2018 r. na kwotę 564,00 zł (1.200 m 2 x 0,47 zł). 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące 
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Od podatku od nieruchomości 
zwalnia się grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych 
na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów 
publicznych oraz pozostałych podmiotów. 

W wyjaśnieniu stanowiącym zał. Nr IV/1 do protokołu Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, 
ochrony środowiska, rolnictwa i drogownictwa wskazał, że: grunty będqce w posiadaniu samoistnym 
oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr" drogi zostały omyłkowo wykazane 
w deklaracjach na podatek od nieruchomości jako zwolnione, a zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445,1588,1669, 
1693 i 1722, 2073, 2244) powinny być opodatkowane. 
Odpowiedzialność za powyższe ponosi Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, ochrony 
środowiska, rolnictwa i drogownictwa. 
Kserokopie: deklaracja na podatek od nieruchomości na 2016 r., wydruki z „Ewidencji rejestru 
gruntów i budynków" (działki nr: 6 - 0,1620 ha, 12 - 0,2790 ha, 2051/4 - 0,1200 ha), ewidencja mienia 
gminnego grunty - stan na 28.12.2016 r. i ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów 
na dzień 31.12.2016 r.; deklaracja na podatek od nieruchomości na 2017 r., ewidencja mienia 
gminnego grunty - stan na 31.12.2017 r. i ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów 
na dzień 31.12.2017 r.; deklaracja na podatek od nieruchomości na 2018 r., ewidencja mienia 
gminnego grunty - stan na 31.12.2018 r. i ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów 



na dzień 31.12.2018 r. oraz zestawienie dróg wewnętrznych będących w posiadaniu samoistnym 
Gminy Szydłów w latach 2016 - 2018 zawierają akta kontroli Nr AK/IV/1. 

2.2 Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych 
W 2018 r. dochody wykonane z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób 
fizycznych wyniosły ogółem kwotę 646.996,43 zł, w tym: 
- podatek od nieruchomości - 71.887,40 zł, 
- podatek rolny - 555.231,89 zł, 
- podatek leśny -19.877,14 zł. 
Gmina dokonując wymiaru podatku rolnego stosowała przeliczniki powierzchni użytków rolnych 
dla III okręgu podatkowego w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. 
w sprawie zaliczenia gmin do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 143 
poz. 1614). 
Do celu wymiaru podatku rolnego na 2018 r. Rada Gminy uchwałą Nr XLIII/269/2017 
z dnia 19.12.2017 r. obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 50,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym 
stawki podatku rolnego na obszarze Gminy w 2018 r. wynosiły 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 q żyta x 50,00 zł) i 250,00 zł od 1 ha 
gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 5 q żyta x 50,00 zł). 
Na rok podatkowy 2018 Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna 
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosiła 197,06 zł za 1 m 3 (Komunikat Prezesa 
GUS z 20.10.2017 r.). W związku z powyższym podatek leśny na obszarze Gminy wyniósł 
w 2018 r. kwotę 43,35 zł od powierzchni lasu wyrażonej w hektarach (0,220 m 3 x 197,06 zł) - zgodnie 
z art. 4 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o podatku leśnym. 
Kontrolę dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 
przeprowadzono w zakresie: 
- wyegzekwowania od podatników wykonania obowiązku złożenia informacji na podatek 
od nieruchomości, rolny i leśny, 
- zgodności w przedmiocie opodatkowania pomiędzy danymi zawartymi w ewidencji gruntów 
i budynków a danymi zawartymi w wydanych decyzjach wymiarowych, 
- terminowości doręczenia w 2018 r. decyzji wymiarowych podatnikom, 
- poprawności decyzji wymiarowych, 
- zgodności stawek podatkowych zastosowanych w decyzjach ze stawkami ustalonymi przez 
Radę Gminy, 
- powszechności opodatkowania budynków oddanych do użytku w 2018 r. na podstawie 
zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego otrzymanych z Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie, 
- spełnienia w decyzjach wymogów określonych w art. 210 ustawy Ordynacja podatkowa, 
- terminowości wpłat rat podatków przez podatników objętych próbą kontrolną, 
- prowadzenia czynności windykacyjnych względem podatników zalegających z wpłatą 
poszczególnych rat podatków, 
- prawidłowości naliczenia i poboru odsetek za zwłokę. 
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Kontrolą dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych objęto nw. losowo wybranych: 
- 13 podatników zobowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
o następujących numerach kont: 01/0069, 09/0208, 12/0190, 07/0073, 07/0066, 04/0076, 13/0708, 
08/0153,10/0064,11/0201, 06/0201, 02/0237, 09/0347, 

- 5 podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szydłów 
0 następujących numerach kont: 14/0113,11/0174,13/0502, 09/0228, 09/0244, 
- 5 podatników zwolnionych z zapłaty podatku (na mocy uchwały Nr XXX/173/2016 Rady Gminy 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w tym budynków mieszkalnych 
lub ich części o następujących numerach kont: 13/0008, 08/0151, 03/0171, 01/0297, 13/0475, 
- 5 podatników zwolnionych z zapłaty podatku (na mocy uchwały Nr XXX/173/2016 Rady Gminy 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - budynków mieszkalnych lub ich części 
znajdujących się na gruntach gospodarstw rolnych), którzy w 2018 r. oddali do użytku budynki 
mieszkalne (sprawdzono na podstawie zawiadomień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Staszowie) o następujących numerach kont: 02/0274, 13/0347, 13/0053, 10/0018, 
04/0029. 

Ustalenia kontroli: 
W 2018 r. na terenie Gminy nie było przypadków oddania do użytkowania budynków mieszkalnych 
1 gospodarczych podlegających opodatkowaniu ponieważ budynki mieszkalne podlegały zwolnieniu 
od podatku na mocy uchwały Nr XXX/173/2016 Rady Gminy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Staszowie przysyłał do Gminy zawiadomienia o zakończeniu budowy 
przez podatników o numerach kont: 02/0274 (pismo data wpływu 31.08.2018 r. - podatnik złożył 
informację 21.09.2018 r.), 13/0347 (pismo znak: PINB.IiOA.III.5130.17.2018 data wpływu 
17.10.2018 r. - podatnik złożył informację 03.09.2018 r.), 13/0053 (pismo 
znak: PINB.IiOA.III.5130.16.2018 data wpływu 31.08.2018 - podatnik złożył informację 21.09.2018 r.), 
10/0018 (pismo data wpływu 17.10.2018 r. - podatnik złożył informację 05.09.2018 r.), 04/0029 
(pismo znak: PINB.IiOA.III.5130.17.2018 data wpływu 16.02.2018 r. - podatnik złożył informację 
01.03.2018 r.). W przypadku nie złożenia przez podatników informacji Organ podatkowy stosownie 
do art. 274a ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa wzywał do jej złożenia. Wezwania wysłano 
do podatników o numerach kont: 13/0502, 09/0228, 01/0069, 07/0073, 07/0066, 04/0076, 13/0708, 
10/0064, 02/0237, 09/0347. Po otrzymaniu wezwania wszyscy ww. podatnicy złożyli informacje 
podatkowe. Powierzchnie, rodzaje i klasy gruntów ujętych w informacjach o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych oraz w ewidencji podatkowej są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
geodezyjnej. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w informacjach o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych prawidłowo wykazali powierzchnie i wartości nieruchomości podlegające 
opodatkowaniu. Kwoty podatku w decyzjach zostały prawidłowo wyliczone i zaokrąglone. Przypisy 
i/lub odpisy podatków na kontach podatników były zgodne z kwotami wynikającymi z doręczonych 
decyzji podatkowych. Do wymiaru podatków zastosowano prawidłowe stawki podatkowe 
oraz prawidłowo dokonano przeliczenia powierzchni użytków rolnych według przeliczników 
ustalonych dla III okręgu podatkowego. W 2018 r. wystawiano i doręczano odrębne decyzje 
wymiarowe dla wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Wydane w 2018 r. decyzje wymiarowe 
dla objętych kontrolą podatników spełniały wymogi decyzji określone w art. 210 § 1 
ustawy Ordynacja podatkowa. W 2018 r. decyzje wymiarowe doręczane były podatnikom 
z zachowaniem 14 dniowego terminu przed ustawowym terminem płatności I raty podatków, 
co wynika z pokwitowań odbioru decyzji i zwrotnych potwierdzeń odbioru. Podatnicy ww. terminowo 
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regulowali raty podatku w 2018 r., za wyjątkiem podatnika o numerze konta 14/0113, który IV ratę 
podatku od nieruchomości (820,00 zł) zapłacił: 808,40 zł w terminie płatności, a pozostałą kwotę 
11,60 zł w dniu 08.01.2019 r. Gmina nie naliczyła odsetek za zwłokę ponieważ ich wysokość zgodnie 
z art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nie przekroczyła trzykrotności 
wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

Ustalono, że nie sporządzano i nie przechowywano w dokumentacji podatkowej kopii wydanych 
w 2018 r. decyzji wymiarowych dotyczących podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego) 
pobieranych od osób fizycznych. Dotyczyło to decyzji wydanych dla podatników objętych próbą 
kontrolną o numerach kont: 1/0069 (decyzja RF.3123.WYM.808.2018), 09/0208 (decyzja 
RF.3123.WYM.1500.2018), 12/0190 (decyzja .RF.3123.WYM.1675.2018), 07/0073 (decyzja 
RF.3123.WYM.1367.2018), 07/0066 (decyzja RF.3123.WYM.1366.2018), 04/0076 (decyzja 
RF.3123.WYM.1207.2018), 13/0708 (decyzja RF.3123.WYM.1161.2018) Kopie ww. decyzji zostały 
sporządzone i załączone do dokumentacji podatkowej dopiero w toku przeprowadzanych czynności 
kontrolnych. Art. 210 § 1 pkt 8 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że decyzja zawiera podpis 
osoby upoważnionej, z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego a jeżeli decyzja została 
wydana w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis 
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, a art. 212 ww. ustawy, że Organ podatkowy, który wydał 
decyzję, jest nią związany od chwili jej wydania. Decyzje wymiarowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 
„Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te organy i związki" do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych posiadają kategorię archiwalną 
B - 10, zatem powinny być sporządzane i przechowywane przez okres 10 lat kalendarzowych 
poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. W wyjaśnieniu stanowiącym 
zał. Nr IV/2 do protokołu Młodszy Referent ds. wymiaru podatków i opłat wskazał m.in, 
że: Dot. nie sporządzania i nie przechowywania w dokumentacji podatkowej kopii wydanych decyzji 
wymiarowych dotyczących podatków pobieranych od osób fizycznych w 2018 roku: 
np. nr RF. 3123. WYM.808.2018, RF.3123.WYM.1500.2018, RF.3123.WYM.1675.2018, 
RF.3123. WYM.1367.2018, RF.3123. WYM.1366.2018, RF.3123. WYM.1207.2018, 

RF.3123.WYM.1161.2018. Kopie ww. decyzji zostały sporządzone (wydrukowane z modułu Podatki 
w programie użytkowym Puma), opieczętowane i podpisane w dniu 25.02.2019 r. oraz przedłożone 
kontrolującemu w dniu 25.02.2019 r. kopie wydanych decyzji wymiarowych dotyczących podatków 
pobieranych od osób fizycznych nie były drukowane, ponieważ z modułu Podatki w programie 
użytkowym Puma, w każdym momencie jest możliwość wydrukowania kopii decyzji. Obecnie w dobie 
elektronizacji, odchodzi się od wersji papierowej a preferuje się system komunikowania 
się elektronicznie, uważałam, że drukowanie dokumentów i ich przechowywanie nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. Tym bardziej, iż codziennie jest na serwerze sporządzana kopia dokumentów i można 
je w każdej chwili odtworzyć. Jednocześnie informuję, iż kopie decyzji wymiarowych na wprowadzane 
zmiany w podatkach w ciągu roku, są drukowane. 
Odpowiedzialność za powyższe ponosi Młodszy Referent ds. wymiaru podatków i opłat. 



2.3 Podatek od środków transportowych 
Wpływy z tytułu podatków od środków transportowych w 2018 r. wyniosły 107.966,00 zł, 
w tym 13.490,00 zł od osób prawnych. 
Z wykazu podatników podatku od środków transportowych prowadzonego w Gminie wynika, 
że w 2018 r. podatkiem objętych było 42 osoby fizyczne oraz 4 osoby prawne. 
Rada Gminy w 2018 r. nie wprowadziła w drodze uchwały zwolnień w podatku od środków 
transportowych. 
W 2018 r. Organ podatkowy otrzymywał ze Starostwa Powiatowego w Staszowie informacje 
0 nabytych i zbytych pojazdach podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków 
transportowych. 
Kontrolą w zakresie powszechności opodatkowania objęto egzekwowanie deklaracji i podatku 
w związku z nabyciem (operacje oznaczone symbolem N) i zbyciem środków transportowych 
(operacje oznaczone symbolem S). 
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o informacje ze Starostwa Powiatowego, które wpłynęły 
do Urzędu Gminy w miesiącu lutym (za okres od 01 do 31.01.2018 r.), maju (za okres 
od 01 do 30.04.2018 r.) i lipcu (za okres od 01 do 30.06.2018 r.). 
Kontrolę realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 
przeprowadzono w zakresie: przestrzegania powszechności opodatkowania, złożenia deklaracji 
na podatek od środków transportowych, przeprowadzania przez Organ podatkowy czynności 
sprawdzających i weryfikacji danych zawartych w złożonych deklaracjach na 2018 r., zgodności 
danych zadeklarowanych i wnoszonych kwot podatku od środków transportowych ze stawkami 
określonymi w uchwale przez Radę Gminy, terminowości wpłat rat podatku oraz prawidłowości 
naliczania odsetek za zwłokę i prowadzenia postępowania windykacyjnego. 

Ustalenia kontroli: 
Z informacji ze Starostwa Powiatowego w zakresie zmian pojazdów zarejestrowanych w okresie 
od dnia 01 do 31.01.2018 r., od dnia 01 do 30.04.2018 r. i od dnia 01 do 30.06.2018 r. 
(które wpłynęły do Urzędu Gminy w miesiącu lutym, maju i lipcu 2018 r.) wynika, że 4 osoby fizyczne 
(o numerach kont: 119, 126, 165, 155) nabyły łącznie 5 środków transportowych i 4 osoby fizyczne 
(o numerach kont 119,108,153,138) zbyły 4 środki transportowe: 

1. Podatnik o numerze konta 119 w dniu 28.02.2018 r. złożył deklarację, w której wykazał nabyty 
w dniu 08.01.2018 r. środek transportowy, 
2. Podatnik o numerze konta 126 w dniu 26.02.2018 r. złożył deklarację, w której wykazał nabyte 
w dniach 04.12.2017 r. i 28.01.2018 r. środki transportowe, 
3. Podatnik o numerze konta 165 złożył w dniu 16.07.2018 r. deklarację, w której wykazał nabyty 
w dniu 18.06.2018 r. środek transportowy, 
4. Podatnik o numerze konta 155 złożył w dniu 11.07.2018 r. deklarację, w której wykazał nabyty 
w dniu 08.06.2018 r. środek transportowy, 
5. Podatnik o numerze konta 108 złożył deklarację w dniu 12.02.2018 r. t j . terminowo, 
6. Podatnik o numerze konta 153 złożył deklarację w dniu 28.02.2018 r. t j . 13 dni po terminie, 
7. Podatnik o numerze konta 138 złożył deklarację w dniu 28.02.2018 r. t j . 13 dni po terminie, 
Na wszystkich ww. deklaracjach zamieszczano datę wpływu do Urzędu. Z adnotacji w nich zawartych 
wynika, że Organ podatkowy dokonał ich sprawdzenia pod względem formalnym, merytorycznym 
1 rachunkowym. Podatnicy w złożonych deklaracjach zastosowali prawidłowe stawki podatku 
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od środków transportowych wynikające z obowiązującej uchwały Rady Gminy. Wysokość podatku 
ustalano proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy, stosownie 
do przepisów art. 11 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Z powyższego wynika, że prowadzona w Urzędzie ewidencja środków transportowych uzgadniana 
była w 2018 r. z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Staszowie 
poprzez przekazywane z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie 
comiesięczne zmiany do wykazu środków transportowych Gminy Szydłów dotyczące 
zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów w poszczególnych miesiącach 2018 r. Gmina Szydłów 
złożyła deklarację na podatek od środków transportowych. 
W zakresie terminowości wpłat rat podatku od środków transportowych ustalono, że podatnik 
0 numerze konta: 
- 119 ratę I zapłacił po terminie płatności 19.04.2018 r. kwota 2.129,00 zł i odsetki 29,00 zł, 
ratę II po terminie płatności 27.09.2018 r. kwota 1.536,00 zł, 
- 126 ratę I zapłacił po terminie płatności 26.02.2018 r. kwota 9.150,00 zł (odsetki 22,00 zł) 
1 16.06.2018 r. kwota 1.084,00 zł (odsetki 28,00 zł), ratę II zapłacił po terminie płatności 04.10.2018 r. 
kwota 10.774,00 zł i odsetki 51,00 zł. W dniu 19.09.2018 r. podatnik kupił środek transportowy. Organ 
podatkowy pismem znak: RF.3124.1.2018 z dnia 28.09.2018 r. i RF.3124.2.2018 z dnia 23.11.2018 r. 
wezwał go do złożenia deklaracji. W dniu 28.11.2018 r. podatnik złożył deklarację, w której wykazał 
kupiony pojazd i w tym dniu zapłacił podatek w kwocie 325,00 zł, 
- 165 ratę I i II drugą z tytułu zakupu w dniu 18.06.2018 r. środka transportu (125,00 zł - termin 
płatności 15.07.20198 r., 625,00 zł - termin płatności 15.09.2018 r. ) zapłacił 19.09.2018 r. kwota 
750,00 zł, 
- 155 ratę I zapłacił po terminie płatności 05.03.2018 r. kwota 350,00 zł, drugą 15.09.2018 r. kwota 
350,00 zł. W dniu 08.06.2018 r. kupił środek transportowy, pierwszą ratę zapłacił 24.07.2018 r. kwota 
125,00 zł i drugą 15.09.2018 r. kwota 625,00 zł, 
- 108 sprzedał środek transportu w dniu 22.01.2018 r. (w dniu 13.02.2018 r. zapłacił podatek 
za 1 miesiąc kwota 46,00 zł), 
- 153 dokonywał terminowo wpłat podatku wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną wynikających 
z decyzji: Nr FN.3124.1.2018 w sprawie rozłożenia na raty zaległości (za pierwsze półrocze 2018 r.) 
w kwocie 16.711,00 zł i odsetek 54,00 zł (opłata prolongacyjna 38,00 zł) i Nr FN. 3124.1.2018 
w sprawie rozłożenia na raty zaległości w kwocie 14.762,00 zł i odsetek 12,00 zł (opłata prolongacyjna 
18,00 zł), 

- 138 ratę I zapłacił po terminie płatności 07.03.2018 r. kwota 2.944,00 zł i odsetki 13,00 zł, 
ratę II po terminie płatności 21.09.2018 r. kwota 1.951,00 zł. 
Organ podatkowy naliczył i pobrał odsetki w prawidłowej wysokości. 

2.4 Windykacja podatków 
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych 
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych według stanu na dzień 31.12.2018 r. 
wynosiły 7.306,00 zł i dotyczyły 4 podatników o numerach kont: 44 (4.590,00 zł), 45 (160,00 zł), 
46 (577,00 zł), 47 (1.979,00 zł). Kontrolą w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania 
windykacyjnego objęto nw. podatników: 

1. Podatnik o numerze konta 44 na dzień 31.12.2018 r. posiadał zaległość w podatku 
od nieruchomości za miesiące od I do XII 2018 r. w kwocie 4.590,00 zł. Organ podatkowy 
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wystawił: upomnienie (doręczono w dniu 06.09.2018 r. - zaległości za miesiące 
od I do VIII - kwota 3.064,00 zł), a następnie tytuł wykonawczy Nr 64/2019 
z dnia 18.09.2018, upomnienie (doręczono w dniu 20.12.2018 r. - zaległości za miesiące 
od IX do XII - kwota 1.526,00 zł), a następnie tytuł wykonawczy Nr 4/2019 
z dnia 21.01.2019. Do dnia 06.03.2019 r. Urząd Skarbowy nie wyegzekwował ww. zaległości, 

2. Podatnik o numerze konta 45 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 156,00 zł (rata III i IV za 2014 r.) i podatku leśnym 4,00 zł (za miesiące: X, XI i XII 
2014 r.). Na powyższe zaległości Organ podatkowy wystawił upomnienie (doręczono 
w dniu 29.12.2014 r.), a następnie tytuł wykonawczy Nr 36/2015 z dnia 25.08.2015 r. 
Do dnia 06.03.2019 r. Urząd Skarbowy nie wyegzekwował ww. zaległości, 

3. Podatnik o numerze konta 47 na dzień 31.12.2018 r. posiadał zaległość w podatku 
od nieruchomości za miesiące od IX do XII 2016 r. w kwocie 3.962,00 zł. Organ podatkowy 
wystawił: upomnienie (doręczono w dniu 12.10.2016 r. - zaległość za miesiąc 
IX 2016 r. - kwota 992,00 zł), upomnienie (doręczono w dniu 09.12.2016 r. - zaległość 
za miesiąc X 2016 r. - kwota 992,00 zł), upomnienie (doręczono w dniu 27.12.2016 r. 
- zaległość za miesiąc XI i XII 2016 r. - kwota 1.978,00 zł), a następnie tytuł wykonawczy 
Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017. Do dnia 06.03.2019 r. Urząd Skarbowy nie wyegzekwował 
ww. zaległości, 

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych 
Zaległości podatkowe od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 
kwotę: 31.459,12 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 334,60 zł, w podatku rolnym 29.053,16 zł 
oraz w podatku leśnym 2.071,36 zł. Kontrolą w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania 
windykacyjnego objęto 12 nw. podatników posiadających zaległości w łącznym zobowiązaniu 
pieniężnym wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: 

1. Podatnik o numerze konta 01/0078 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 249,24 zł (rata III i IV za 2018 r.) i podatku leśnym 2,00 zł (rata IV za 2018 r.). 
Na powyższe zaległości Organ podatkowy wystawił upomnienie (doręczono w dniu 
29.11.2018 r.), a następnie tytuł wykonawczy Nr 5/2019 z dnia 21.01.2019. 
Do dnia 06.03.2019 r. Urząd Skarbowy nie wyegzekwował ww. zaległości, 

2. Podatnik o numerze konta 01/0285 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 116,00 zł (rata IV za 2018 r.) i podatku leśnym w kwocie 3,00 zł (rata IV za 2018 r.) 
Organ podatkowy wystawił upomnienie (doręczono 29.11.2018 r.), a następnie tytuł 
wykonawczy Nr 6/2019 z dnia 21.01.2019 r. Urząd Skarbowy wyegzekwował ww. zaległości 
w kwocie 119,00 zł i koszty upomnienia 11,60 zł, 

3. Podatnik o numerze konta 04/0003 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 202,00 zł (rata IV za 2018 r.}. Organ podatkowy wystawił upomnienie 
(doręczono 11.12.2018 r.). Podatnik wpłacił podatek 24.01.2019 r. kwota 202,00 zł i koszty 
upomnienia 11,60 zł, 

4. Podatnik o numerze konta 13/0630 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 140,00 zł (rata II i IV za 2017 r. - kwota 70 zł i rata III i IV za 2018 r. 
- kwota 70,00 zł). Organ podatkowy wystawił upomnienie (doręczono 03.12.2018 r.), 
a następnie tytuł wykonawczy Nr 13/2019 z dnia 22.01.2019 r. Do dnia 06.03.2019 r. Urząd 
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Skarbowy nie wyegzekwował ww. zaległości. Podatnik w dniu 15.02.2019 r. wpłacił III ratę 
podatku rolnego za 2017 r. - kwota 35,00 zł, 

5. Podatnik o numerze konta 11/0097 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 190,00 zł (rata III i IV za 2018 r.) i podatku leśnym w kwocie 4,00 zł (rata III i IV 
za 2018 r.) Organ podatkowy wystawił upomnienie (doręczono 30.01.2019 r.), a następnie 
tytuł wykonawczy Nr 19/2019 z dnia 21.02.2019 r. Do dnia 06.03.2019 r. Urząd Skarbowy 
nie wyegzekwował ww. zaległości, 

6. Podatnik o numerze konta 07/0086 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 143,37 zł (rata II, III i IV za 2018 r.). Organ podatkowy wystawił upomnienie 
(doręczono 11.12.2018 r.), a następnie tytuł wykonawczy Nr 2/2019 z dnia 15.01.2019 r. 
Do dnia 06.03.2019 r. Urząd Skarbowy nie wyegzekwował ww. zaległości, 

7. Podatnik o numerze konta 09/0296 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 287,70 zł (rata od I do IV za 2018 r.). Organ podatkowy wystawił: upomnienie 
na kwotę 137,70 zł dotyczące raty I i II (doręczono 12.07.2018 r.), a następnie tytuł 
wykonawczy Nr 63/2018 z dnia 19.07.2018 r., upomnienie na kwotę 150,00 zł dotyczące raty 
III i IV (doręczono 11.12.2018 r.), a następnie tytuł wykonawczy Nr 1/2019, 

8. Podatnik o numerze konta 03/0135 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 147,00 zł (rata od II do IV za 2018 r.). Organ podatkowy wystawił upomnienie 
(doręczono 14.01.2019 r.). Podatnik wpłacił podatek 15.01.2019 r. kwota 147,00 zł i koszty 
upomnienia 11,60 zł, 

9. Podatnik o numerze konta 05/0123 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 168,00 zł (rata III i IV za 2018 r.). Organ podatkowy wystawił upomnienie 
(doręczono 04.12.2018 r.). Podatnik wpłacił podatek 20.02.2019 r. kwota 168,00 zł i koszty 
upomnienia 11,60 zł, 

10. Podatnik o numerze konta 08/0015 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 232,00 zł (rata III i IV za 2018 r.) i podatku leśnym w kwocie 12,00 zł (rata III i IV 
za 2018 r.) Organ podatkowy wystawił: upomnienie na kwotę 122,00 zł dotyczące raty III 
podatku rolnego - kwota 116,00 zł i podatku leśnego - kwota 6,00 zł (doręczono 
04.10.2018 r.), upomnienie na kwotę 122,00 zł dotyczące raty IV podatku rolnego 
- kwota 116,00 zł i podatku leśnego - kwota 6,00 zł (doręczono 04.12.2018 r.). 
Podatnik wpłacił podatek 25.02.2019 r. kwota 244,00 zł i koszty upomnienia 23,20 zł, 

11. Podatnik o numerze konta 11/0197 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 136,00 zł (rata III i IV za 2018 r.) i podatku leśnym w kwocie 7,00 zł (rata III i IV 
za 2018 r.) Organ podatkowy wystawił upomnienie (doręczono 04.12.2018 r.). 
Podatnik wpłacił podatek 04.01.2019 r. kwota 143,00 zł i koszty upomnienia 11,60 zł, 

12. Podatnik o numerze konta 13/0399 posiadał zaległość w podatku rolnym 
w kwocie 125,00 zł (rata od I do IV za 2018 r.). Organ podatkowy wystawił upomnienie 
(doręczono 30.11.2018 r.), a następnie tytuł wykonawczy Nr 3/2019 z dnia 15.01.2019 r. 
Do dnia 06.03.2019 r. Urząd Skarbowy nie wyegzekwował ww. zaległości. 

Z powyższego wynika, że Organ podatkowy w stosunku do ww. podatników posiadających zaległości 
podatkowe podejmował konsekwentne czynności zmierzające do wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego. Koszty upomnień naliczano w prawidłowej wysokości, zgodnie z art. 15 § 2 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 
ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. do zobowiązania 



przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1526). Organ podatkowy posiadał 
kopię ewidencji tytułów wykonawczych przesłanych do egzekucji, zgodnie z § 7 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie kierowano skargi na przewlekłość postępowania 
egzekucyjnego na podstawie art. 54 § 2 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

Podatek od środków transportowych 
Na dzień 31.12.2018 r. nie było zaległości z tytułu podatku od środków transportowych 
od osób fizycznych i prawnych. 

2.5. Ulgi ustawowe 
W 2018 r. Wójt wydał 12 decyzji w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów przeznaczonych 
na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego. Wójt nie udzielał 
w 2018 r. ulg inwestycyjnych. 
Kontrolą objęto wszystkie decyzje w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów przeznaczonych 
na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego wydane w 2018 r. 
t j . decyzje znak: RF.V.3121.3.1.2018, RF.V.3121.3.2.2018, RF.V.3121.3.3.2018, RF.V.3121.3.4.2018, 
RF.V.3121.3.5.2018, RF.V.3121.3.6.2018, RF.V.3121.3.7.2018, RF.V.3121.3.8.2018, 
RF.V.3121.3.9.2018, RF.V.3121.3.10.2018, RF.V.3121.3.11.2018, RF.V.3121.3.13.2018. Kontrolę 
przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów art. 12 ust. 3 - 6 i art. 13d ust. 1 i ust. 3 
ustawy o podatku rolnym oraz przepisów art. 139 § 1, art. 140, art. 144, art. 207 § 1 i art. 210 § 1 
ustawy Ordynacja podatkowa. 

Ustalenia kontroli: 
Ulgi zostały przyznane w drodze decyzji Organu podatkowego na pisemne wnioski podatników. 
Wszystkie wnioski podatników w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego 
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa zostały udokumentowane 
aktem notarialnym (w przypadku decyzji RF.V.3121.3.3.2018 postanowieniem Sądu, 
Sygn. Akt. I Co 173/15 z dnia 5 stycznia 2018 r.) oraz stosownym oświadczeniem o odpowiedzialności 
karnej. 
W ww. decyzjach zastosowano ulgi stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
rolnym. Wszystkie decyzje wydane zostały zgodnie z terminem załatwienia sprawy określonym 
w art. 139 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne będące 
pochodną ustaleń dokonanych w trakcie postępowania i uzasadnienie prawne, stosownie 
do art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa. Zwolnienia z tytułu nabycia gruntów 
przez podatników dla których Organ podatkowy wydał ww. decyzje stosowano od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek w tej sprawie, 
a okres zwolnienia wynosił 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów t j . zgodnie z art. 13d ust. 1 i ust. 3, w związku 
z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku rolnym. 
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2.6. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty podatków 

Z dokumentacji dotyczącej ulg udzielonych dla osób fizycznych i prawnych wynika, że w 2018 r. 
(na wniosek podatnika) Organ podatkowy wydał 4 decyzje dla osób fizycznych w sprawie umorzenia 
zaległości podatkowych w podatku rolnym (Nr: FN.3120.DEC.2.2018 - nr kartoteki 13/0460, 
FN.3122.DEC.3.2018 - nr kartoteki 02/0141, FN.3122.DEC.4.2018 - nr kartoteki 10/0045, 
FN.3122.DEC.5.2018 - nr kartoteki 01/0101), 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności 
w podatku rolnym (Nr FN.3120.DEC.1.2018 - nr kartoteki 02/0141) i 2 decyzje w sprawie rozłożenia 
na raty zaległości w podatku od środków transportowych (Nr FN.3124.1.2018 i Nr FN.3124.2.2018 
- nr kartoteki 153). Kontrolą objęto wszystkie ww. decyzje wydane w sprawie: umorzenia zaległości 
podatkowej, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Kontrolę 
przeprowadzono w zakresie przestrzegania ustawowego wymogu przyznania ulgi w podatku 
na wniosek podatnika oraz prawidłowości udokumentowania okoliczności, ze względu na które 
Organ podatkowy przyznał ulgę (art. 67a i art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa), terminowości 
załatwienia sprawy - wydania decyzji w sprawie ulgi (art. 139 i 140 ustawy Ordynacja podatkowa) 
oraz zgodności wydanych decyzji w sprawie ulgi z wymogami określonymi w art. 191 i art. 210 
ustawy Ordynacja podatkowa i terminowości spłat poszczególnych rat. 

Ustalenia kontroli: 
Organ podatkowy udzielając ulg podatkowych gromadził, a następnie analizował materiał dowodowy 
pozwalający na ocenę stanu majątkowego podatnika. W przypadku złożenia przez podatnika wniosku 
bez załączników obrazujących jego sytuację materialną, wzywano podatnika do uzupełniania wniosku 
(np.: podatników o nr kartoteki: 02/0141 i 13/0460). Wszystkie decyzje wydane zostały zgodnie 
z terminem załatwienia sprawy określonym w art. 139 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. 
Decyzje wydane w 2018 r. dla ww. osób fizycznych w sprawie umorzenia zaległości 
i odroczenia terminu płatności nie zawierały daty ich wydania. Zgodnie art. 210 § 1 pkt 2 ustawy 
Ordynacja podatkowa decyzja zawiera datę jej wydania. 

W związku z powyższym Specjaliście księgowo podatkowemu udzielono pisemnego instruktażu, 
z którego protokół stanowi zał. Nr IV/3 do protokołu kontroli. 
Przykładowe kserokopie decyzji o numerach: FN.3120.DEC.2.2018, FN.3120.DEC.3.2018, 
FN.3120.DEC.4.2018 i FN.3120.DEC.5.2018 zawierają akta kontroli Nr AK/IV/2. 

2.7. Inkaso podatków 
W 2018 r. obowiązywała uchwała Nr XXXI 1/190/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30.01.2017 r. 
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29.02.2004 r. 
w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych 
pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego 
oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Na inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wyznaczono 
sołtysów poszczególnych sołectw, za wynagrodzeniem za inkaso w wysokości 7,8% - Brzeziny, Gacki, 
Kotuszów i Szydłów, 8% - Grabki Duże, Potok i Solec, 8,4% - Rudki, 9% - Korytnica, 9,5% - Wola Żyzna, 
9,7% - Osówka, 9,8% - Jabłonica i Mokre, 10,1% - Potok Rządowy, 10,5% - Wolica, 12% - Wymysłów 
od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na rachunek Urzędu Gminy podatków. 
Rada Gminy nie wyznaczyła dla sołtysów terminu wpłaty pobranych podatków. 
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Kontrolę przeprowadzono w zakresie: prawidłowości dokonywania poboru podatków w drodze 
inkasa, terminowości rozliczania się inkasentów, wypłaty wynagrodzenia za inkaso. 
Kontrolą w powyższym zakresie objęto 2 inkasentów z sołectw o najwyższych zainkasowanych 
kwotach, t j . Gacki i Szydłów. 

Ustalenia kontroli: 
Kwoty zainkasowanych rat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynikają z kwitariusza 
przychodowego pobranego przez inkasenta w Urzędzie. Poboru rat podatków dokonywano 
w ustawowych terminach ich płatności. Inkasenci dokonywali wpłaty zainkasowanych rat podatków 
na rachunek bankowy Urzędu. Na okoliczność rozliczenia inkasenta z poboru rat podatków 
sporządzano odrębne zestawienie, którego suma jest zgodna z łączną kwotą wpłat sołtysa 
za poszczególne raty podatków oraz zgodna z kwitariuszem. Objętym kontrolą inkasentom naliczono 
w 2018 r. wynagrodzenia za inkaso w wysokości ustalonej w uchwale, t j . 7,8%. 
Poniższe zestawienie przedstawia kwotę ustalonego w 2018 r. wynagrodzenia brutto za inkaso 
oraz termin wpłaty poszczególnych rat przez inkasentów na rachunek bankowy Urzędu: 
dla inkasenta z sołectwa Gacki: 
-1.240,00 zł od kwoty 15.898,00 zł (I rata - wpłacona w dniu 19.03.2018 r.), 
- 742,00 zł od kwoty 9.509,00 zł (II rata - wpłacona w dniu 16.05.2018 r.), 
- 751,00 zł od kwoty 9.624,00 zł (III rata - wpłacona w dniu 17.09.2018 r.), 
- 650,00 zł od kwoty 8.336,00 zł (IV rata - wpłacona w dniu 13.11.2018 r.). 
dla inkasenta z sołectwa Szydłów: 
- 3.553,00 zł od kwoty 45.548,00 zł (I rata - wpłacona w dniu 16.03.2018 r. kwota 45.000,00 zł 
i w dniu 19.03.2018 r. kwota 548,00 zł), 

- 1.955,00 zł od kwoty 25.063,00 zł (II rata - wpłacona w dniu 11.05.2018 r. kwota 14.000,00 zł 
i w dniu 17.05.2018 r. kwota 11.063,00 zł), 
- 2.578,00 zł od kwoty 33.052,00 zł (III rata - wpłacona w dniu 14.09.2018 r. kwota 25.000,00 zł, 
w dniu 18.09.2018 r. kwota 8.052,00 zł i w dniu 25.09.2018 r. kwota 10,00 zł), 
- 1.973,00 zł od kwoty 25.285,00 zł (IV rata - wpłacona w dniu 16.11.2018 r. kwota 23.500,00 zł 
i w dniu 19.11.2018 r. kwota 1.785,00 zł). 
Podstawę wynagrodzenia wypłaconego inkasentom z tytułu poboru podatków od osób fizycznych 
w 2018 r. zaokrąglano do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 
Inkasenci sołectw Gacki i Szydłów pobrane podatki wpłacali na rachunek budżetu Gminy. Inkasent 
sołectwa Gacki pobrane do dnia 15.03.2018 r. podatki w kwocie 15.898,00 zł wpłacił 
w dniu 19.03.2018 r. Inkasent sołectwa Szydłów pobrane podatki: do dnia 15.03.2018 r. częściowo 
wpłacił w dniu 19.03.2018 r. - kwota 548,00 zł, do dnia 15.05.2018 r. częściowo wpłacił 
w dniu 17.05.2018 r. - kwota 11.063,00 zł, do dnia 15.11.2018 r. częściowo wpłacił 
w dniu 19.11.2018 r. - kwota 1.785,00 zł. W obowiązującej na 2018 r. uchwale Nr XXX11/190/2017 
Rada Gminy nie wskazała terminu wpłat przez inkasentów pobranych podatków. Zatem zgodnie 
z art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący 
po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna 
nastąpić, chyba, że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin 
późniejszy. W związku z powyższym inkasent sołectwa Gacki pobrane podatki (I ratę) powinien 
wpłacić w terminie do dnia 16.03.2018 r., a inkasent sołectwa Szydłów w terminach do dnia: 
16.03.2018 r. (I ratę), 16.05.2018 r. (II ratę) i 16.11.2018 r. (IV ratę). Inkasenci nieterminowo dokonali 

Strona 52 z 123 



wpłat ww. kwot pobranych podatków na rachunek budżetu Gminy. Inkasent sołectwa Gacki 
3 dni po terminie, a inkasent sołectwa Szydłów odpowiednio 3, 1 i 3 dni po terminie płatności. 
Zgodnie z art. 51 § 3 w związku z art. 53 § 1 ww. ustawy zaległością podatkową są należności z tytułu 
podatków, zaliczki na podatki oraz raty podatków niezapłaconych w terminie płatności przez płatnika 
lub inkasenta, a od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Inkasentowi sołectwa 
Gacki z tytułu nieterminowej wpłaty I raty podatku Gmina nie naliczyła odsetek za zwłokę 
(w kwocie 10,00 zł), natomiast inkasentowi sołectwa Szydłów z tytułu nieterminowych wpłat podatku 
I, II i IV raty odsetek za zwłokę nie naliczono ponieważ ich wysokość zgodnie z art. 54 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nie przekroczyła trzykrotności wartości opłaty 
pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. W wyjaśnieniu 
stanowiącym zał. Nr IV/4 do protokołu Skarbnik wskazał, że: Rada Gminy w Uchwale o inkasie 
i poborze podatków na 2018 r. nie określiła terminu rozliczania inkasentów, w tym przypadku 

obowiązywał termin wynikający z Ordynacji podatkowej. Inkasenci sołectwa Gacki 
i Szydłów nie dokonywali wpłat pobranych podatków w terminie. Inkasent sołectwa Gacki I ratę 
pobranego podatku w kwocie 15.898 zł wpłacił na rachunek budżetu Gminy 
w dniu 19.03.2018 r. zamiast 16.03.2018 r. Z tego tytułu powinny być naliczone odsetki w kwocie 
- 10 zł a nie zostały naliczone i pobrane. Inkasent sołectwa Szydłów; - wpłatę I raty pobranego 

podatku w kwocie 548 zł wpłacił na rachunek budżetu Gminy w dniu 19.03.2018 r. zamiast 
w dniu 16.03.2018 r. Od tej kwoty nie przypadają odsetki. - wpłatę II raty pobranego podatku 
w kwocie 11.063 zł, wpłacił na rachunek budżetu Gminy w dniu 17.05.2018 r. zamiast 16.05.2018 r. 
Od tej kwoty nie przypadają odsetki. - wpłatę IV raty pobranego podatku w kwocie 1.785 zł wpłacił 
na rachunek budżetu Gminy w dniu 19.11.2018 r. zamiast w dniu 16.11.2018 r. Od kwoty 
tej nie przypadają odsetki za zwłokę. 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Specjalista księgowo podatkowy oraz Skarbnik z tytułu 
nadzoru. Kserokopie: wykazy wpłat inkasentów sołectw Gacki (str. nr od 1 do 6 - 15.03.2018 r.) 
i Szydłów (str. 1 i 13 - 15.03.2018 r., str. 1 i 7 - 15.05.2018 r., str. 1 i 7 - 15.11.2018 r.) 
wraz z bankowymi dowodami wpłat zawierają akta kontroli Nr AK/IV/3. 

2.8. Kontrole podatkowe 
W 2018 r. Organ podatkowy nie korzystał z przysługującego uprawnienia wynikającego z art. 281 
ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, do przeprowadzenia kontroli podatkowych u podatników 
prowadzących działalność gospodarczą. 

2.9. Ewidencja podatków 
Ewidencja analityczna i szczegółowa dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i od osób 
prawnych prowadzona była w 2018 r. (i jest nadal) przy wykorzystaniu programu komputerowego 
PUMA firmy ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Olsztyn. 

Kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia w 2018 r. ewidencji podatków przeprowadzono 
w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Ustalenia kontroli: 
Na kontach podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisu dokonywano 
pod datą wpływu deklaracji podatkowej do Urzędu natomiast przypisu podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych dokonywano pod datą doręczenia podatnikowi decyzji 
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 
W 2018 r. odpisu umorzonych zaległości podatkowych na szczegółowych kontach podatników 
dokonywano pod datą wydania decyzji zamiast pod datą doręczenia decyzji, np.: 
- podatnikowi o numerze konta 13/0460 umorzono zaległy podatek rolny w kwocie 162,00 zł 
na podstawie decyzji umorzeniowej Nr FN.3120.DEC.2.2018 (data wydania 16.04.2018 r.). 
Decyzja umorzeniowa została dostarczona podatnikowi w dniu 19.04.2018 r., odpisu podatku 
na koncie podatnika dokonano pod datą wydania decyzji umorzeniowej t j . 16.04.2018 r., 

- podatnikowi o numerze konta 02/0141 umorzono zaległy podatek rolny w kwocie 242,00 zł 
na podstawie decyzji umorzeniowej Nr FN.3122.DEC.3.2018 (data wydania 05.10.2018 r.). 
Decyzja umorzeniowa została doręczona podatnikowi w dniu 25.10.2018 r., odpisu podatku 
na koncie podatnika dokonano pod datą wydania decyzji umorzeniowej t j . 05.10.2018 r., 
- podatnikowi o numerze konta 10/0045 umorzono zaległy podatek rolny w kwocie 93,00 zł 
na podstawie decyzji umorzeniowej Nr FN.3122.DEC.4.2018 (data wydania 10.10.2018 r.). 
Decyzja umorzeniowa została doręczona podatnikowi w dniu 15.10.2018 r., odpisu podatku 
na koncie podatnika dokonano pod datą wydania decyzji umorzeniowej t j . 10.10.2018 r., 
- podatnikowi o numerze konta 01/0101 umorzono zaległy podatek rolny i leśny w kwocie 412,00 zł 
na podstawie decyzji umorzeniowej Nr FN.3122.DEC.5.2018 (data wydania 26.11.2018 r.). 
Decyzja umorzeniowa została doręczona podatnikowi w dniu 28.11.2018 r., odpisu podatku 
na koncie podatnika dokonano pod datą wydania decyzji umorzeniowej t j . 26.11.2018 r.. 
Stosownie do przepisów § 2 ust. 1 pkt 10 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego do udokumentowania przypisów i odpisów 
służą decyzje. Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 oraz art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie 
podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość 
tego zobowiązania. Organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. 
Decyzje, o których mowa w art. 67d, wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania. W wyjaśnieniu 
stanowiącym załącznik Nr \\//5 do protokołu Skarbnik wskazał, że: odpis umorzonych zaległości 
na kartach kontowych podatników 01/)101, 02/3141, 10/J045 i 13/J460 jest księgowany 
pod datą wydania decyzji a nie pod data jej doręczenia. Jest to błąd wynikający z wady w module 
„windykacja", który nie przenosi prawidłowo daty potwierdzenia odbioru decyzji. Błąd wydruku 
jest z winy autora programu, któremu został zgłoszony problem celem usunięcia wady. 
Odpowiedzialność za powyższe ponosi Specjalista księgowa podatkowa oraz Skarbnik 
z tytułu nadzoru. 

Kserokopie: potwierdzeń odbioru decyzji Nr FN.3120.DEC.2.2018, Nr FN.3122.DEC.3.2018, 
Nr FN.3122.DEC.4.2018, Nr FN.3122.DEC.5.2018, Nr FN.3121.1.27.2017 wraz oraz wydruki kont 
podatkowych o nr 13/0460, 02/0141,10/0045, 01/0101 zawierają akta kontroli Nr AK/IV/4. 
Wpłaty podatków od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych dokonane u inkasentów niezależnie 
od daty wpłaty ujęto w ewidencji na kartach kontowych podatników pod datą wpłaty inkasenta 
do banku, zamiast pod faktyczną datą wpłaty podatku dokonaną przez podatnika u inkasenta. 
Przykładowo podatnik o numerze: 02/0073 wpłaty podatku od nieruchomości i rolnego (I rata) 



dokonał w dniu 11.03.2018 r., a w ewidencji jako datę wpłaty zapisano 19.03.2018 r., 02/0241 wpłaty 
podatku rolnego (I rata) dokonał w dniu 11.03.2018 r., a w ewidencji jako datę wpłaty zapisano 
19.03.2018 r., 11/0250 wpłaty podatku rolnego (IV rata) dokonał w dniu 10.11.2018 r., a w ewidencji 
jako datę wpłaty zapisano 13.11.2018 r., 02/0036 wpłaty podatku rolnego (IV rata) dokonał 
w dniu 10.11.2018 r., a w ewidencji jako datę wpłaty zapisano 13.11.2018 r. i 02/0192 wpłaty 
podatku rolnego (IV rata) dokonał w dniu 10.11.2018 r., a w ewidencji jako datę wpłaty zapisano 
13.11.2018 r.. 
Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zapłatę podatków należy ewidencjonować 
na kontach podatników w następujący sposób: przy zapłacie gotówką - pod datą pobrania podatku 
przez inkasenta, a w obrocie bezgotówkowym - pod datą faktycznego obciążenia rachunku 
bankowego podatnika, wskazaną na poleceniu przelewu. 
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik Nr IV̂ 5 do protokołu kontroli Skarbnik wskazał, że: wpłaty 
na kontach podatników pomyłkowo były księgowane pod datą utworzenia dziennika zamiast 
pod faktyczną datą wpłaty jaka była u inkasenta. Odpowiedzialność za powyższe ponosi Specjalista 
księgowo podatkowy oraz Skarbnik z tytułu nadzoru. 

Kserokopie: potwierdzenia wpłat oraz wydruki kont podatkowych o nr 02/0073, 02/0241, 02/0234, 
02/0036 i 02/0192 zawierają akta kontroli Nr AK/IV/5. 

2.10. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP 
Kontrolą objęto prawidłowość wykazania danych (w części dotyczącej skutków) w sprawozdaniu 
Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych Gminy Szydłów za okres od początku roku 
do dnia 31.12.2018 r. i w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 
Urzędu Gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r., a mianowicie: 
a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy: 
- w podatku rolnym kwota 29.927,87 zł, 
- w podatku od nieruchomości kwota 116.889,54 zł, 
- w podatku leśnym kwota 0,00 zł, 
- w podatku od środków transportowych kwota 95.092,20 zł; 

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy: 
- w podatku rolnym kwota 0,00 zł, 
- w podatku od nieruchomości kwota 97.968,47 zł, 
- w podatku leśnym kwota 0,00 zł, 
- w podatku od środków transportowych 0,00 zł; 

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja 
podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: 
S umorzenie zaległości podatkowych: 

- w podatku rolnym kwota 885,00 zł, 
- w podatku od nieruchomości kwota 0,00 zł, 
- w podatku leśnym kwota 22,00 zł, 
- podatku od środków transportowych kwota 0,00 zł, 

•S rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, 
ograniczenia poboru: 

- w podatku rolnym kwota 0,00 zł, 
- w podatku od nieruchomości kwota 0,00 zł, 
- w podatku leśnym kwota 0,00 zł, * 
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- podatku od środków transportowych kwota 0,00 zł. 

Ustalenia kontroli: 
Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku 
roku do dnia 31.12.2018 r. są zgodne z danymi wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb-27S 
z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Szydłów za okres od początku roku 
do dnia 31.12.2018 r. Sprawdzono skutki finansowe wykazane w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP 
za 2018 r. z wyliczeniami skutków finansowych z tytułu udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń 
oraz obniżenia górnych stawek podatków sporządzonymi na potrzeby kontroli przez Młodszego 
Referenta ds. wymiaru podatków i opłat. W wyniku porównania nie stwierdzono różnic 
t j . prawidłowo wykazano skutki w ww. sprawozdaniach sporządzonych na 31.12.2018 r. 

3. Dochody z tytułu opłat 
3.1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Urzędu 
za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. oraz ewidencji księgowej ustalono, że wykonane 
dochody z tego tytułu wyniosły 303.592,37 zł. 
W 2018 r. obowiązywały następujące uchwały Rady Gminy dotyczące opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 
- Nr XL/247/2017 z dnia 19.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Szydłów, 
- Nr XXXIII/199/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
- Nr XXXIV/211/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- Nr XXXIV/212/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

- Nr XXV/148/2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- Nr XXXiV/213/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 
- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
- Nr XXXII/191/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVI 1/177/2013 
z dnia 28.06.2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Prawidłowość ustalania i pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sprawdzono 
w oparciu o rozrachunki prowadzone w 2018 r. z: 
- 6 właścicielami nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o numerach kont: 1681, 552, 
1663, 956, 235,1547, 
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- 5 właścicielami nieruchomości, na których znajdują się inne nieruchomości wykorzystywane jedynie 
przez część roku o nr ewidencyjnych: 1624,1621,1620,1475,1085. 
Sprawdzono, czy: 
- właściciele nieruchomości złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na druku określonym w uchwale Rady Gminy, 
- zadeklarowane stawki opłaty były zgodne ze stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy, 
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone były w zadeklarowanej wysokości, 
w terminach określonych uchwałą Rady Gminy, 
- od nieterminowo uiszczanych wpłat pobierano odsetki za zwłokę. 

Ustalenia kontroli: 
W celu sprawdzenia czy Gmina Szydłów objęła systemem gospodarowania odpadami właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zwrócono 
się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia do Kierownika referatu gospodarki komunalnej, 
ochrony środowiska i rolnictwa. 
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik Nr IV/7 do protokołu kontroli Kierownik referatu gospodarki 
komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa wskazał, że: w roku 2018 Gmina obejmowała systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku. Rada Gminy Szydłów nie skorzystała 
z możliwości jaką daje art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454,1629 z póź. zm) i nie objęła systemem nieruchomości 
niezamieszkałych. Gmina na bieżąco kontroluje dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym poprzez porównanie ilości osób 
zameldowanych na danej nieruchomości z ilością osób wskazaną w deklaracji. Niejednokrotnie 
o liczbie osób faktycznie zamieszkałych daną nieruchomość informują sołtysi, którzy przy okazji 
pobierania opłat inkasa odwiedzają niemalże każdą nieruchomość. Pracownicy Gminy, prowadzą 
okresowe kontrole prawidłowości segregacji odpadów „u źródła" co często dostarcza informacji 
o osobach, które zamieszkują daną nieruchomość (np. pampersy). W przypadku podejrzeń, 
że dana nieruchomość zamieszkuje większa liczba osób niż wskazana w deklaracji sprawdzana 
jest także ilość zużytej wody i ścieków na danej nieruchomości. Każdorazowo, w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co zgodności danych zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym, 
gmina wzywa właściciela do wyjaśnienia różnic". 

W próbie objętej kontrolą właściciele nieruchomości złożyli deklaracje o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości dokonywali wpłat opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości oraz w terminach określonych 
w uchwale Rady Gminy. 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla „nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy" i „deklaracje o wysokości opłaty dla nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno 
- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku" złożone przez mieszkańców do Urzędu 
Gminy nie zawierały adnotacji o dokonaniu czynności sprawdzających, potwierdzających 
stwierdzenie formalnej poprawności złożonych deklaracji przez pracownika organu podatkowego 
oraz adnotacji o sprawdzeniu ich pod względem formalno - rachunkowym. Zgodnie z art. 272 ustawy 
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Ordynacja podatkowa oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. 
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego podstawą 
zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe sprawdzone pod względem formalnym 
i rachunkowym, a dowodami księgowymi służącymi do udokumentowania przypisów są deklaracje. 
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik Nr IV/8 do protokołu kontroli Podinspektor ds. ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej wskazał, że: na deklaracjach o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla: „nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy" 
i „nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku" złożonych 
przez mieszkańców przez niedopatrzenie nie zamieszczano adnotacji o ich sprawdzeniu pod względem 
formalnym i rachunkowym. Odpowiedzialność za powyższe ponosi Podinspektor ds. ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej. 
Kserokopie: 2 przykładowych deklaracji złożonych przez podatników o numerach kont 552 i 1624 
zawierają akta kontroli Nr AK/IN//6. 

W 2018 r. wystąpiły przypadki niezłożenia przez podatników deklaracji. Podatnicy o numerach kont: 
1043,1493, 111 zostali pisemnie zobowiązani do złożenia nowej deklaracji na okoliczność zmian 
danych będących podstawą ustalenia nowej wysokości opłaty, a podatnik o numerze konta 1647 
do złożenia deklaracji w związku z jej nie złożeniem. W konsekwencji tych działań podatnik 
o numerze konta: 1043 (pismo znak: RGK.62332.31.2018 z dnia 07.09.2018 r.) złożył deklarację 
24.09.2018 r., 1493 (pismo znak: RGK.6232.26.2018 z dnia 11.04.2018 r.) złożył deklarację 
14.05.2018 r., 111 (pismo znak: RGK.6232.07.2018 z dnia 09.02.2018 r.) złożył deklarację 
26.02.2018 r. i 1647 (pismo znak: RGK.6232.01.2018 z dnia 11.01.2018 r.) złożył deklarację 
09.02.2018 r. 

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 16.232,62 zł i dotyczyły 88 właścicieli nieruchomości. 
Sprawdzono czy wierzyciel podejmował czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Próbą 
kontrolną objęto właścicieli nieruchomości posiadających zaległości w zapłacie opłaty 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 
przewyższającej 1.000,00 zł, t j . 4 właścicieli nieruchomości o nr ewidencyjnych: 737, 1262, 1347, 
1376. 

Ustalono, że podatnikowi o numerze karty kontowej: 

• 737, który na dzień 31.12. 2018 r. posiadał zaległość w kwocie 1.457,30 zł wystawiono 
w dniu: 
- 15.06.2016 r. tytuł wykonawczy Nr 66.2016 na kwotę 636,80 zł (raty: IV 2013 r. 
kwota 18,80 zł, I - IV 2014 r. kwota 240,00 zł, I - IV 2015 r. kwota 240,00 zł, I - II 2016 r. 
kwota 138,00 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

- 28.05.2018 r. tytuł wykonawczy Nr 19.2018 na kwotę 528,00 zł (raty: III 2016 r. 
kwota 69,00 zł, I 2017 r. kwota 69,00 zł, II - IV 2017 r. kwota 292,50 zł, I 2018 r. 
kwota 97,50 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
- upomnienie Nr UP 196 z 12.12.2018 r. (potwierdzenie odbioru 19.12.2018 r.) na kwotę 
292,50 zł (raty: II - IV 2018 r.). Do dnia 19.03.2019 r. nie wystawiono tytułu wykonawczego, 

• 1262, który na dzień 31.12. 2018 r. posiadał zaległość w kwocie 1.338,10 zł wystawiono 
w dniu: 
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- 15.06.2016 r. tytuł wykonawczy Nr 62.2016 na kwotę 448,60 zł (raty: III 2014 r. 
kwota 10,60 zł, IV 2014 r. kwota 60,00 zł, I - IV 2015 r. kwota 240,00 zł, I - II 2016 r. 
kwota 138,00 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
- 24.07.2017 r. tytuł wykonawczy Nr 80.2017 na kwotę 207,00 zł (raty: I - II 2016 r. 
kwota 138,00 zł, I 2017 r. kwota 69,00 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika 
Urzędu Skarbowego, 
- 30.05.2018 r. tytuł wykonawczy Nr 34.2018 na kwotę 390,00 zł (raty: II - IV 2017 r. 
kwota 292,50 zł, I 2018 r. kwota 97,50 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika 
Urzędu Skarbowego, 
- upomnienie Nr UP 205 z 12.12.2018 r. (potwierdzenie odbioru 18.12.2018 r.) na kwotę 
292,50 zł (raty: II - IV 2018 r.). Do dnia 19.03.2019 r. nie wystawiono tytułu wykonawczego, 

• 1173, który na dzień 31.12. 2018 r. posiadał zaległość w kwocie 1.173,00 zł wystawiono 
w dniu: 
- 24.07.2017 r. tytuł wykonawczy Nr 85.2016 na kwotę 756,60 zł (raty: I - II 2013 r. 
kwota 96,00 zł, I - IV 2014 r. kwota 192,00 zł, I - IV 2015 r. kwota 132,00 zł, I - IV 2016 r. 
kwota 336,00 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
- 29.05.2018 r. tytuł wykonawczy Nr 23.2018 na kwotę 252,00 zł (raty: I - III 2017 r. 
kwota 252,00 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
- upomnienie z 12.12.2018 r. (potwierdzenie odbioru 19.12.2018 r.) na kwotę 165,00 zł 
(raty: IV 2017 r. kwota 42,00 zł, I - IV 2018 r. kwota 123,00 zł). W dniu 07.01.2019 r. podatnik 
wpłacił 176,00 zł (z czego m.in.: 123,00 zł zaksięgowano na zaległości z tytułu I - IV 
raty 2018 r.), 

• 1376, który na dzień 31.12. 2018 r. posiadał zaległość w kwocie 1.328,94 zł wystawiono 
w dniu: 
- 15.06.2016 r. tytuł wykonawczy Nr 60.2016 na kwotę 770,00 zł (raty: I 2014 r. 
kwota 32,00 zł, II - IV 2014 r. kwota 216,00 zł, I - IV 2015 r. kwota 396,00 zł, I 2016 r. 
kwota 126,00 zł) i przesłano do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
który do dnia 19.03.219 r. wyegzekwował kwotę 749,64 zł i odsetki 131,00 zł 
(wpłaty: 03.11.2016 r. - 280,39 zł i odsetki 89,00 zł, 21.02.2017 r. - 415,55 zł i odsetki 47,00 zł, 
08.05.2017 r. - 53,70 zł i odsetki 4,00 zł), 
- 29.05.2018 r. tytuł wykonawczy Nr 22.2018 na kwotę 824,94 zł (raty: II 2016 r. 
kwota 68,90 zł, III - IV 2016 r. kwota 252,00 zł, I - IV 2017 r. kwota 504,00 zł) i przesłano 
do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
- upomnienie Nr UP 117 z 19.07.2018 r. (potwierdzenie odbioru 24.07.2018 r.) na kwotę 
252,00 zł (raty: I - II 2018 r.). Do dnia 19.03.2019 r. nie wystawiono tytułu wykonawczego, 

- upomnienie Nr UP 218 z 13.12.2018 r. (potwierdzenie odbioru 18.12.2018 r.) na kwotę 
252,00 zł (raty: I - II 2018 r.). Do dnia 19.03.2018 r. podatnikowi nie wysłano upomnienia 
wzywającego do uregulowania zaległości III i IV raty za 2018 r. 

Z powyższego wynika, że Organ podatkowy nie prowadził systematycznie czynności windykacyjnych 
w stosunku do podatników o numerach kart kontowych 737, 1262 i 1376 zalegających z zapłatą 
podatku od 2016 do 2018 r. Podatnikom 737 i 1262 skutecznie doręczono upomnienia (19.12.2018 r. 
i 18.12.2018 r.), ale do dnia 19.03.2019 r. nie wystawiono i nie skierowano tytułów wykonawczych 
do Urzędu Skarbowego. Podatnikowi 1376 skutecznie doręczono upomnienia wzywające 
do uregulowania zaległości raty I i II za 2018 r. (24.07.2018 r. i 18.12.2018 r.), 
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ale do dnia 19.03.2019 r. nie wysłano upomnienia wzywającego do zapłaty III i IV raty za 2018 r. 
oraz nie wystawiono i nie skierowano tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. 
Zgodnie z § 2, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy 

0 postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel jest zobowiązany do systematycznej 
kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, wysłania zobowiązanemu upomnienia, 
jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie oraz wystawienia tytułu wykonawczego 
1 skierowania do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego, po bezskutecznym upływie terminu 
określonego upomnieniem. Wierzyciel jest zobowiązany przesyłać tytuły wykonawcze 
do organu egzekucyjnego systematycznie i bez zwłoki. 
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik Nr IV/9 do protokołu kontroli Skarbnik wskazał, 
że: nie wystawiałam tytułów wykonawczych do wymienionych wyżej podatników ze względu 
na zwiększenie ilości wykonywanych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy 
w grudniu 2018 r., co wynikało z przygotowaniami do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2018 
oraz przygotowaniami do organizowania pierwszych sesji rady gminy w kadencji 2018-2023. 
Natomiast w sprawie braku upomnienia podatnika posiadającego kartę kontową nr 1376 
0 zapłatę zaległości za III i IV kwartał 2018 r. wyjaśniam, że do tego podatnika w roku 2018 
dwukrotnie wysyłałam upomnienia, przy czym nie zwróciłam uwagi, iż upomnienie wysłane 
w dniu 13.12.2018 r. dotyczyło także I półrocza, mimo iż drukowane było w grudniu 2018 r. 

1 wynikało to najprawdopodobniej z błędu wykorzystywanego do obsługi rozliczeń podatkowych 
systemu dziedzinowego PUMA. 
Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej, obsługi rady 
i Skarbnik z tytułu nadzoru. 
Kserokopie upomnień Nr UP: 196, 205, 117 i 218 wraz z potwierdzeniami odbioru zawierają 
akta kontroli NrAK/IV/7. 
Na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej oraz jednostkowych sprawozdań 
Rb-27S oraz Rb-28S za 2018 r. ustalono, że w 2018 r. wykonane dochody z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę ogółem 303.592,37 zł, a wykonane 
wydatki wyniosły ogółem kwotę 375.323,06 zł. W związku z powyższym koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. przewyższały wpływy 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 71.730,69 zł. 
Podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 r. 
został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W dniu 27.11.2017 r. zawarto umowę nr 78/B-72/2017 pomiędzy Gminą Szydłów, 
a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „Zieliński" na realizację zadania pn. „Odbiór i transport 
odpadów komunalnych na terenie gminy Szydłów" w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 
za wynagrodzeniem 149.000,00 zł brutto. 



3.2. Opłata za zajęcie pasa drogowego 
W 2018 r. Gmina Szydłów uzyskała dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie 
w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w kwocie 9.692,84 zł. 
W 2018 r. obowiązywała uchwała Nr VII/26/2011 Rady Gminy z dnia 28.03.2011 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą 
jest Gmina Szydłów ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/132/2016 
z dnia 09.05.2016 r. oraz Nr XXVI 11/162/2016 z dnia 10.10.2016 r. 

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności zastosowanych w decyzjach stawek opłaty 
ze stawkami ustalonymi przez Radę Gminy, zgodności uregulowanych w 2018 r. opłat za zajęcie pasa 
drogowego z ustalonymi w objętych kontrolą decyzjach. 

Próbą kontrolną objęto wszystkie wydane w 2018 r. decyzje w sprawie wydania zezwolenia 
za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz wszystkie wydane w 2018 r. decyzje w sprawie 
wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Ustalenia kontroli: 
Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w 2018 r. Wójt wydał 6 decyzji 
w sprawie wydania zezwolenia za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz 4 decyzje 
w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
dotyczące wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego i/lub umieszczenia urządzenia infrastruktury 
technicznej. Decyzje zostały wydane na pisemne wnioski podmiotów ubiegających się o uzyskanie 
zezwolenia. 

W decyzjach znak: IGP.IV.7230.08.2018 z dnia 19.04.2018 r., IGP.IV.7230.09.2018 z dnia 09.05.2018 r., 
IGP.IV.7230.10.2018 z dnia 09.05.2018 r., IGP.IV.7230.15.2018 z dnia 12.06.2018 r., 
IGP.IV.7230.22.2018 z dnia 31.10.2018 r., IGP.IV.7230.24.2018 z dnia 23.11.2018 r., 
IGP.IV.7230.25.2018 z dnia 23.11.2018 r., IGP.IV.7230.26.2018 z dnia 04.12.2018 r., 
IGP.IV.7230.27.2018 z dnia 13.12.2018 r., IGP.IV.7230.30.2018 z dnia 28.12.2018 r., opłaty za zajęcie 
pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego ustalono zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych i uchwałą Nr VII/26/2011 
Rady Gminy z dnia 28.03.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego 
dróg, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/132/2016 z dnia 09.05.2016 r. 
oraz Nr XXVIII/162/2016 z dnia 10.10.2016 r. Objęte kontrolą opłaty wniesione zostały w kwotach 
określonych w decyzjach, z zachowaniem terminów w zezwoleniach (tj. w ciągu 14 dni 
od uprawomocnienia się decyzji w przypadku opłaty wniesionej w roku wydania zezwolenia) 
za wyjątkiem opłaty określonej w decyzji IGP.!V.7230.22.2018 z dnia 31.10.2018 r. w kwocie 48,00 zł 
(decyzja odebrana w dniu 02.11.2018 r. - termin płatności 30.11.2018 r.), która została uiszczona 
w dniu 15.03.2019 r. - WB nr 53). Dla podmiotu wymienionego w decyzji IGP.IV.7230.15.2018 
z dnia 12.06.2018 r., który dokonał wpłaty opłaty (1.470,00 zł w dniu 21.11.2018 r. - WB/28) 133 
dni po terminie płatności (decyzja odebrana w dniu 13.06.2018 r. - termin płatności 11.07.2018 r.) 
Gmina naliczyła odsetki w kwocie 43,00 zł, które zostały zapłacone 27.03.2019 r. 
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V. WYDATKI B U D Ż T O W E Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O Z A M Ó W I E N I A C H 

PUBLICZNYCH 
(kontrolował Rafał Banach) 
Plan wydatków po zmianach wprowadzonych w 2018 r. wynosił 21.424.115,73 zł. Na dzień 
31.12.2018 r. wydatki budżetowe zostały wykonane na poziomie 16.463.194,00 zł, co stanowiło 
76,84% ustalonego planu. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na majątkowe i bieżące 
wynosiła odpowiednio: 9.758.203,85 zł - majątkowe (72,73% planu) oraz 6.74.990,15 zł - bieżące 
(83,74% planu). 

1. Wydatki bieżące 
1.1 Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szydłowie w 2018 roku stanowi akta 
kontroli nr AK/V/1. 
1.1.1. Prawidłowość przyznania i wypłaty wynagrodzeń osobowych 
Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji konta 130 „Rachunek bieżący jednostki" w okresie 
od początku roku do 31.12.2018 r. Urząd Gminy poniósł wydatki zaklasyfikowane w § 4010 
„Wynagrodzenia osobowe pracowników" na łączną kwotę 1.831.892,85 zł. 
Kontrolę wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników przeprowadzono na podstawie 
następujących przepisów: 
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) 
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), 
dalej ustawa o pracownikach samorządowych, 
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), dalej ustawa 
o samorządzie gminnym, 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.), dalej rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) dalej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.), 
dalej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop, 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894), 
dalej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika. 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie: 
- prawidłowości ustalania przez Radę Gminy wynagrodzenia dla pełniącego funkcję Wójta w kadencji 
2014 -2018 obowiązującego w 2018 r. oraz dla Wójta wybranego w kadencji 2018 - 2023, 
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- prawidłowości ustalenia wynagrodzenia miesięcznego pracowników Urzędu Gminy (objętych próbą 
kontrolną w tym Sekretarza i Skarbnika), t j . zgodnie z przepisami i regulaminem wynagradzania 
oraz w wysokości przewidzianej dla danego stanowiska i kategorii zaszeregowania, 
- zgodności naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia miesięcznego z wynagrodzeniem ustalonym, 
- prawidłowości określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek 
budżetowych. 
W kontrolowanej jednostce zasady wynagradzania pracowników zostały uregulowane w Regulaminie 
wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Szydłów wprowadzonym 
do stosowania Zarządzeniem Nr 46/2009 Wójta z dnia 31.12.2009 r. zmienionym Zarządzeniem 
Nr 19/2011 Wójta z dnia 29.04.2011 r. Zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia 22.01.2018 r. wprowadzono 
Regulamin wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Szydłów dalej regulamin wynagradzania. 
W Regulaminie określono maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych 
kategorii zaszeregowania, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 
Przedmiotowy regulamin zawiera minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określonych 
w części A Tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącej załącznik Nr 1 
do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
oraz w Tabeli IV stanowiącej załącznik Nr 3 do tego rozporządzenia. 

Kontrolą w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe objęto II półrocze 2018 r., 
jako próbę przyjmując wynagrodzenia naliczone i wypłacone dla pracowników Urzędu Gminy 
zatrudnionych na stanowiskach: 
- Wójt kadencja 2014-2018 -1.01.2018 r. - 28.11.2018 r. (poz. 1 wykazu pracowników), 
- Wójt kadencja 2018 -2023 - grudzień 2018 r. (poz. 2 wykazu pracowników), 
- Sekretarz (poz. 3 wykazu pracowników), 
- Skarbnik (poz. 4 wykazu pracowników), 
- Inspektor (poz. 17 wykazu pracowników), 
- Księgowa (poz. 27 wykazu pracowników), 
- Młodszy referent (poz. 30 wykazu pracowników), 
- Zastępca Skarbnika (poz. 37 wykazu pracowników), 
- Kierownik referatu (poz. 41 wykazu pracowników), 
- Referent (poz. 47 wykazu pracowników). 

Kadencja 2014 - 2018 

W zakresie wynagrodzenia ustalonego i wypłaconego byłemu Wójtowi w 2018 r. ustalono, 
że poszczególne składniki wynagrodzenia, t j . wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny 
oraz dodatek specjalny, zostały ustalone przez Radę Gminy w drodze uchwały Nr 1/10/2014 
z dnia 1.12.2014 r., stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 
Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, zostały ustalone w kwocie zgodnej z Tabelą I 
załącznika Nr 3 do wówczas obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dodatek specjalny został ustalony 
w wysokości wynikającej z § 6 tego rozporządzenia. Dodatek za wieloletnią pracę został ustalony 
w prawidłowej wysokości. Łączne wynagrodzenie miesięczne Wójta nie przekraczało 
siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej z dnia 16 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 108) dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, stosownie 
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do art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wynagrodzenie ustalone ww. uchwałą 
obowiązywało do dnia 31.07.2018 r. 
Obowiązujące od dnia 1.08.2018 r. wynagrodzenie Wójta ustalono uchwałą Nr LI/319/2018 Rady 
Gminy z dnia 24.07.2018 r. Wynagrodzenie zasadnicze dodatek funkcyjny, zostały ustalone w kwocie 
zgodnej z Tabelą I załącznika Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodatek specjalny 
został ustalony w wysokości wynikającej z § 6 tego rozporządzenia. Dodatek za wieloletnią pracę 
został ustalony w prawidłowej wysokości. Łączne wynagrodzenie miesięczne Wójta nie przekraczało 
siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej z dnia 29 stycznia 2018 roku 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, stosownie 
do art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 
Na podstawie list wypłat za miesiące sierpień - październik 2018 r. ustalono, że w ww. okresie 
wypłaty wynagrodzenia dokonano w wysokości zgodnej z uchwałą Nr LI/319/2018 Rady Gminy 
z dnia 24.08.2018 r. Listy wypłat zawierały adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej 
i rachunkowej oraz zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. 

Kadencja 2018 - 2023 - Wójt/Burmistrz 
W zakresie wynagrodzenia ustalonego i wypłaconego Wójtowi w 2018 r. ustalono, że poszczególne 
składniki wynagrodzenia, t j . wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny, 
zostały ustalone przez Radę Gminy w drodze uchwały Nr 11/7/2018 z dnia 28.11.2018 r., stosownie 
do art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Wynagrodzenie zasadnicze dodatek 
funkcyjny, zostały ustalone w kwocie zgodnej z Tabelą I załącznika Nr 3 do obowiązującego 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych dodatek specjalny został ustalony w wysokości wynikającej z § 6 tego 
rozporządzenia. Dodatek za wieloletnią pracę został ustalony w prawidłowej wysokości. Łączne 
wynagrodzenie miesięczne Wójta nie przekraczało siedmiokrotności kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej z dnia 28 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe, stosownie do art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych. Wypłaty wynagrodzenia Wójta za miesiąc grudzień 2018 r. dokonano terminowo 
oraz w wysokości zgodnej z uchwałą Nr 11/7/2018 Rady Gminy z dnia 28.11.2018 r. Lista wypłat 
zawierała adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz została zatwierdzona 
do wypłaty przez osoby upoważnione. 

W zakresie prawidłowości ustalenia wynagrodzenia Skarbnika stwierdzono, że: 
a) od dnia 1.04.2016 r. pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Skarbnik ustalono 
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.812,00 zł. Z tabeli III załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynika, że maksymalny poziom 
wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) dla Skarbnika w gminie do 15 tys. mieszkańców 
wynosi 4.800,00 zł. 
Z powyższego wynika, że pracownikowi zawyżono ustalone wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 
12,00 zł/miesiąc. W wyniku nie przestrzegania przepisów dotyczących wynagradzania pracowników 
samorządowych pracownikowi zawyżono wypłacone wynagrodzenie zasadnicze za okres od dnia 
01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. łącznie o kwotę 142,40 zł (11 miesięcy x 12,00 zł + lmiesiąc 
x 10,40 zł/pracownik w listopadzie 2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim/. 
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b) od dnia 1.04.2017 r. wynagrodzenie Skarbnika zostało ustalone w kwocie 5.062,00 zł. Z tabeli III 
załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych wynika, że maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) 
dla Skarbnika w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi 4.800,00 zł. 
Z powyższego wynika, że pracownikowi zawyżono ustalone wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 
262,00 zł/miesiąc. W wyniku nie przestrzegania przepisów dotyczących wynagradzania pracowników 
samorządowych pracownikowi zawyżono wypłacone wynagrodzenie zasadnicze za okres od dnia 
01.04.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. łącznie o kwotę 3.740,40 zł, t j . za rok: 2017 o kwotę 2.358,00 zł 
(9 miesięcy x 262,00 zł), 2018 o kwotę 1.382,40 zł (4 miesiące x 262,00 zł + 1 miesiąc x 124,80 zł 
+ 1 miesiąc x 209,60 zł = 1.382,80 zł /pracownik w marcu oraz w kwietniu 2018 r. przebywał 
na zwolnieniu lekarskim/. 

W konsekwencji ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w zawyżonej wysokości, pracownikowi 
zawyżono także wypłacony dodatek za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego) za okres 
od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.06.2018 r. łącznie o kwotę 814,80 zł, t j . za rok: 2016 o kwotę 
21,60 zł (9 miesięcy x 2,40 zł); 2017 o kwotę 478,80 zł (3 miesiące x 2,40 zł + 9 miesięcy x 52,40 zł); 
2018 o kwotę 314,40 zł (6 miesięcy x 52,40 zł). 
Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych 
dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 
Ponadto ustalono, że w wyniku nieprawidłowego ustalenia wynagrodzenia Skarbnika 
a) w 2018 r. ustalono, naliczono i wypłacono Skarbnikowi nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy 
w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego. Jako podstawę naliczenia nagrody przyjęto: 
zawyżone wynagrodzenie zasadnicze t j . 5.062,00 zł, zawyżony dodatek stażowy - 20% 
wynagrodzenia zasadniczego, t j . 1,012,40 zł oraz dodatek funkcyjny w wysokości 1.265,00 zł - łączne 
wynagrodzenie miesięczne 7.339,40 zł, zamiast wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 
4.800,00 zł, dodatku stażowego - 20% wynagrodzenia zasadniczego, t j . 960,00 zł oraz dodatku 
funkcyjnego w wysokości 1.265,00 zł i łącznego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 
7.025,00 zł. Nagroda jubileuszowa została naliczona i wypłacona w wysokości 14.678,80 zł 
(7.339,40 zł x 200% =14.678,80 zł) zamiast w wysokości 14.050,00 zł (7.025,00 zł x 200% = 
14.050,00 zł. W konsekwencji ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wieloletnią 
pracę w zawyżonej wysokości, pracownikowi zawyżono także wypłaconą nagrodę jubileuszową 
o kwotę 628,80 zł (14.678,80 zł - 14.050,00 zł = 628,80 zł), 

b) w konsekwencji nieprawidłowo ustalonego wynagrodzenia Skarbnikowi nieprawidłowo dokonano 
wyliczenia podstawy wynagrodzenia niezbędnej do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
oraz wypłaty tegoż wynagrodzenia za 2016, 2017 r. oraz 2018 r., t j . 

- 2017 r. - podstawa wynagrodzenia 82.513,77 zł x 8,5% = 7.013,67 zł, zamiast 79.650,17 x8,5% = 
6.770,26 zł, czym zawyżono wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 243,41 zł (7.013,67 zł 
-6.770,26 zł); 

- 2018 r. - podstawa wynagrodzenia 83.014,80 zł x 8,5% = 7.056,26 zł, zamiast 81.337,98 x8,5% = 
6.913,73 zł, czym zawyżono wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 142,53 zł (7.056,26 zł 
- 6.913,73 zł). 
Łącznie wysokość wydatków dokonana niezgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania wysokości 
wynagrodzeń Skarbnika stanowi kwotę 5.703,74 zł t j . w 2016 r. kwotę 164,00 zł, w 2017 r. kwotę 
3.071,21 zł oraz w 2018 r. o kwotę 2.468,53 zł. Szczegółowe dane dotyczące wyliczenia ww. kwoty 
zawarto w sporządzonych zestawieniach stanowiących akta kontroli Nr AK/V/2. 



Kserokopia rocznych kartotek zarobkowych pracownika zatrudnionego na stanowisku Skarbnik 
za okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.03.2017 r. oraz od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2018 r., 
listy płac ww. pracownika za miesiące: 1.01.2016 r. - 31.03.2016 r., 1.04.2016 r. - 30.03.2017 r., 
1.04.2017 r.- 30.06.2018 r., listy płac dotyczące wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z wyciągiem 
bankowym, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2017 - 2018 oraz pisma w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia za ww. okresy stanowią akta kontroli Nr AK/V/3. 
Odpowiedzialność ponosi były Wójt. 

W zakresie wynagrodzenia ustalonego i wypłaconego Sekretarzowi oraz pozostałym pracownikom 
objętym próbą kontrolną zatrudnionym na podstawie umowy o pracę stwierdzono, 
że wynagrodzenia pracownikom ustalił Wójt, stosownie do przepisów art. 7 ust. 3 ustawy 
o pracownikach samorządowych. Przyznana w angażach kwota wynagrodzenia zasadniczego nie 
była niższa od minimum określonego dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ustalone 
dla pracowników objętych próbą kontrolną wynagrodzenie nie przekraczało maksymalnego 
wynagrodzenia określonego Regulaminem Wynagradzania. Wysokość dodatku funkcyjnego dla 
pracowników na stanowiskach: Sekretarz, Kierownik Referatu ustalono zgodnie z postanowieniami 
ww. regulaminu. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę została ustalona prawidłowo 
dla pracowników objętych próbą kontrolną. 

Wypłaty wynagrodzeń w II półroczu 2018 r. następowały terminowo oraz w wysokości zgodnej 
z ustalonymi warunkami wynagradzania pracowników zawartych w angażach. Listy wypłat zawierają 
adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zostały zatwierdzone do wypłaty 
przez osoby upoważnione. 

Ponadto stwierdzono, że w Urzędzie Gminy zatrudniano pracowników na stanowiskach operator 
koparko-ładowarki, kierowca ciągnika - konserwator oczyszczalni ścieków oraz kierowca ciągnika -
monter instalacji wodno - kanalizacyjnej nieprzewidzianych w przepisach regulujących zasady 
wynagradzania pracowników samorządowych i wprowadzono te stanowiska do Regulaminu 
Wynagradzania pracowników Urzędu. Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 4 ust. 2 
pkt 1 i 3 zawiera zamknięty katalog stanowisk, na których nawiązanie stosunku pracy następuje 
na podstawie umowy o pracę. Są to stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi. Zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych, w Urzędzie Gminy można zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę 
na stanowiskach określonych w części D Tabeli II stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano 
na podstawie umowy o pracę, zawartej w załączniku Nr 3 do tego rozporządzenia. 
Zarządzeniem Nr 8/2019 Burmistrza z dnia 3.01.2019 wprowadzono do stosowania Regulamin 
wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, w którym, stosownie do art. 4 ust. 2 
pkt 1 1 3 określono katalog stanowisk, na których nawiązanie stosunku pracy następuje 
na podstawie umowy o pracę. Ponadto, stosownie do w części D Tabeli II stanowisk stanowiącej 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych określono stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano 
na podstawie umowy o pracę, zawartej w załączniku Nr 3 do tego rozporządzenia. Kserokopia 
zarządzenia Nr 9/2018 Wójta z dnia 22.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
pracowników Urzędu Gminy Szydłów oraz zarządzenia Nr 8/2019 Burmistrza z dnia 3.01.2019 r. 
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w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Szydłów stanowi akta 

kontroli Nr AK/V/4. 

1.1.2. Ustalenie wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Wójt zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 6.07.2015 r. określił kwotę maksymalnego miesięcznego 
wynagrodzenia dla Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów, stosownie do art. 39 
ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 
Zgodnie z § 4 Regulaminu wynagradzania kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy 
Szydłów stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia maksymalne miesięczne wynagrodzenie 
kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł. 
Kontrolą objęto akta osobowe Kierownika GOPS oraz Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Szydłowie. 
W wyniku kontroli akt osobowych Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Kierownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej stwierdzono, że ustalone w angażach miesięczne 
wynagrodzenia nie przekraczają kwoty ustalonej przez Wójta w ww. zarządzeniu. 
Wysokość ustalonych wynagrodzeń i dodatków jest zgodna z wymogami zawartymi w art. 8 pkt 2 
w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222) i nie przekracza sześciokrotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

1.1.3. Nagrody jubileuszowe 
W 2018 roku przyznano i wypłacono nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników Urzędu Gminy ujętych 
pod poz. 1, 7, 25, 27, 38, 39, 40, 46 wykazu pracowników stanowiącego akta kontroli Nr AK/V/1. 
W 2018 r. wydatki poniesione na wypłatę nagród jubileuszowych ww. pracowników Urzędu Gminy 
wyniosły 69.872,95 zł. Kontrolą w zakresie prawidłowości ustalenia, naliczenia i terminowości 
wypłacenia nagród objęto wszystkich ww. pracowników Urzędu, którym w 2018 r. dokonano wypłaty 
nagrody jubileuszowej. 
W aktach osobowych pracowników znajdują się pisma informujące o przyznaniu nagrody 
jubileuszowej. Podstawę naliczenia nagrody jubileuszowej stanowiło wynagrodzenie przysługujące 
pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, stosownie do § 8 ust. 5 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 
Nagrody jubileuszowe wypłacono niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa 
do tej nagrody, stosownie do § 8 ust. 5 ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Listy płac zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty 
przez osoby upoważnione. Stosownie do § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia Rady Ministrów 
pracownikowi ujętemu w wykazie pracowników pod poz. 39, któremu do nabycia prawa do nagrody 
jubileuszowej brakowało 8 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy w związku 
z przejściem na emeryturę nagroda jubileuszowa została wypłacona w dniu rozwiązania stosunku 
pracy. 



1.1.4. Odprawa emerytalna 
Kontrolą objęto ustalenie i wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników wymienionych 
pod poz. 11, 39 wykazu pracowników stanowiącego akta kontroli Nr AK/V/1 do protokołu kontroli, 
którzy z dniem 30.06.2018 r. oraz 29.07.2018 r. przeszli na emeryturę. Odprawę emerytalną ustalono 
w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy 
ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 
ustawy o pracownikach samorządowych. Przy naliczaniu wysokości odprawy prawidłowo 
uwzględniono pełną kwotę wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z umowy o pracę. Wypłaty 
odprawy emerytalnej dokonano w dniach 30.06.2018 r. oraz 27.07.2018 r. 

1.1.5 Odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu 
Kontrolą objęto ustalenie i wypłatę odprawy w związku z wygaśnięciem mandatu dla pracownika 
wymienionego pod poz. 1 wykazu pracowników, który z dniem 19.11.2018 r. zaprzestał pełnienia 
funkcji Wójta. Odprawę ustalono w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia obliczonego 
według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Przy naliczaniu wysokości odprawy 
prawidłowo uwzględniono pełną kwotę wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z uchwały 
Nr LI/319/2018 Rady Gminy z dnia 24.07.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 
Gminy. Wypłaty odprawy dokonano w dniu 19.11.2018 r. 

1.1.6. Nagrody uznaniowe 
Zasady tworzenia funduszu nagród oraz przyznawania nagród uznaniowych dla pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy zostały ustalone w § 10 Regulaminu wynagradzania pracowników 
Urzędu, zgodnie z którym pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Szydłów przyznaje się 
nagrody uznaniowe. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel 
środków finansowych, w terminach następujących świąt i okoliczności: z okazji Dnia Pracownika 
Samorządowego (27 maja), za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w związku z ukończeniem 
wyższych studiów magisterskich pracownikom posiadającym, co najmniej dwuletni staż pracy 
w Urzędzie Gminy Szydłów, na koniec roku kalendarzowego. 

W 2018 r. wydatkowano na nagrody uznaniowe kwotę ogółem 69.720,00 zł. Kontrolą objęto wydatki 
poniesione w 2018 r. na wypłatę nagród dla pracowników Urzędu wymienionych 
w poz. 3- 22, 24 - 28, 30, 32 - 40, 42 - 44, 46, 47 ujętych w wykazie pracowników Urzędu Gminy 
stanowiącym akta kontroli NrAK/V/l. 
Stosownie do treści § 10 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu pkt 2 lit. b oraz art. 36 
ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Wójt przyznał 
ww. pracownikom nagrody uznaniowe za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 
W miesiącu lutym 2018 r. Wójt przyznał nagrodę uznaniową dla 1 pracownika Urzędu 
w kwocie 2.000,00 zł. Wypłaty nagrody dokonano na podstawie listy wypłat z dnia 9.02.2018 r. 
W miesiącu marcu 2018 r. Wójt przyznał nagrody uznaniowe dla 2 pracowników Urzędu 
w kwotach 1.100,00 zł oraz 900,00 zł. Wypłaty nagród dokonano na podstawie list wypłat 
z dnia 26.03.2018 r. 
W miesiącu kwietniu 2018 r. Wójt przyznał nagrodę uznaniową dla 1 pracownika Urzędu w kwocie 
5.000,00 zł. Wypłaty nagrody dokonano na podstawie listy wypłat z dnia 23.04.2018 r. 
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W miesiącu maju 2018 r. Wójt przyznał nagrody uznaniowe dla 6 pracowników Urzędu w wysokości 
od 400,00 zł do 2.000,00 zł. Wypłaty nagród dokonano na podstawie list wypłat z dnia 28.05.2018 r. 
W miesiącu czerwcu oraz lipcu 2018 r. Wójt przyznał nagrody uznaniowe odpowiednio 
dla 1 pracownika w miesiącu czerwcu oraz 1 pracownika w miesiącu lipcu w wysokości 1.500,00 zł 
każda. Wypłaty nagród dokonano na podstawie list wypłat z dnia 28.06.2018 r. oraz 27.07.2018 r. 
W miesiącu sierpniu 2018 r. Wójt przyznał nagrody uznaniowe dla 5 pracowników Urzędu 
w wysokości od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł. Wypłaty nagród dokonano na podstawie list wypłat z dnia 
29.08.2018 r. W miesiącu wrześniu 2018 r. Wójt przyznał nagrodę uznaniową dla 1 pracownika 
Urzędu w kwocie 600,00 zł. Wypłaty nagrody dokonano na podstawie listy wypłat 
z dnia 26.09.2018 r. 

W miesiącu październiku 2018 r. Wójt przyznał nagrody uznaniowe dla 39 pracowników Urzędu 
w wysokości od 1.000,00 zł do 1.500,00 zł. Wypłaty nagród dokonano na podstawie list wypłat 
z dnia 25.10.2018 r., 30.10.2018 r. W miesiącu listopadzie 2018 r. Wójt przyznał nagrodę uznaniową 
dla 1 pracownika Urzędu w kwocie 1.000,00 zł. Wypłaty nagrody dokonano na podstawie listy wypłat 
z dnia 13.11.2018 r. 
Na okoliczność przyznania nagród w miesiącu lutym, marcu, kwietniu, maju, lipcu, sierpniu, 
październiku oraz listopadzie 2018 r. sporządzano pisma potwierdzające ich przyznanie, które 
zamieszczano w aktach osobowych, zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy w związku z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W pismach w sprawie przyznania nagród 
uznaniowych wskazywano uzasadnienia okoliczności i podstaw ich przyznania. Listy wypłat zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty 
przez Kierownika jednostki. Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że w 2018 r. Wójtowi 
nie wypłacono nagrody. 

1.1.7. Dodatki specjalne 
Zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy, z tytułu okresowego 
zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu 
złożoności lub odpowiedzialności pracodawca może przyznać pracownikowi na czas określony 
nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny. Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych 
środków na wynagrodzenia i przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
W 2018 r. dodatek specjalny został przyznany przez Wójta 4 pracownikom ujętym pod poz. 7,11,16, 
oraz 40 sporządzonego wykazu pracowników. 
Dodatki specjalne przyznano w związku z okresowym zwiększeniem zadań wykonywanych 
na zajmowanym stanowisku. Wysokość przyznanych dodatków nie przekraczała 40% łącznego 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Na okoliczność przyznania dodatku specjalnego 
sporządzano pisma potwierdzające ich przyznanie, które zamieszczano w aktach osobowych, zgodnie 
z art. 105 Kodeksu pracy w związku z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 
W pismach w sprawie przyznania dodatku specjalnego wskazywano okres, na jaki został przyznany 
dodatek specjalny, który nie był dłuższy niż 12 miesięcy. n 
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Naliczenia i wypłaty dodatków specjalnych dokonano w prawidłowej wysokości na podstawie 
sporządzonych list płac sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
oraz zatwierdzonych do wypłaty przez osoby upoważnione. 

1.1.8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
W 2018 r. dokonano wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla dwóch 
pracowników Urzędu Gminy. Sprawdzono prawidłowość ustalania, naliczania i wypłacania 
ekwiwalentu dla pracowników wymienionych w pozycjach 1, 39 wykazu pracowników. 
W wyniku kontroli ustalono, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników 
wymienionych w pozycjach 1, 39 naliczono i wypłacono w oparciu o stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego powiększonego o dodatek stażowy i inne świadczenia ze stosunku pracy, przy 
zastosowaniu współczynnika ekwiwalentowego, który w 2018 r. wynosił 20,92 oraz 20,83 
(po ustanowieniu 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej współczynnik dla pełnego etatu wynosi 20,83, t j . 365 dni -
(52 niedziele + 11 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni; 250 dni: 12 = 20,83. Nowy współczynnik miał 
zastosowanie do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, do którego pracownik 
nabył prawo począwszy od 8 listopada 2018 r. 
Ustalono, że: 

- dnia 19.11.2018 r. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracownik ujęty pod pozycją 
1 sporządzonego wykazu pracowników nabył prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 25 dni za 2018 r. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z 2018 r., 
do którego pracownik nabył prawo w 2018 r. (19.11.2018 r.), obliczono przy zastosowaniu 
współczynnika ekwiwalentowego, który w 2018 r. wynosił 20,83. 

- dnia 27.07.2018 r. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracownik ujęty pod pozycją 
39 sporządzonego wykazu pracowników nabył prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 35 dni w tym 19 dni za 2017 r. oraz 16 dni za 2018 r. Ekwiwalent 
za niewykorzystany urlop z 2018 r., do którego pracownik nabył prawo w 2018 r.(27.07.2018 r.), 
obliczono przy zastosowaniu współczynnika ekwiwalentowego, który w 2018 r. wynosił 20,92. 
Naliczenia i wypłaty ekwiwalentu dokonano zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy 
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop. 

1.1.9. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników Urzędu Gminy 
a) Stan wykorzystania urlopu wypoczynkowego kierownictwa urzędu, t j . Wójta, Sekretarza 
oraz Skarbnika. Na podstawie wydruków komputerowych z programu PUMA pn. „Zestawienie 
urlopów wypoczynkowych za rok 2018" ustalono, że na dzień 31.12.2018 r. 

- Wójt nie posiadał niewykorzystanego urlopu, 
- Sekretarz posiadał 37 dni (296 godzin) niewykorzystanego urlopu, 
- Skarbnik posiadał 20 dni (160 godzin) niewykorzystanego urlopu. 
b) Na podstawie wydruków komputerowych z programu PUMA pn. „Zestawienie urlopów 
wypoczynkowych za rok 2018" ustalono, że na dzień 31.12.2018 r. ilość należnych niewykorzystanych 
z roku 2018 urlopów wypoczynkowych pozostałych pracowników wynosiła maksymalnie 30 dni. 
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Największą ilość dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok ubiegły posiadali pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach: Podinspektor (30 dni/240 godzin), Inspektor ds. informatyki (26 dni/208 
godzin), Elektryk - Konserwator (24 dni/192 godziny), Kierownik referatu (23 dni/184 godziny), 
Referent (22 dni/176 godzin), Inspektor ds. promocji gminy (21 dni/168 godzin), Specjalista księgowa 
(20 dni/160 godzin), Księgowa (19 dni/152 godziny), Zastępca Kierownika USC (15 dni/120 godzin). 
Pozostali pracownicy posiadają zaległe urlopy wypoczynkowe wynoszące do kilkunastu dni. Na dzień 
sporządzenia wykazu niewykorzystanych urlopów t j . na 26.02.2019 r. niewykorzystany urlop 
za 2018 r. należny do wykorzystania w 2019 r. przekraczający liczbę 20 dni mieli pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach: Sekretarz (36 dni/288 godzin), Podinspektor (30 dni/240 godzin), 
Elektryk (24 dni/192 godziny), Inspektor ds. informatyki (21 dni/168 godzin). 
Wydruki komputerowe z programu PUMA pn. „Zestawienie urlopów wypoczynkowych za rok 2018" 
wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz 26.02.2019 roku stanowi akta kontroli nr AK/V/5. 
Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do udzielania urlopów wypoczynkowych swoim 
podwładnym w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo. Wystąpienie 
ściśle określonych przypadków, powoduje możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego 
w następnym roku kalendarzowym, nie później jednak niż do 30 września. 

1.1.10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Na podstawie ewidencji konta 130 „Rachunek bieżący jednostki" za okres od początku roku do dnia: 
31 marca 2018 r. ustalono, że wydatki zaklasyfikowane w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne" wyniosły ogółem 137.438,66 zł, w tym: 

- w rozdziale 40002 na kwotę 20.688,16 zł 
- w rozdziale 75023 na kwotę 86.811,94 zł, 
- w rozdziale 90001 na kwotę 8.543,41 zł, 
- w rozdziale 90002 na kwotę 2.926,13 zł, 
- w rozdziale 90095 na kwotę 18.469,02 zł. 
Kontrolą objęto prawidłowość ustalenia podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2017 rok, zgodności pomiędzy naliczonym i wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem 
oraz terminowości jego wypłaty, dla pracowników ujętych pod pozycją nr 1, 3, 6, 13, 17, 27, 30, 37, 
39, 42 wykazu pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy stanowiącego akta kontroli nr AK/V/1. 
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872), dalej ustawa 
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. 
Sprawdzeniem objęto prawidłowość ustalenia podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2017 r., zgodność pomiędzy naliczonym i wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem 
oraz terminowość jego wypłaty. 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę 
otrzymanego przez pracownika w ciągu roku poprzedzającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane 
do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy a także wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, 
który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy 
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. 
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Przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszano podstawę naliczenia 
wynagrodzenia o kwoty wynagrodzenia wypłaconego za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz treści 
§ 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. 
Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano w dniu 15.01.2018 r., t j . z zachowaniem 
terminu określonego w art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej. Listy wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. 
0 nr 3/2018-01, 5/2018-01 z dnia 15.01.2018 r. zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, 
formalno-rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. 

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe 
Z rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Urzędu 
Gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. wynika, że w 2018 r. wydatki z tytułu 
wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) wynosiły 101.892,30 zł w tym: 
- w rozdziale 60016 - kwota 800,00 zł, 
- w rozdziale 71004 - kwota 1.600,00 zł, 
- w rozdziale 75075 - kwota 3.584,00 zł, 
- w rozdziale 75109 - kwota 14.178,30 zł, 
- w rozdziale 75412 - kwota 3.000,00 zł, 
- w rozdziale 85154 - kwota 58.730,00 zł, 
- w rozdziale 92195 - kwota 12.000,00 zł, 
- w rozdziale 92605 - kwota 8.000,00 zł, 
Kontrolą w zakresie prawidłowości i terminowości dokonywania wydatków z tytułu wynagrodzeń 
bezosobowych objęto wydatki zaklasyfikowane w rozdziale: 
- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" 
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego", 
- 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 
1 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie", 
- 92195 „Pozostała działalność", 
- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej". 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności naliczenia i wypłaty wynagrodzenia z zawartymi 
umowami zlecenia oraz umowami o dzieło, prawidłowości udokumentowania i zasadności 
poniesienia wydatków, przestrzegania obowiązku sprawdzenia dowodu źródłowego wydatku 
pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez osoby 
upoważnione. 

> Wydatki z tytułu umów zlecenia zaklasyfikowanych w dziale 710, rozdziale 71004 § 4170 
- w dniu 25.01.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę zlecenia Nr 03/A-03/2018 
z panem Władysławem M. na udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno -
Urbanistycznej w Szydłowie za wynagrodzeniem 600,00 zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy 
miała nastąpić w dniu 25.01.2018 r. w godzinach 11:00 - 15:00. Rachunek (bez numeru) z dnia 
25.01.2018 r. na kwotę 600,00 zł brutto wraz z ewidencją godzin złożony został przez przyjmującego 
zlecenie zgodnie z umową zlecenia nr 03/A-03/2018 z dnia 25.01.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie oraz w terminie 30 dni 
od sporządzenia raportu, w którym zostanie potwierdzona ilość godzin świadczonego zlecenia 
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i złożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania 
zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2018 r. wynosiła 
13,70 zł. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy dokonano w kwocie określonej w zawartej 
umowie dnia 30.01.2018 r. 
- w dniu 25.01.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę zlecenia Nr 04/A-04/2018 
z panią Agatą B. na udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej 
w Szydłowie za wynagrodzeniem 500,00 zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy miała nastąpić 
w dniu 25.01.2018 r. w godzinach 11:00 - 15:00. Rachunek (bez numeru) z dnia 25.01.2018 r. 
na kwotę 500,00 zł brutto wraz z ewidencją godzin złożony został przez przyjmującego zlecenie 
zgodnie z umową zlecenia nr 04/A-04/2018 z dnia 25.01.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie oraz w terminie 30 dni 
od sporządzenia raportu, w którym zostanie potwierdzona ilość godzin świadczonego zlecenia 
i złożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania 
zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2018 r. wynosiła 
13,70 zł. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy dokonano w kwocie określonej w zawartej 
umowie dnia 30.01.2018 r. 

- w dniu 25.01.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę zlecenia Nr 05/A-05/2018 
z panią Marią G. na udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej 
w Szydłowie za wynagrodzeniem 500,00 zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy miała nastąpić 
w dniu 25.01.2018 r. w godzinach 11:00 - 15:00. Rachunek (bez numeru) z dnia 25.01.2018 r. 
na kwotę 500,00 zł brutto wraz z ewidencją godzin złożony został przez przyjmującego zlecenie 
zgodnie z umową zlecenia nr 04/A-04/2018 z dnia 25.01.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie oraz w terminie 30 dni 
od sporządzenia raportu, w którym zostanie potwierdzona ilość godzin świadczonego zlecenia 
i złożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania 
zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2018 r. wynosiła 
13,70 zł. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy dokonano w kwocie określonej w zawartej 
umowie dnia 30.01.2018 r. 

Zgodnie z ewidencją konta 130/710/71004/4170 wydatki wykonane w okresie od 1.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. wyniosły 1.600,00 zł i są zgodne z kwotą wydatków wynikającą z ww. umów. 

> Wydatki z tytułu umów zlecenia zaklasyfikowanych w dziale 751, rozdziale 75109 § 4170 

- w dniu 18.10.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę zlecenia Nr 6/Z/2018 
z panem Pawłem K. pracownikiem UG Szydłów na wykonanie czynności operatora informatycznego 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. za wynagrodzeniem 300,00 zł brutto. Realizacja 
przedmiotu umowy miała nastąpić w dniu 21.10.2018 r. (niedziela). Wypłaty wynagrodzenia 
na rzecz Zleceniobiorcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie dnia 22.10.2018 r. 
- w dniu 18.10.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę zlecenia Nr 7/Z/2018 
z panem Piotrem W. pracownikiem UG Szydłów na wykonanie czynności operatora informatycznego 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. za wynagrodzeniem 300,00 zł brutto. Realizacja 
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przedmiotu umowy miała nastąpić w dniu 21.10.2018 r. (niedziela). Wypłaty wynagrodzenia na rzecz 
Zleceniobiorcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie dnia 22.10.2018 r. 
- w dniu 19.10.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę zlecenia Nr 12/Z/2018 
z panią Grażyną B. pracownikiem UG Szydłów zatrudnionym na stanowisku Inspektor ds. ewidencji 
ludności, działalności gospodarczej i spraw wojskowych na sporządzenie spisu uprawnionych 
w gminie Szydłów do udziału w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
21.10.2018 r.za wynagrodzeniem 835,00 zł brutto. 
Na podstawie umowy zlecenia z dn. 19.10.2018 r. zawartej na okres od dn. 1.10.2018 r. do dnia 
19.10.2018 r. wypłacono Inspektorowi ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i spraw 
wojskowych wynagrodzenie za sporządzenie spisu uprawnionych w gminie Szydłów do udziału 
w głosowaniu w wyborach. Umową tą powierzono do wykonywania zadania, które wymagają ich 
wykonania w miejscu wykonywania umowy o pracę. Opisany stan faktyczny wskazuje, że pracownicy 
wypłacono wynagrodzenie w kwocie 835,00 zł poza miesięcznym wynagrodzeniem, wypłacanym 
zgodnie z umową o pracę. Dokonanie podwójnego wynagrodzenia za te same czynności, określone 
umową o pracę oraz umową zlecenia jest niezgodne z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
0 finansach publicznych, zgodnie, z którym w toku wykonywania budżetu gminy jedną 
z obowiązujących zasad gospodarki finansowej jest dokonywanie wydatków w sposób celowy 

1 oszczędny. Wójt powierzając pracownikowi Urzędu Gminy, zatrudnionemu na stanowisku Inspektor 
ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i spraw wojskowych zadanie na podstawie 
ww. umowy zlecenia, wykonywane poza godzinami pracy w miejscu wykonywania umowy o pracę 
oraz w przedmiocie określonym bieżącym zakresem działania Urzędu, faktycznie zlecił pracę 
w godzinach nadliczbowych. Stosownie do art. 42 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik 
samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach 
nadliczbowych. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach 
nadliczbowych przysługuje, wg jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym 
wymiarze. Kserokopia umowy zlecenia Nr 12/Z/2018 z dnia 19.10.2018 r. wraz z ewidencją godzin, 
zakres czynności Inspektora ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i spraw wojskowych 
oraz lista wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenia stanowi akta kontroli Nr AK/V/6. 
Wyjaśnienie Skarbnika w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik Nr V/l do protokołu kontroli. 
Z treści wyjaśnienia wynika, że w budżecie Gminy byty zabezpieczone środki finansowe 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umów zawartych na zlecenie. Nie analizowałam 
prawidłowości zawartej umowy ale celowość realizowanego zadania. W przyszłości dołożę wszelkich 
starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła i takich niedociągnięć przy zawieraniu umów nie było. 

> Wydatki z tytułu umów zlecenia zaklasyfikowanych w dziale 921, rozdziale 92195 § 4170 
Na podstawie ewidencji konta 130/754/75412/4170 ustalono, że w okresie od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r., wykonane wydatki wyniosły 12.000,00 zł i dotyczyły niżej wymienionych umów: 
- w dniu 24.09.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę o dzieło Nr PR/9/2018 
z panem Tomaszem O. na okres od 24.09.2018 r. do 15.12.2018 r. za wynagrodzeniem w kwocie 
6.000,00 zł brutto, na opracowanie 34 wniosku w sprawie wpisania historycznego zespołu miejskiego 
w Szydłowie na listę Prezydenta RP „Pomników Historii" w zakresie przekształceń przestrzennych 
obiektów zabytkowych i kwerendy dotyczącej aktualnych badań naukowych. Rachunek (bez numeru) 
z dnia 15.12.2018 r. na kwotę 6.000,00 zł brutto złożony został przez Wykonawcę zgodnie z umową 
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0 dzieło nr PR/9/2018 z dnia 24.09.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano 
w kwocie określonej w zawartej umowie oraz w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku 

1 potwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania usługi. 
- w dniu 24.09.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę o dzieło Nr PR/10/2018 
z panem Stanisławem K. na okres od 24.09.2018 r. do 15.12.2018 r. za wynagrodzeniem w kwocie 
6.000,00 zł brutto, na opracowanie yA wniosku w sprawie wpisania historycznego zespołu miejskiego 
w Szydłowie na listę Prezydenta RP „Pomników Historii" w zakresie urbanistyki i ikonografii. 
Rachunek l/PR/10/2018 z dnia 17.12.2018 r. na kwotę 6.000,00 zł brutto złożony został przez 
Wykonawcę zgodnie z umową o dzieło nr PR/10/2018 z dnia 24.09.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie oraz w terminie 14 dni 
po przedłożeniu rachunku i potwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania usługi. 
Zgodnie z ewidencją konta 130/921/92195/4170 wydatki wykonane w okresie od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. wyniosły 12.000,00 zł i są zgodne z kwotą wydatków wynikającą z ww. umów. 

> Wydatki z tytułu umów zlecenia zaklasyfikowanych w dziale 926, rozdziale 92605 § 4170 
Na podstawie ewidencji konta 130/926/92605/4170 ustalono, że w okresie od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r., wykonane wydatki wyniosły 8.000,00 zł i dotyczyły niżej wymienionej umowy: 
- w dniu 02.01.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę - zlecenie Nr 2/Z/2018 
z panem Marcinem H. na okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r. 
za wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 800,00 zł brutto na prowadzenie zajęć sportowych 
z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Gminy Szydłów. Rachunki za okres od 01.01.2018 r. 
do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. składane były przez zleceniobiorcę 
każdorazowo na koniec każdego miesiąca zgodnie z ww. umową. Wysokość wynagrodzenia za każdą 
godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która 
w 2018 r. wynosiła 13,70 zł. Wypłat wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywano w kwocie 
określonej w zawartej umowie w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku za każdy miesiąc. 

> Wydatki z tytułu umów zlecenia zaklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75075 § 4170 
- w dniu 05.06.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę o dzieło Nr PR/7/2018 
z panem Stanisławem M. na deklamowanie utworów literackich podczas uroczystości rozdania 
nagród Gminy Szydłów „Przyjaciel Szydłowa", „Pasjonat Małej Ojczyzny" za wynagrodzeniem 
w kwocie 584,00 zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy miała nastąpić w dniu 06.06.2018 r. 
w godzinach 18:30 - 20:00. Rachunek (bez numeru) z dnia 06.06.2018 r. na kwotę 584,00 zł brutto 
złożony został przez przyjmującego zamówienie zgodnie z umową o dzieło nr PR/7/2018 
z dnia 05.06.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej 
w zawartej umowie oraz w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku i potwierdzeniu przez 
Zleceniodawcę wykonania usługi. 
- w dniu 01.07.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę o dzieło Nr PR/8/2018 
z panem Krzysztofem Z. na wykonanie oprawy muzycznej obchodów 60 - lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudkach za wynagrodzeniem w kwocie 3.000,00 zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy 
miała nastąpić w dniu 01.07.2018 r. Rachunek Nr 1 z dnia 01.07.2018 r. na kwotę 3.000,00 zł brutto 
złożony został przez przyjmującego zamówienie zgodnie z umową o dzieło nr PR/8/2018 
z dnia 01.07.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej 
w zawartej umowie po przedłożeniu rachunku i potwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania 
usługi. 
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1.3. Składki na FUS, FP, PFRON oraz odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie terminowości odprowadzania w II półroczu 2018 roku: 
- składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy 
Na podstawie deklaracji ZUS DRA, wyciągów bankowych oraz ewidencji konta 130 stwierdzono, 
że składki na FUS i FP zostały przekazane terminowo, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 
ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510). Kwoty przekazanych do ZUS 
składek są zgodne z kwotami wynikającymi z deklaracji ZUS DRA za dany okres rozliczeniowy. 

- podatku dochodowego od osób fizycznych 
Na podstawie wyciągów bankowych, list płac oraz ewidencji konta 130 stwierdzono, że podatek 
dochodowy odprowadzano terminowo, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509). 

- wpłat należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Ustalono, że w okresie lipiec - grudzień 2018 r. stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy wynosił powyżej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy równoczesnym osiągnięciu 
6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (7 etatów). W związku z powyższym 
na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), kontrolowana jednostka 
w 2018 roku podlegała zwolnieniu z wpłaty na PFRON. Urząd Gminy w 2018 r. składał miesięczne 
informacje INF-1 oraz w dniu 10.01.2019 r. złożył roczną informację INF-2 o zatrudnianiu, kształceniu 
lub o działalności osób niepełnosprawnych. W okresie styczeń - luty 2018 stan zatrudnienia 
w Urzędzie Gminy wynosił powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy, przy równoczesnym nie osiągnięciu 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
W związku z tym kontrolowana jednostka dokonała w ww. miesiącach wpłat na Fundusz, 
w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników 
odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 
Na tą okoliczność dnia 10.01.2019 r. złożona została deklaracja roczna DEK-R. 

W wyniku kontroli prawidłowości wykazania danych w złożonych przez Urząd Gminy informacjach 
INF-1 za okres II półrocza 2018 r., ustalono, że kontrolowana jednostka w części C „Dane 
o zatrudnieniu i kształceniu" C l „Pracownicy" w poz. 17,18, i 20 wykazywała dane zgodne ze stanem 
rzeczywistym. 

1.4. Wydatki z tytułu diet dla radnych 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości 
diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz uchwały Rady Gminy Nr IV/16/2011 
z dnia 31.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szydłów. 
Rada Gminy uchwałą Nr IV/16/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. ustaliła dla Przewodniczącego Rady 
Zastępcy Przewodniczącego Rady, Przewodniczących stałych Komisji Rady oraz dla pozostałych 
radnych zryczałtowaną miesięczną dietę. W § 3 przedmiotowej uchwały ustalono, że w przypadku 
nieobecności na sesji Rady oraz na posiedzeniu Komisji Rady, dieta określona w § 1 ulega obniżeniu 
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za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność o 30%. W § 2 ww. uchwały określono, że dieta przysługuje 
za miesiąc kalendarzowy i jest wypłacana po upływie danego miesiąca. 
Stosownie do treści ww. uchwały dla Przewodniczącego Rady ustalono dietę miesięczną w wysokości 
1.300,00 zł. W 2018 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
została określona w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit „a" ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 roku 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w kwocie 1.789,42 zł. Tym samym maksymalna dieta określona dyspozycją 
art. 25 ust. 6 i ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym nie mogła przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 
kwoty 1.342,07 zł, t j . półtorakrotności kwoty bazowej (1.789,42 x 150 % x 50%). Stosownie do treści 
ww. uchwały Przewodniczący Rady Gminy otrzymywał dietę w formie ryczałtu miesięcznego 
w wysokości 1.300,00 zł. 
Stosownie do treści ww. uchwały ustalono zryczałtowane diety dla Radnych w następujących 
wysokościach dla: Zastępcy Przewodniczącego Rady w wysokości 800,00 zł, dla Przewodniczącego 
Komisji w wysokości 600,00 zł, dla pozostałych radnych w wysokości 500,00 zł. 
Wysokość diet dla radnych w 2018 roku nie przekraczała kwoty ustalonej, jako maksymalna wysokość 
diety radnego w gminie do 15 tys. mieszkańców. W 2018 roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 
75022 § 3030 wyniosły ogółem 103.948,14 zł. Kontroli poddano wydatki z tytułu diet poniesione 
w II półroczu 2017 roku na kwotę ogółem 47.248,65 zł. 
W zakresie naliczenia i wypłaty diet dla radnych ustalono, że podstawą naliczenia i wypłaty 
zryczałtowanych miesięcznych diet były listy obecności na posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy. 
Wypłaty zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych Radnych dokonywano 
terminowo i w kwotach zgodnych z uchwałą Rady Gminy Nr IV/16/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. 
Radni gminy Szydłów terminowo złożyli oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017 r., 
stosownie do art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

1.5. Wydatki z tytułu diet dla sołtysów 

Zgodnie z danymi rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych Urzędu Gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r., wydatki z tytułu diet 
dla sołtysów zaklasyfikowane w dziale 750, rozdziale 75095 § 3030 wyniosły kwotę 26.072,05 zł. 
Kontroli poddano wydatki z tytułu diet poniesione w II półroczu 2018 roku na kwotę ogółem 
12.735,00 zł. 
Rada Gminy skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 37b ust.l ustawy o samorządzie gminnym 
i określiła zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie 
przysługiwała dieta. 

Uchwałą Nr XVI/69/2011 z dnia 25.10.2011 r. ustaliła dla przewodniczącego organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej zryczałtowaną miesięczną dietę. Zgodnie z obowiązującą w 2018 r. 
ww. uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla sołtysów, sołtys otrzymuje dietę w wysokości 150,00 zł miesięcznie za udział 
w posiedzeniach Rady Gminy. W § 6 przedmiotowej uchwały ustalono, że w przypadku nieobecności 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na sesji rady gminy lub spotkaniach 
zwoływanych przez Wójta dieta określona w § 1 ulega obniżeniu za każdą nieusprawiedliwioną 
nieobecność o 30%. 
W okresie objętym kontrolą wypłaty diet sołtysom dokonywano w wysokościach i terminach 
ustalonych przez Radę Gminy w powołanej wyżej uchwale. Listy wypłat zostały sprawdzone 
pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby 
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upoważnione oraz prawidłowo zaklasyfikowane. Wypłaty diet za poszczególne miesiące 
II półrocza 2018 r. dokonywano terminowo, t j . do ostatniego dnia danego miesiąca na wskazany 
przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej rachunek bankowy. 

1.6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
Na podstawie ewidencji konta 130 „Rachunek bieżący jednostki" za okres od początku roku do dnia 
31 grudnia 2018 roku ustalono, że wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych wyniosły 50.477,50 zł i zostały zaklasyfikowane w rozdziałach 40002, 75023, 90001, 
90002, 90095 § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". 
Kontrolą objęto prawidłowość naliczenia oraz terminowość przekazywania odpisu na ZFŚS 
na 2018 rok. 
Ustalono, że: 
Do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto prawidłową kwotę odpisu 
podstawowego w wysokości 1.185,66 zł na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach 
normalnych. Ponadto pracodawca na podstawie art. 5 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316), dalej ustawa o ZFŚS, 
skorzystał z prawa do zwiększenia kwoty odpisu podstawowego o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego, t j . o kwotę 197,61 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku, do której orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności a także na każdego emeryta i rencistę 
uprawnionego do korzystania z opieki socjalnej. 

Do naliczenia odpisu na 2018 rok przyjęto planowaną przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników, 
t j . 41 etatów, 12 emerytów oraz 1 osobę niepełnosprawną. Naliczony odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych wyniósł 51.180,99 zł. 
Na koniec listopada 2018 r. dokonano korekty naliczonego odpisu na ZFŚS, w związku z przeliczeniem 
odpisu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, zmniejszając odpis 
na ZFŚS o kwotę 703,49 zł. W wyniku dokonanych korekt odpis na ZFŚS w 2018 rok wyniósł łącznie 
50.477,50 zł. Wyliczenia dokonano w poniższy sposób: 

- 41 etatów x 1.185,66 zł = 48.612,06 zł, 
-12 emerytów i 1 osoba niepełnosprawna x 197,61 zł = 2.568,93 zł. 
Odprowadzenia odpisu na ZFŚS dokonano w następujących terminach: 
- 20.03.2018 r. - kwota 10.000,00 zł 
- 30.05.2018 r. - kwota 28.388,00 zł, co stanowiło 75 % planowanego odpisu, 
- 28.09.2018 r. - kwota 12.792,99 zł, co stanowiło 25 % planowanego odpisu, 

- 20.12.2018 r., dokonano korekty: 
- zmniejszając odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 703,49 zł, 
Stwierdzono, że odpis na ZFŚS za 2018 rok został naliczony prawidłowo oraz przekazany na rachunek 
bankowy Funduszu z zachowaniem terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. 



1.7. Wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
Na podstawie ewidencji księgowej konta 130 za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ustalono, 
że wydatki zaklasyfikowane do rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne" wyniosły kwotę ogółem 
329.757,88 zł. 
Kontrolą w zakresie prawidłowości udokumentowania oraz zasadności poniesionych w 2018 r. 
wydatków oraz prawidłowości ich zaklasyfikowania objęto: 
- wydatki wykonane w II półroczu 2018 roku ujęte w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" 
- wydatki wykonane w 2018 roku ujęte w § § 6060 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych". 
- wydatki wykonane w 2018 roku ujęte w § § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". 

Wydatki zaklasyfikowane w § 3030 
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę została ustalona przez Radę Gminy w uchwale Nr XLI/192/2013 z dnia 24.09.2013 roku. 
Zgodnie z § 1 powołanej uchwały ekwiwalent pieniężny przysługuje w wysokości 14,00 zł za każdą 
godzinę udziału w działaniach ratowniczych. Za każdą godzinę udziału w szkoleniach i ćwiczeniach 
przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 5,00 zł. 

Uchwałą Nr XLVI 1/287/2018 Rady Gminy z dnia 28.03.2018 r. ustalono, że za każdą godzinę udziału 
w działaniach ratowniczych przysługuje ekwiwalent w wysokości 17,00 zł natomiast za udział 
w szkoleniach i ćwiczeniach ekwiwalent nie uległ zmianie i wynosił nadal 5,00 zł. 
Zasady wypłaty oraz sposób naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym zostały określone w Zarządzeniu Wójta 
Nr 24/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 
członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 
Zgodnie z § 1 ww. zarządzenia ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłaca się na podstawie 
wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do ww. zarządzenia złożonego indywidualnie przez członka OSP 
lub przez Ochotniczą Straż Pożarną zbiorczo. 

Zgodnie z § 2 ww. zarządzenia wnioski należy składać do pracownika Urzędu Gminy zajmującego 
się obsługą Ochotniczych Straży Pożarnych do 30 dnia po zakończeniu każdego półrocza roku 
kalendarzowego. Wypłata ekwiwalentu następuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono 
wnioski. 
W wyniku kontroli ustalono, że: 
a) Stosownie do § 2 Zarządzeniu Wójta Nr 24/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. członkowie OSP złożyli 
w Urzędzie Gminy wnioski o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych 
oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę za okres 
1.07.2018 r. - 31.12.2018 r. Na podstawie złożonych wniosków dokonano ustalenia, naliczenia 
i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego pomimo, że członkowie OSP nie złożyli wraz z wnioskami 
oświadczeń o zachowaniu lub niezachowaniu wynagrodzenia. Stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy 
z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620) dalej ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, nie przysługuje członkowi ochotniczej 
straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie. W związku 
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z powyższym ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
wypłaca się członkowi OSP, który nie zachował wynagrodzenia w związku z nieobecnością w pracy, 
spowodowaną udziałem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Osoba odpowiedzialna 
za sprawdzenie złożonych wniosków pod względem merytorycznym nie ustaliła czy wszystkim 
członkom OSP wskazanym w złożonych wnioskach przysługuje ekwiwalent pieniężny za udział 
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez PSP lub Gminę. Wyjaśnienie 
Referenta ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 
w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik Nr V/2 do protokołu kontroli. Z treści wyjaśnienia 
wynika, że przy składaniu potwierdzeń udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prezesi OSP Szydłów, 
OSP Wola Żyzna, OSP Kotuszów, OSP Solec, OSP Potok oraz OSP Korytnica informowali mnie osobiście 
ustnie o tym, iż żaden z członków z w/w OSP nie zachował wynagrodzenia. W wyniku natłoku 
obowiązków związanych z rozliczeniami dokonywanymi w końcu roku 2018 nie poinformowałem 
członków z w/w OSP o obowiązku dostarczenia pisemnych oświadczeń o zachowaniu bądź 
nie zachowaniu wynagrodzenia. 
W powyższym zakresie udzielono Referentowi ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego instruktażu, z którego protokół stanowi załącznik Nr V/3 do protokołu 
kontroli. 

b) W zakresie naliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych 
lub szkoleniach pożarniczych ustalono, że w okresie od 1.07.2018 r. do 31.12.2018 r. wystąpiły 
przypadki zaniżenia oraz zawyżenia wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla: 
- panu Sławomirowi K. członkowi OSP Szydłów, którego łączny czas udziału w działaniach 
ratowniczych w II półroczu 2018 r. wynosił lOh 30 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres 
w wysokości 161,50 zł (9 h 30 min x 17,00 zł), zamiast w wysokości 178,50 zł (10 h 30 min. 
x 17,00 zł) zaniżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 17,00 zł (178,50 zł - 161,50 zł = 
17,00 zł), 

- panu Dawidowi K. członkowi OSP Szydłów, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił lOh 54 minuty, wypłacono ekwiwalent za ww. okres w wysokości 
157,82 zł (9 h 17 min x 17,00 zł), zamiast w wysokości 185,30 zł (10 h 54 min. x 17,00 zł) zaniżając 
wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 27,48 zł (185,30 zł -157,82 zł = 27,48 zł), 
- panu Wojciechowi M. członkowi OSP Szydłów, którego łączny czas udziału w działaniach 
ratowniczych w II półroczu 2018 r. wynosił 9h 59 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres 
w wysokości 153,00 zł (9 h x 17,00 zł), zamiast w wysokości 169,72 zł (9 h 59 min. x 17,00 zł) 
zaniżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 16,72 zł (169,62 zł -153,00 zł = 16,72 zł), 

- panu Wojciechowi K. członkowi OSP Kotuszów, którego łączny czas udziału w działaniach 
ratowniczych w II półroczu 2018 r. wynosił 5h 52 minuty, wypłacono ekwiwalent za ww. okres 
w wysokości 82,73 zł (4 h 52 min. x 17,00 zł), zamiast w wysokości 99,73 zł (5 h 52 min. x 17,00 zł) 
zaniżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 17,00 zł (99,73 z ł - 8 2 , 7 3 z ł= 17,00 zł), 
- panu Michałowi K. członkowi OSP Kotuszów, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 4h 36 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres w wysokości 
77,06 zł (4 h 32 min. x 17,00 zł), zamiast w wysokości 78,20 zł (4 h 36 min. x 17,00 zł) zaniżając 
wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 1,14 zł (78,20 zł - 77,06 zł = 1,14 zł), 
- panu Zygmuntowi K. członkowi OSP Kotuszów, którego łączny czas udziału w działaniach 
ratowniczych w II półroczu 2018 r. wynosił 4h 24 minuty, wypłacono ekwiwalent za ww. okres 
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w wysokości 35,98 zł (2 h 7 min. x 17,00 zł), zamiast w wysokości 74,80 zł (4 h 24 min. x 17,00 zł) 
zaniżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 38,82 zł (74,80 zł - 35,98 zł = 38,82 zł), 

- panu Tomaszowi S. członkowi OSP Wola Żyzna, którego łączny czas udziału w działaniach 
ratowniczych w II półroczu 2018 r. wynosił 8h 14 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres 
w wysokości 122,97 zł (7 h 14 min. x 17,00 zł), zamiast w wysokości 139,97 zł (8 h 14 min. x 17,00 zł) 
zaniżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 17,00 zł (139,97 zł -122,97 zł = 17,00 zł). 
- panu Wojciechowi S. członkowi OSP Wola Żyzna, którego łączny czas udziału w działaniach 
ratowniczych w II półroczu 2018 r. wynosił 41 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres 
w wysokości 22,95 zł (1 h 21 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 11,62 zł (41 min x 17,00 zł) 
zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 11,33 zł (22,95 zł -11,62 zł = 11,33 zł), 
Wyjaśnienie Referenta ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 
w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik Nr V/4 do protokołu kontroli. Z treści wyjaśnienia 
wynika, że w wyniku natłoku obowiązków związanych z rozliczeniami dokonywanymi w końcu roku 
2018 błędnie i zbyt pośpiesznie weryfikowałem wnioski składane przez członków OSP Kotuszów, OSP 
Szydłów oraz OSP Wola Żyzna w związku z powyższym nastąpiło błędne przeze mnie ustalenie czasu 
udziału w akacjach ratowniczo-gaśniczych. 

c) W zakresie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
pożarniczych ustalono, że w okresie od 1.07.2018 r. do 31.12.2018 r. wystąpiły przypadki wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego niezgodnie z Uchwałą Nr XLVI 1/287/2018 Rady Gminy z dnia 28.03.2018 r., 
w której przyjęto, że za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych przysługuje ekwiwalent 
w wysokości 17,00 zł natomiast za udział w szkoleniach i ćwiczeniach ekwiwalent nie uległ zmianie 
i wynosił nadal 5,00 zł, t j . 
- panu Grzegorzowi S. członkowi OSP Żyzna, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 9 h 5 minut w tym 1 h 10 minut udziału w ćwiczeniach, wypłacono 
ekwiwalent za ww. okres w wysokości 154,42 zł (9 h 5 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 140,41 zł 
(7 h 55 min x 17,00 zł + 1 h 10 min x 5,00 zł) zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 
14,01 zł (154,42 zł -140,41 zł = 14,01 zł), 

- panu Marcinowi P. członkowi OSP Żyzna, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 4 h 16 minut w tym 1 h 10 minut udziału w ćwiczeniach, wypłacono 
ekwiwalent za ww. okres w wysokości 72,53 zł (4 h 16 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 58,53 zł 
(3 h 6 min x 17,00 zł + 1 h 10 min x 5,00 zł) zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 
14.00 zł (72,53 zł - 58,53 zł = 14,00 zł), 
- panu Michałowi P. członkowi OSP Żyzna, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 9 h 14 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres w wysokości 
156.97 zł (9 h 14 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 142,96 zł (8 h 4 min x 17,00 zł + 1 h 10 min 
x 5,00 zł) zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 14,01 zł (156,97 zł - 137,13 zł = 
14.01 zł), 
- panu Sławomirowi S. członkowi OSP Żyzna, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 10 h 7 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres w wysokości 
171.98 zł (10 h 7 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 157,98 zł (8 h 57 min x 17,00 zł + 1 h 10 min 
x 5,00 zł) zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 14,00 zł (171,98 zł - 152,15 zł = 
14,00zł), 
- panu Wojciechowi G. członkowi OSP Żyzna, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wyniósł 5 h 19 , wypłacono ekwiwalent za ww. okres w wysokości 98,88 zł 



(5 h 49 x 17,00 zł) zamiast w wysokości 76,38 zł (4 h 9 min x 17,00 zł + 1 h 10 min x 5,00 zł) zawyżając 
wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 22,50 zł (98,88 zł - 76,38 zł = 22,50zł), 

- panu Kacprowi N. członkowi OSP Kotuszów, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 11 h 36 minut w tym l h 15 minut udziału w ćwiczeniach, wypłacono 
ekwiwalent za ww. okres w wysokości 197,20 zł (11 h 36 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 
184,19 zł (10 h 21 min x 17,00 zł + 1 h 15 min x 5,00 zł) zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego 
0 kwotę 13,01 zł (197,20 zł - 184,19 zł = 20,00 zł), 
- panu Marcinowi K. członkowi OSP Kotuszów, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 5 h 42 minuty w tym l h 15 minut udziału w ćwiczeniach, wypłacono 
ekwiwalent za ww. okres w wysokości 96,90 zł (5 h 42 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 75,65 zł 
(4 h 27 min x 17,00 zł + 1 h 15 min x 5,00 zł) zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 
21,25 zł (96,90 zł - 75,65 zł = 21,25 zł), 
- panu Danielowi B. członkowi OSP Kotuszów, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wynosił 1 h 15 minut, wypłacono ekwiwalent za ww. okres w wysokości 
21,25 zł (1 h 15 min x 17,00 zł) zamiast w wysokości 6,25 zł (1 h 15 min x 5,00 zł) zawyżając wypłatę 
ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 15,00 zł (21,25 zł - 6,25 zł = 15,00zł), 
- panu Michałowi K. członkowi OSP Kotuszów, którego łączny czas udziału w działaniach ratowniczych 
w II półroczu 2018 r. wyniósł 3h 8 minut w tym 1 h 15 minut udziału w ćwiczeniach, wypłacono 
ekwiwalent za ww. okres w wysokości 86,42 zł (5 h 05 x 17,00 zł) zamiast w wysokości 38,26 zł 
(1 h 53 min x 17,00 zł + 1 h 15 min x 5,00 zł) zawyżając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego o kwotę 
48,16 zł (86,42 zł - 38,26 zł = 48,16 zł), 
Wyjaśnienie Referenta ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 
w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik Nr V/5 do protokołu kontroli. Z treści wyjaśnienia 
wynika, że przy wyliczaniu dla tych członków OSP ekwiwalentu błędnie interpretowałem przepisy art. 
28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz., 
620) co spowodowało, błędne wyliczenie ekwiwalentu. Zastosowałem nieodpowiednią stawkę 

1 przy wyliczeniu ekwiwalentu zastosowałem stawkę 17,00 zł za godzinę udziału zamiast stawki 
w wysokości 5,00 zł za godzinę z tytułu udziału w ćwiczeniach, w których rzeczywiście brali udział 
członkowie OSP, którym wypłacono ekwiwalent. Informuję ponadto, że w dniu 20 lutego 2019 r. 
UMIG wystąpię do druhów OSP, którym błędnie naliczono i wypłacono ten ekwiwalent, o zwrot 
w terminie do dnia 1 marca br. nadpłaconej im kwoty ekwiwalentu. 
W powyższych zakresach udzielono Referentowi ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego instruktażu, z którego protokół stanowi załącznik Nr V/6 do protokołu 
kontroli. 
Kserokopia wniosków złożonych przez członków OSP za II półrocze 2018 r. wraz z listami wypłat, 
uchwała Rady gminy Nr XLVI 1/287/2018 Rady Gminy z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
oraz Zarządzenie Wójta Nr 24/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i zasad wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
stanowi akta kontroli Nr AK/V/7. 
Zrealizowane wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane. Listy wypłat ekwiwalentu zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. 
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Wydatki zaklasyfikowane w § 6060 
Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu toreb ratowniczych i defibrylatorów dla OSP Szydłów, 
OSP Wola Żyzna, OSP Kotuszów oraz zakupu samochodu pożarniczego marki Volkswagen 
Transporter. Ustalono, że wartość szacunkowa ww. samochodu pożarniczego nie przekraczała 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku 
z powyższym kontrolowana jednostka zwolniona została ze stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zrealizowane wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane. Faktury zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. 

Wydatki zaklasyfikowane w § 6050 
Zrealizowane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej do zadania 
„Przebudowa konstrukcji dachu i pokrycia budynku OSP w Osowce, zakupu materiałów w ramach 
zadania „Przebudowa budynku OSP w Osowce", opracowania dokumentacji projektowej 
na wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe i odwodnienia budynku OSP 
Jabłonica, wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe i odwodnienie budynku OSP 
w Jabłonicy, wykonania projektu budowlanego garażu na samochód pożarniczy w Potoku, wykonania 
projektu rozbudowy i przebudowy Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - odbudowa garażu, 
wykonania ogrodzenia remizy strażackiej w Kotuszowie, dofinansowania wniosku dotyczącego 
wymiany pokrycia dachowego budynku strażnicy OSP w Jabłonicy. 

- W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w dniu 17.05.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę 
Nr 31/A-32/2018 z firmą Usługi Budowlano - Projektowe z siedzibą w Staszowie przy ul. Wschodniej 
na sporządzenie projektu budowlanego odwodnienia budynku OSP w Jabłonicy" za wynagrodzeniem 
w kwocie 1.490,76 zł. Ustalono, że wykonawca wykona ww. zadanie w terminie do 31.07.2018 r. 
Faktura VAT z dnia 8.08.2018 r. na kwotę 1.490,76 zł brutto złożona została przez Wykonawcę dnia 
10.08.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej 
w zawartej umowie oraz w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury. 

- W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w dniu 22.05.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę 
Nr 34/A-31/2018 z Biurem Projektowym z Wykonawstwem z siedzibą w Staszowie na "Opracowanie 
projektu budowlanego garażu w Potoku" za wynagrodzeniem w kwocie 13.530,00 zł. Ustalono, 
że wykonawca wykona ww. zadanie w terminie do 31.07.2018 r. Faktura VAT nr 40/2018/U z dnia 
6.12.2018 r. na kwotę 13.530,00 zł brutto złożona została przez Wykonawcę dnia 7.12.2018 r. 
Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie 
oraz w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury. 
- W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 20.08.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł 
umowę Nr 54/A-58/2018 z zakładem Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT na "Wykonanie 
zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe i odwodnienie budynku OSP w Jabłonicy". 
W umowie ustalono wynagrodzenie w kwocie 34.194,00 zł. Ustalono, że wykonawca wykona ww. 
zadanie w terminie do 15.10.2018 r. Dnia 13.09.2018 r., t j . przed upływem umownego terminu 
wykonawca poinformował Zmawiającego o zakończeniu ww. robót. Zamawiający przy udziale 
wykonawcy oraz przedstawiciela OSP dokonał odbioru robót nie wnosząc uwag. Faktura VAT 
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Nr R//14/2018 z dnia 9.10.2018 r. na kwotę 34.194,00 zł brutto złożona została przez Wykonawcę 
dnia 10.10.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej 
w zawartej umowie oraz w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury. 
- W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w dniu 26.09.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę 
Nr 64/A-64/2018 z firmą SKOWBUD z siedzibą w Staszowie na "Modernizację pokrycia dachowego 
w budynku strażnicy OSP w Jabłonicy" za wynagrodzeniem w kwocie 16.000,32 zł. W umowie 
ustalono, że wykonawca wykona ww. zadanie w terminie do 31.10.2018 r. Na realizację ww. zadania 
Województwo przekazało Gminie dotację celową w kwocie 7.500,00 zł, co stanowiło 46,87% kosztów 
kwalifikowanych. Faktura VAT Nr 522/MON/2018 z dnia 5.11.2018 r. na kwotę 16.000,00 zł brutto 
złożona została dnia 6.11.2018 r. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie 
określonej w zawartej umowie oraz w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury. 

- W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w dniu 29.10.2018 r. Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika zawarł umowę 
Nr 74/A-75/2018 z firmą TOMBUD Usługi Budowlane z siedzibą w Staszowie na „Wykonanie 
ogrodzenia remizy strażackiej w Kotuszowie" za wynagrodzeniem w kwocie 30.000,00 zł. Ustalono, 
że wykonawca wykona ww. zadanie w terminie do 14.12.2018 r. Faktura VAT z dnia 11.12.2018 r. 
na kwotę 30.000,00 zł brutto złożona została przez Wykonawcę dnia 12.12.2018 r. Wypłaty 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonano w kwocie określonej w zawartej umowie oraz 
w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury. Faktury zostały sprawdzone pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. 

Ustalono, że objęte kontrolą wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 75412 § 3030, 6050 i 6060 
poniesiono na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zachowanie gotowości bojowej jednostek 
OSP, zgodnie z art. 29 ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.). Ponadto ustalono, że wartość usług oraz robót 
budowlanych nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 
pkt 8 ustawy Pzp w związku z powyższym kontrolowana jednostka zwolniona została ze stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.8. Pozostałe wydatki 

Z ewidencji księgowej oraz rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych Urzędu Gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wynika, 
że w 2018 r. poniesiono wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami, zaklasyfikowane w rozdziale 90002 w łącznej kwocie 405.719,04 zł. 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności poniesionych wydatków z przepisami ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1454), dalej ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Ustalono, iż ww. wydatki dotyczyły: 

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - kwota 2.754,00 zł (900/90002/2900), 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota 82,98 zł (900/90002/3020), 
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚŚ oraz fundusz pracy - kwota 
60.965,00 zł (900/90002/4010, 4040,4110, 4120, 4440), 
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - kwota 19.038,00 zł (900/90002/4100), 
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- zakupu materiałów i wyposażenia - kwota 2.626,80 zł (900/90002/4210), 
- zakup usług zdrowotnych - kwota 87,00 zł (900/90002/4280), 
- wydatków na rzecz wykonawcy, t j . Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Zieliński", 
który realizował usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych, zgodnie z umową zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, unieszkodliwienie materiałów 
budowlanych zawierających azbest, wywóz odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej 
- kwota 318.791,70 zł (900/90002/4300), 
- podróży służbowych krajowych - kwota 87,76 zł (900/90002/4410), 
- szkolenia pracowników - kwota 1.285,80 zł (900/90002/4700). 
Powyższe wydatki zostały poniesione na zadania określone w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 
Kontrolą objęto również rozliczenie dochodów wykonanych z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z wydatkami wykonanymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w 2018 r. Na podstawie analizy danych wynikających z ewidencji księgowej 
oraz z rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za 2018 r., ustalono, że na dzień 31.12.2018 r. wystąpił 
niedobór w wysokości 81.204,14 zł dochodów Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wykonanych w kwocie 324.514,95 zł, w stosunku do wydatków związanych 
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wykonanych w kwocie 
405.719,04 zł. 
W związku z powyższym zwrócono się do Skarbnika o wskazanie z jakich środków pokryto powstały 
na koniec 2018 roku niedobór. Wyjaśnienie Skarbnika w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik 
Nr V/7 do protokołu kontroli. Z treści wyjaśnienia wynika, że na pokrycie kosztów związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przekraczające dochody z tego tytułu, wprowadzono 
środki finansowe pochodzące z dotacji z Powiatu Staszowskiego na usuwanie odpadów zawierających 
azbest w kwocie - 4.146,29zł., Umowa dotacji Nr 2/OŚ/18, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 13821,00 - umowa dotacji nr 970/18 
rezerwy ogólnej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr 60/2018 z 19.10.2018r. -
60000,00zł, z dochodów własnych pochodzących z podatków i opłat lokalnych na podstawie uchwały 
nr N/16/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018r. w kwocie - 48395,53zł. Jednocześnie (...) 
w kosztach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym zostały uwzględnione wydatki 
obsługi sytemu tj. koszty pracownika obsługującego całokształt prac z tym związanych, koszty opłaty 
związanych z windykacją należności oraz składki na rzecz Ekologicznego Związku Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. 

2. Wydatki nie wygasające 

Z rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy 
za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. wynika, że w 2018 r. nie wystąpiły wydatki, 
które nie wygasały z upływem końca roku. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wydatków 
niewygasających. 



3. Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 
Na terenie Gminy Szydłów w 2017 r. oraz 2018 r. funkcjonowały 4 jednostki oświatowe, t j . Szkoła 
Podstawowa w Szydłowie, Szkoła Podstawowa w Solcu Starym, Gimnazjum w Szydłowie 
oraz Publiczne Przedszkole w Szydłowie. Obsługę finansowo-księgowa ww. jednostek wykonuje 
Zespół Obsługi Szkół na podstawie uchwały Rady Gminy NrVII/60/95 z dnia 18.12.1995 r. ze zmianą 
wprowadzoną Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI 11/164/2016 z dnia 10.10.2016 r. 
Ustalenia kontroli: 

3.1. Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967), dalej Karta Nauczyciela (KN), organ prowadzący dokonał analizy poniesionych wydatków 
na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu 
do wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 ww. ustawy. W wyniku analizy 
nie ustalono kwoty różnic między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli 
w 2017 roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, a iloczynem 
średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 
średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych 
wdanym roku. Stosownie do art. 30a ust. 4 i ust. 5 Karty Nauczyciela w dniu 12.01.2018 r. 
sporządzono „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę", zwane dalej 
„Sprawozdaniem", które zostało zatwierdzone przez Wójta. Sprawozdanie w dniu 31.01.2018 r. 
przekazano: Dyrektorom ww. jednostek oświatowych, Oddziałowi ZNP w Szydłowie oraz Radzie 
Gminy. W dniu 16.01.2018 r. sprawozdanie przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach. 
Ze „Sprawozdania" wynika, iż w 2017 roku faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia 
nauczycieli w danym stopniu awansu wynosiły: 

- stażyści: 14.380,19 zł, 

- kontraktowi: 163.289,38 zł, 

- mianowani: 474.238,47 zł, 

- dyplomowani: 1.203.250,07 zł. 
Kwota różnic wykazana w „Sprawozdaniu" między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2017 (w składnikach na podstawie art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela), a iloczynem 
średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wyniosła: 
- stażyści: + 65,01 zł, 
- kontraktowi: + 235,09 zł, 
- mianowani: + 5.828,60 zł, 
- dyplomowani: + 22.411,02 zł. 
Średnie wynagrodzenie dla nauczycieli ustalono odrębnie za okresy l-VIII i IX-XII 2017 roku 
w prawidłowych wysokościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 
2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 108). W 2017 roku obowiązywała jedna kwota bazowa, t j . 2.752,92 zł. 
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o „Sprawozdanie" oraz dostarczone przez jednostkę 
obsługującą, t j . Zespół Obsługi Szkół dokumenty w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, kartoteki zarobkowe, karty zasiłkowe, wydruki 
dotyczące wysokości osobistej stawki wynagrodzenia oraz formularze sprawozdawcze „Informacje 
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0 strukturze zatrudnienia oraz faktycznie poniesionych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli 
do przeprowadzenia analizy, o której mowa wart. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela", 
który prezentował dane dotyczące: 
- średniorocznej struktury zatrudnienia na wszystkich stopniach awansu zawodowego z podziałem 
na miesiące oraz dwa okres bazowe (styczeń-sierpień; wrzesień-grudzień), 
- faktycznie poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia wszystkich nauczycieli 
dla każdego stopnia awansu zawodowego, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze oraz pozostałe 
składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. 
Zespól Obsługi Szkół przy dokonywaniu obliczeń do „Sprawozdania" korzystał z programu płacowo-
kadrowego Vulcan. 
Do wydatków faktycznie poniesionych w 2017 roku na wynagrodzenia dla nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zaliczono wyłącznie składniki wskazane 
w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, t j . m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, 
dodatek motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
1 doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
(art. 49 KN), odprawy emerytalne, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie 
za czas niezdolności do pracy, nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy 
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 53 KN) i dodatków 
socjalnych, o których mowa w art. 54 KN. 

Dla każdego miesiąca wyliczono średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli w grupie awansu 
zawodowego, jako sumę średnich etatów nauczycieli posiadających ten sam stopień awansu 
zawodowego (z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku). Średnioroczna struktura zatrudnienia 
została wyliczona prawidłowo. 
Dla każdego nauczyciela na poszczególnym stopniu awansu zawodowego w każdym miesiącu 
roku kalendarzowego wyliczono osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku 
w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 35 ze zm.), okresu zatrudniania, posiadanego 
wykształcenia i przygotowania pedagogicznego, etatu oraz nieobecności w pracy. 

3.2 Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967), dalej Karta Nauczyciela (KN), organ prowadzący dokonał analizy poniesionych wydatków 
na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu 
do wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 ww. ustawy. W wyniku analizy 
ustalono kwoty różnice między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2018 roku 
w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby 
etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 
nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych w danym roku. Na jednym 
stopniu awansu zawodowego, t j . nauczyciel stażysta ustalono kwotę ujemną. Następnie dokonano 
rozdzielenia wyliczonej kwoty na nauczycieli stażystów zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie 
w tych jednostkach w 2018 roku. Stosownie do art. 30a ust. 4 i ust. 5 Karty Nauczyciela 
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w dniu 7.02.2019 r. sporządzono „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego", zwane dalej „Sprawozdaniem". Przedmiotowe sprawozdanie zostało 
zatwierdzone przez Burmistrza oraz przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, 
Dyrektorom ww. jednostek oświatowych, Oddziałowi ZNP w Szydłowie oraz Radzie Gminy 
w dniu 11.02.2019 r. 
Ze „Sprawozdania" wynika, iż w 2018 roku faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia 
nauczycieli w danym stopniu awansu wynosiły: 
- stażyści: 53.273,06 zł, 
- kontraktowi: 212.263,94 zł, 
- mianowani: 486.182,02 zł, 
- dyplomowani: 1.292.930,46 zł. 
Kwota różnic wykazana w „Sprawozdaniu" między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2018 (w składnikach na podstawie art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela), a iloczynem 
średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wyniosła: 
- stażyści: - 1.918,98 zł, 
- kontraktowi: + 3.814,51 zł, 
- mianowani: + 36,34 zł, 
- dyplomowani: + 28.103,34 zł. 
Średnie wynagrodzenie dla nauczycieli ustalono odrębnie za okresy I-III i IV-XII 2018 roku 
w prawidłowych wysokościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 
2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 291). W 2018 roku obowiązywały dwie kwoty bazowe, 
t j . od 1.01.2018 r. - 31.03.2018 r. - 2.752,92 zł, od 1.04.2018 r. do 31.12.2018 r. - 2.900,20 zł. 
Próbą kontrolą objęto 8 nauczycieli stażystów zatrudnionych w ww. jednostkach oświatowych 
w 2018 roku, w związku z nieosiągnięciem wysokości średnich wynagrodzeń na tym stopniu awansu 
zawodowego i ustaleniu ujemnej kwoty różnicy 1.918,98 zł podlegającej wypłacie w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o „Sprawozdanie" oraz dostarczone przez Zespół Obsługi Szkół 
dokumenty w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli mianowanych, kartoteki zarobkowe, 
karty zasiłkowe, potwierdzenia wypłat jednorazowego dodatku, wydruki dotyczące wysokości 
osobistej stawki wynagrodzenia i wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego 
oraz formularze sprawozdawcze „Informacje o strukturze zatrudnienia oraz faktycznie poniesionych 
wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa wart. 30a 
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela", który prezentował dane dotyczące: 
- średniorocznej struktury zatrudnienia na wszystkich stopniach awansu zawodowego z podziałem 
na miesiące oraz dwa okresy bazowe (styczeń-marzec; kwiecień-grudzień), 

- faktycznie poniesionych w 2018 r. wydatków na wynagrodzenia wszystkich nauczycieli dla każdego 
stopnia awansu zawodowego, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze oraz pozostałe składniki 
wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. 
Zespół Obsługi Szkół przy dokonywaniu obliczeń do „Sprawozdania" korzystał z programu płacowo-
kadrowego Vulcan. 
Do wydatków faktycznie poniesionych w 2018 r. na wynagrodzenia dla nauczycieli mianowanych 
zaliczono wyłącznie składniki wskazane w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, t j . m.in. wynagrodzenie 
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zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (art. 49 KN), odprawy emerytalne, odprawy z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, nagrody i inne świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych (art. 53 KN) i dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN. 
Dla każdego miesiąca wyliczono średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli stażystów, jako sumę 
średnich etatów nauczycieli posiadających ten sam stopień awansu zawodowego (z dokładnością 
do pięciu miejsc po przecinku). Średnioroczna struktura zatrudnienia została wyliczona prawidłowo. 
Dla każdego nauczyciela stażysty w każdym miesiącu roku kalendarzowego wyliczono osobiste stawki 
wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem kwoty wynagrodzenia zasadniczego wynikającego 
z tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowania sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 35 
ze zm.), okresu zatrudniania, posiadanego wykształcenia i przygotowania pedagogicznego, etatu 
oraz nieobecności w pracy. Podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 
stażystów dokonano w oparciu o osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego. 
Suma wyliczonych i wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów 
w kwocie 1.918,98 zł jest zgodna z kwotą wykazaną w kolumnie 10 sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dla stopnia 
awansu zawodowego nauczyciel stażysta. 

Jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono terminowo w dniu 18.01.2019 r., zapewniając tym 
samym osiągnięcie średnich wynagrodzeń na każdym stopniu awansu zawodowego. 

4. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych 
Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany był do zamieszczenia nie później 
niż 30 dni od przyjęcia budżetu lub planu finansowego na stronie internetowej planu postępowań 
o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Uchwałą 
Nr XLIV/274^017 Rady Gminy z dnia 29.12.2017 r. został uchwalony budżet Gminy Szydłów 
na 2018 rok. Zamawiający sporządził plan zamówień publicznych i zamieścił jego treść na stronie 
internetowej dnia 19.01.2018 r., stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie, z którym 
Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni 
od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany 
postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz 
zamieszczają je na stronie internetowej. 

Zamawiający, t j . Gmina Szydłów, stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy Pzp sporządził roczne 
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach ZP-SR/42755-2018 za 2018 r. i przekazał je do Urzędu 
Zamówień Publicznych dnia 27.02.2019 r., stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp. 



4.1. Wydatki bieżące z uwzględnieniem zamówień publicznych 
Z wykazu udzielonych w 2018 r. przez Gminę Szydłów zamówień publicznych stanowiącego akta 
kontroli nr AK/V/8 wynika, że Zamawiający Gmina Szydłów udzieliła 4 zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaklasyfikowanych, 
jako wydatki bieżące o łącznej wartości 1.524.583,23 zł netto (1.625.098,53 zł brutto), t j . : 
- zamówienie publiczne na usługę pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2018 r. w kwocie 
5.500.000 zł" o wartości 400.749,00 zł netto (400.749,00 zł brutto) - pozycja nr 6 wykazu, 
- zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. „Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej 
nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie" o wartości 194.437,09 zł netto (239.157,63 zł brutto) -
pozycja nr 8 wykazu, 
- zamówienie publiczne na dostawę pn. „Dostawa energii 2019-2021" o łącznej wartości 686.811,28 zł 
netto (686.811,28 zł brutto) - pozycja nr 9 wykazu, 
- zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. „Remont ul. Ogrodowej ode. 0-515" o łącznej 
wartości 135.194,00 zł netto (166.288,62 zł brutto) - pozycja nr 10 wykazu, 
- zamówienie publiczne na dostawę pn. „Dostawa paliw płynnych dla Gminy Szydłów na rok 2019" 
0 łącznej wartości 107.391,86 zł netto (132.092,00 zł brutto) - pozycja nr 11 wykazu. 
Kontrolą w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych objęto: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej nr 390038T 
ul. Ogrodowa w Szydłowie". Zadanie zaplanowano i zrealizowano według klasyfikacji budżetowej: 
600/60078/4270. 
Czynnościami kontrolnymi objęto zgodność przeprowadzonego postępowania na wybór Wykonawcy 
zamówienia publicznego z przepisami ustawy Pzp oraz realizacji postanowień zawartych w umowie. 
Ustalenia kontroli: 
„Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie" 
Promesą znak: DOLiZK-lll-7741-15-54/2018 z dnia 22.05.2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych 
1 Administracji poinformował, że w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
przewiduje dofinansowanie w 2018 r. zadania pn. „Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej 
nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie". Zgodnie z postanowieniami ww. promesy wysokość dotacji 
miała wynosić 172.000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia 
publicznego. 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot niniejszego zamówienia obejmował wykonanie remontu odcinka 
drogi gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie. W zakres prac objętych przedmiotem 
zamówienia wchodziło wykonanie ww. drogi, w zakresie określonym projektem budowlanym, 
a w szczególności długość remontowanego odcinka drogi 781 m - od km 0+515 do km 1+296, 
szerokość jezdni - 5,0 m, pobocza - 2 x 0,50 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocze 
utwardzone materiałem kamiennym, odwodnienie - powierzchniowe, istniejąca nawierzchnia -
beton asfaltowy, istniejące zjazdy - tłuczniowe, przed rozpoczęciem robót należy pas drogi wytyczyć 
geodezyjnie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, projekcie budowlanym, przedmiarze robót stanowiącym materiał 
informacyjny, która to stanowiła załącznik do SIWZ. 



Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego dla wartości 
niższych niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. 
Stosownie do art. 19 ust. 2, ust. 3 ustawy Pzp Wójt decyzją nr 13/2018 z dnia 12.06.2018 r. powołał 
komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W badanym okresie, t j . w 2018 r. obowiązywał regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący 
załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 24^016 Wójta z dnia 16.04.2016 r., w którym określono organizację, 
skład, tryb pracy, oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, stosownie 
do art. 21 ust. 3 ustawy Pzp. Stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy Pzp Kierownik Zamawiającego nie 
powierzył wykonywania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego czynności 
zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego określonych w ustawie Pzp. 
Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.06.2018 r. na kwotę 186.649,00 zł 
netto, co stanowiło równowartość 43.288,96 euro. Wartość zamówień uzupełniających ustalono 
na kwotę 93.324,50 zł netto, co stanowiło równowartość 21.644,48 euro. Łączna wartość 
szacunkowa przedmiotu zamówienia wraz z zamówieniami uzupełniającymi wyniosła 279.973,50 zł 
netto, co stanowiło równowartość 64.933,44 euro. Wyceny szacunkowej dokonano na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego. W wyniku kontroli treści kosztorysów inwestorskich na roboty 
budowlane w zakresie wykonania remontu odcinka drogi gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa 
w Szydłowie stwierdzono, że został on sporządzony zgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1398). 

Jako podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego zastosowano średni kurs złotego 
do euro w wysokości 4,3117 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość zamówienia została ustalona, zgodnie 
z art. 32 ust. 1, ust. 2, art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na ww. robotę 
budowlaną. 

Wszczęcie postępowania nastąpiło w dacie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, t j . z dniem 12.07.2018 r. pod nr ogłoszenia 587796-N-2018. Ogłoszenie 
o zamówieniu zostało również umieszczone w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego od dnia 12.07.2018 r. do dnia 27.07.2018 r., stosownie do art. 40 ust. 1 
ustawy Pzp. W treści ogłoszenia o zamówieniu zawarte zostały wszystkie informacje, stosownie 
do art. 41 pkt 1 - 1 5 ustawy Pzp. SIWZ udostępniono w BIP od dnia 23.02.2018 r. W SIWZ zawarto 
informacje stosownie, do art. 36 ust. 1 pkt l-17ustawy Pzp. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonywanie ww. roboty budowlanej były: cena o wadze - 60%, wydłużony okres gwarancji 
jakości o wadze - 40%. Kryteria oceny ofert zostały określone, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
SIWZ udostępniono w BIP od dnia 12.06.2018 r. W SIWZ zawarto informacje stosownie, do art. 36 
ust. 1 pkt 1-17 ustawy Pzp. 
Ponadto, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na ww. roboty budowlane Zamawiający określił wymóg dotyczący zatrudnienia przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy. Stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający w Rozdziale III pkt 9 SIWZ określił 
uprawnienia w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności przy 
realizacji przedmiotowego zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia 
kontrolne w tym zakresie. 
Integralną część SIWZ stanowiły: formularz oferty, oświadczenie o podwykonawcach, oświadczenie 
o niezaleganiu, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wzór umowy, wykaz robót budowlanych, 
przedmiar robót, dokumentacja projektowa, istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo. 
Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy 
ramowej oraz nie przewidział aukcji elektronicznej. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia 
zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, których zakres rzeczowy nie przekroczy 
wartości 50% wartości niniejszego zamówienia. 
Stosownie do art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 
ustawy Pzp. 

Termin realizacji przedmiotowego zamówienia został określony przez Zamawiającego i wskazany 
w SIWZ, t j . 30.10.2018 r. Termin związania ofertą został ustalony na 30 dni od upływu terminu 
wyznaczonego na składanie ofert, t j . zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
Zgodnie z zapisami SIWZ, jako miejsce składania ofert wyznaczono siedzibę Zamawiającego t j . Urząd 
Gminy. Oferty należało złożyć w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godziny 9:00. Termin wyznaczony 
na składanie ofert został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 
ofert i nie był krótszy niż 14 dni, stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym 
postępowaniu przetargowym zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł, 
w jednej z wymaganych form określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp. Zamawiający wymagał 
również wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej 
brutto, zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 
ustawy Pzp najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający nie wyraził zgody na wniesienie 
zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Do upływu terminu składania 
ofert do postępowania przystąpiło dwóch wykonawców, t j . 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa brutto Okres gwarancji 
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów 
239.157,63 zl 60 miesięcy 

2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex Inwestycje 
Sp.k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 274.795,71 zł 60 miesięcy 

Zamawiający w zakresie warunków udziału w postępowaniu dokonał opisu dokonania oceny 
ich spełnienia w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W wyniku dokonanej w trakcie 



kontroli weryfikacji postawionych warunków pod kątem ich związku z przedmiotem zamówienia 
oraz zachowania zasady proporcjonalności do przedmiotu zamówienia uwag nie wniesiono. 
Otwarcia ofert dokonano w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, t j . w Urzędzie Gminy w dniu 
27.07.2018 r. o godz. 9:15 sporządzając z tej czynności protokół z sesji otwarcia ofert oraz zbiorcze 
zestawienie ofert. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia publicznego w wysokości 229.578,27 zł brutto. 
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej informację, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, t j . Kierownik 
Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu, 
złożyły dnia 27.07.2018 r. na drukach ZP - 1 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania 
stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. 
Wykonawcy wnieśli wadium w formie pieniężnej, stosownie do art. 45 ust. 6 pkt lprzed upływem 
terminu składania ofert, stosownie do art. 45 ust. 3 ustawy Pzp. 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
byli zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, należało złożyć również dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Wykonawcy, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp złożyli oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
Zamawiający w SIWZ określił również, że w odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, 
Zamawiający dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, 
że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: naprawił szkodę lub 
zadośćuczynił za doznaną krzywdę, podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, 
odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 
w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle 
przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 

W SIWZ ww. postępowania Zamawiający przewidział możliwość przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona), 
zgodnie, z którym Zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta złożona przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. dotycząca realizacji przedmiotowego zadania 
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inwestycyjnego została oceniona, jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokonał wstępnej oceny 
spełniania wymaganych warunków Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 
na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń. Następnie Zamawiający, stosownie do art. 26 ust. 2 
ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień składania dokumentów w zakresie 
potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, braku podstaw wykluczenia. Termin złożenia dokumentów nie był 
krótszy niż 5 dni, stosownie do art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. W wyznaczonym terminie ww. Wykonawca 
złożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty. 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta złożona przez firmę 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. dotycząca realizacji przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego została najwyżej oceniona. Oferta uznana za najkorzystniejszą otrzymała następującą 
ilość punktów w kryterium cena - 60,00 pkt, w kryterium okres wydłużonej gwarancji jakości - 4 0 pkt 
- łączna liczba punktów -100,00 pkt. 
Prace komisji przetargowej zakończyły się dnia 1.08.2018 r., co potwierdza protokół postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół został podpisany przez osoby wykonujące czynności 
związane z przeprowadzeniem postępowania, które po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłosiły 
uwag. Protokół został zatwierdzony w dniu 21.08.2018 r. przez Wójta, jako kierownika zamawiającego 
zgodnie z wymogami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do przedmiotowego 
postępowania nie wniesiono żadnego odwołania. 
W dniu 1.08.2018 r. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostali poinformowani listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach 
odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie ww. zamówienia 
publicznego. Zawiadomienie o wyborze zostało wywieszone w miejscu publicznie dostępnym -
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 1.08.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona została również na stronie internetowej 
Zamawiającego dnia 1.08.2018 r., t j . niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, 
stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy, stosownie 
do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 
Nr 998-A790421 i nr 998-A 790422 z dnia 9.08.2018 r. na kwotę 23.915,90 zł brutto, co stanowiło 
10% kwoty ofertowej brutto z terminem ważności od dnia 17.08.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. 
oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Umowę Nr 53/B-49/2018 z wybranym Wykonawcą z ramienia Gminy zawarł Wójt przy kontrasygnacie 
Skarbnika za całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 239.157,63 zł, które było zgodne 
z ofertą wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami stron umowy płatne miało być w terminie 30 dni 
od dnia przedłożenia faktury przez wykonawcę. 
Termin podpisania umowy został wyznaczony, stosownie do art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wartość 
ta wynikała z ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu 27.08.2018 r. Zamawiający Gmina 
Szydłów, przekazał teren i plac budowy Wykonawcy, co potwierdza sporządzony dnia 30.08.2018 r. 
protokół. 
Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, jako najkorzystniejsza, zwrotu wadium w wysokości 
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3.000,00 zł dokonano dnia 26.10.2018 r., t j . 87 dni po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Ponadto Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza dokonano zwrotu wadium w wysokości 3.000,00 zł 
również dnia 26.10.2018 r. t j . 70 dni od dnia zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Stosownie do art. 46 ust. la ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano. Kserokopia wyciągu bankowego oraz polecenia przelewów zwrotu 
wadium z dnia 26.10.2018 r. stanowi akta kontroli Nr AK/V/9. Wyjaśnienie p.o. Kierownika Referatu 
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik Nr V/8 
do protokołu kontroli. Z treści wyjaśnienia wynika, że postępowania o udzielenie zamówienia 
prowadziła Kancelaria Prawna obsługująca Gminę i zwyczajowo informuje pracownika działu 
merytorycznego Gminy Szydłów, o możliwości zwrotu wadium. W dniu dzisiejszym rozmawiałem 
z właścicielem kancelarii Panem Jakóbikiem, który oznajmił, że nie wyklucza, że winę za opóźnianie 
ponosi pracownik kancelarii gdyż w okresie przypadającym na zwrot wadium pracownik kancelarii 
odpowiedzialny za przeprowadzone postępowanie przybywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 
W związku z tym opóźnienie w wykonaniu czynności zwrotu wadium mogło nastąpić. Biorąc pod 
uwagę zaistniałą sytuację jak poinformował mnie właściciel kancelarii, pracownik kancelarii 
rozmawiała z przedstawicielem firmy informując o zwrocie. Zwrot wadium z opóźnieniem należy 
rozpatrywać, jako uchybienie nieistotne nie mające wpływu na prowadzone postępowanie. 
Nadzór inwestorski przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego powierzony został Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego posiadającemu wymagane prawem uprawnienia. Wartość usługi 
nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
Gmina Szydłów reprezentowana przez Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika zawarła dnia 14.8.2018 r. 
umowę Nr 52/A-56#018 na realizację usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Inspektora 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu odcinka drogi 
gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie". W umowie określono ryczałtowe wynagrodzenie 
Inspektora nadzoru na kwotę 1.500,00 zł brutto. 

Plan finansowy w podziałce 600^50078/4270 na dzień zawarcia ww. umów wynosił 242.000,00 zł, 
natomiast wykonanie 0,00 zł. Zatem zaciągnięte przez Wójta zobowiązania na dzień zawarcia 
ww. umów, t j . 14.08.2018 r. oraz 17.08.2018 r. w łącznej kwocie 240.657,63 zł nie przekroczyło 
uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację ww. zadań inwestycyjnych Zamawiający zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500198923-N-2018 w dniu 21.08.2018 r., 
stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

Pismem z dnia 30.10.2018 r., t j . w umownym terminie Wykonawca poinformował Zamawiającego 
o zakończeniu prac. Wójt Zarządzeniem Nr 64 z dnia 5.11.2018 r. powołał trzy osobową komisję 
ds. odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Dnia 14.11.2018 r. Zamawiający przy udziale 
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przystąpił do odbioru zrealizowanych 
robót na zadaniu pn. „Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa 
w Szydłowie". Wykonawca przedłożył komisji dokonującej odbioru końcowego dokumentację 
powykonawczą, kosztorys powykonawczy, operat kolaudacyjny oraz kartę gwarancyjna. W trakcie 
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odbioru komisja uznała, że roboty budowlane zostały zrealizowane, zgodnie z postanowieniami 
umowy Nr 53/B-49/2018 z dnia 17.08.2018 r. W związku z powyższym roboty uznano za zakończone, 
a obiekt za gotowy do użytkowania. Wykonawca na wykonane zadania inwestycyjne udzielił 
60 miesięcznej gwarancji, zgodnie ze złożonym w ofercie zobowiązaniem. 
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dnia 14.11.2018 r. fakturę VAT za wykonane prace o wartości 
239.157,63 zł brutto, z 30 dniowym terminem płatności. Za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy realizacji ww. zadań inwestycyjnych Inspektor nadzoru przedłożył 
Zamawiającemu Rachunek (bez numeru) z dnia 27.12.2018 r., na kwotę 1.500,00 zł brutto 
z 30 dniowym terminem płatności. Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych 
i finansowych z planem finansowym. Faktura oraz rachunek zostały sprawdzone pod względem 
formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty. 

Wydatki związane z realizacją umowy Nr 52/A-56/2018 z dnia 14.08.2018 r. na wykonanie robót 
budowlanych zaklasyfikowano do działu 600, rozdział 60078, § 4270. Wydatki związane z realizacją 
umowy zlecenia oraz Nr 53/B-49/2018 z dnia 17.08.2018 r. na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru, 
zaklasyfikowano do działu 600, rozdział 60078, § 4270. Zapłaty zobowiązań dokonano zgodnie 
z ww. umowami - 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawców rachunków oraz faktur. 

4.2. Wydatki majątkowe 
Z wykazu udzielonych w 2018 r. przez Gminę Szydłów zamówień publicznych stanowiącego akta 
kontroli nr AK/V/B wynika, że Zamawiający Gmina Szydłów udzieliła 6 zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zaklasyfikowanych, jako wydatki majątkowe 
o wartości 5.128.087,44 zł netto (6.305.615,57 zł brutto), t j . : 

- zamówienie publiczne na zakup usługi pn. „Nadzór inwestorski przy realizacji zdania 
pn. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zbytkowych i dziedzictwa kulturowego 
w Szydłowie oraz dostosowania ich do funkcji kulturalnych i turystycznych" o łącznej wartości 
98.400,00 zł netto (119.100,00 zł brutto) - pozycje nr 1, 2, 3 wykazu, 

- zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej 
w Szydłowie od km 0+000 do km 0+224" o wartości 181.270,79 zł netto (222.963,08 zł brutto) -
pozycja nr 4 wykazu, 
- zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie 
obiektów zbytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowania ich do funkcji 
kulturalnych i turystycznych" o wartości 4.697.380,54 zł netto (5.777.778,07 zł brutto) - pozycja 
nr 5 wykazu, 
- zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw 
w Gackach" o wartości 151.036,11 zł netto (185.774,42 zł brutto) - pozycja nr 7 wykazu. 
Na podstawie wykazu udzielonych w 2018 r. przez Urząd Gminy w Szydłowie zamówień 
publicznych ustalono, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, usługi oraz dostawy o wartości przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i mniejszej 
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 
zaklasyfikowanych, jako wydatki majątkowe ujęte w pozycjach 1, 2, 3, 5 były w 2018 r. przedmiotem 
kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego w zakresie zgodność 
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przeprowadzonych postępowań na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego z przepisami ustawy 
Pzp. Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.2018.MD z dnia 30.11.2018 r. stanowi akta 
kontroli NrAK/V/10. 
Kontrolą w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych objęto postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 
do km 0+224". Zadanie zaplanowano i zrealizowano według klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050. 
Czynnościami kontrolnymi objęto zgodność przeprowadzonych postępowań na wybór Wykonawcy 
zamówienia publicznego z przepisami ustawy Pzp oraz realizacji postanowień zawartych w umowie. 
Ustalenia kontroli: 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 do km 0+240" 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej Starosta decyzją Nr Sz - 37/2017 
z dnia 12.09.2017 r. wydał pozwolenie na budowę obejmujące swoim zakresem całość zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 

do km 0+240". Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpiono do realizacji zadania 
inwestycyjnego. 
Kontrolowana jednostka dnia 13.09.2017 r. złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek 
0 dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie 
od km 0+000 do km 0+240" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. 

Umowę Dotacji Nr 32/PRGiPID/2018 dnia 14.05.2018 r. z Wojewodą Świętokrzyskim z ramienia Gminy 
zawarł Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika. W § 2 pkt 2, pkt 3 ustalano, że Wojewoda przekaże 
dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadania w kwocie nie większej 
niż 112.581,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych. Beneficjent zobowiązał 
się do przekazania na współfinansowanie zadania wkładu własnego w łącznej kwocie, co najmniej 
112.582,08 zł. 

Zamawiający wszczął dnia 23.02.2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot niniejszego zamówienia obejmował wykonanie rozbudowy 
drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia 
wchodziła przebudowa odcinka drogi 224 m - od km 0+000 do km 0+224 o szerokości jezdni - 3,5 m 
do 4,5 m ze spadkiem jednostronnym, pobocza - 0,75 m, wykonanie robót przygotowawczych 

1 rozbiórkowych, wykonanie podbudowy, t j . warstwy odcinającej z piasku i konstrukcyjnej z kruszyw 
łamanych z półwgłębnym utrwalaniem asfaltem, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
poboczy utwardzonych materiałem kamiennym, wykonanie odwodnienia, t j . kanalizacji z rur 
PCV 0 500mm o dług. 211 m, ze studniami rewizyjnymi 012OOmm, wpustami żeliwnymi 450 x 600 
klasy D400 i studnią rewizyjno - przyłączeniową 0 1500, betonowych ścieków korytkowych wraz 
z poprzecznym odwodnieniem liniowym klasy D400 i wpustem żeliwnym na szerokości jezdni 
z podłączeniem do kolektora odwadniającego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej, przedmiarze 
robót stanowiącym materiał informacyjny oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, które to stanowiły załączniki do SIWZ. 
Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego dla wartości 
niższych niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
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Stosownie do art. 19 ust. 2, ust. 3 ustawy Pzp Wójt Zarządzeniem 4/2018 z dnia 13.02.2018 r. powołał 
komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 13.02.2018 r. na kwotę 192.476,00 zł 
netto, co stanowiło równowartość 44.640,40 euro. Wartość zamówień uzupełniających ustalono 
na kwotę 96.238,00 zł netto, co stanowiło równowartość 22.320,20 euro. Łączna wartość 
szacunkowa przedmiotu zamówienia wraz z zamówieniami uzupełniającymi wyniosła 288.714,00 zł 
netto, co stanowiło równowartość 66.960,60 euro. Dla potrzeb ustalenia wartości przedmiotowego 
zadania wykorzystano kosztorys inwestorski opracowany dnia 16.01.2018 r. 

W wyniku kontroli treści kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane w zakresie rozbudowy 
drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie stwierdzono, że zostały one sporządzone zgodnie 
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na ww. robotę 
budowlaną. 
Jako podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego zastosowano średni kurs złotego 
do euro w wysokości 4,3117 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość zamówienia została ustalona, zgodnie 
z art. 32 ust. 1, ust. 2, art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Wszczęcie postępowania nastąpiło w dacie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, t j . z dniem 23.02.2018 r. pod nr ogłoszenia 522433-2018. Ogłoszenie 
o zamówieniu zostało również umieszczone w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego od dnia 23.02.2018 r. do dnia 12.03.2018 r., stosownie do art. 40 ust. 1 
ustawy Pzp. W treści ogłoszenia o zamówieniu zawarte zostały wszystkie informacje, stosownie 
do art. 41 pkt 1 - 1 5 ustawy Pzp. SIWZ udostępniono w BIP od dnia 23.02.2018 r. W SIWZ zawarto 
informacje stosownie, do art. 36 ust. 1 pkt l-17ustawy Pzp. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonywanie ww. roboty budowlanej były: cena o wadze - 60%, doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia o wadze - 40%. Kryteria oceny ofert zostały określone, 
zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 

SIWZ udostępniono w BIP od dnia 23.02.2018 r. W SIWZ zawarto informacje stosownie, do art. 36 
ust. 1 pkt 1-17 ustawy Pzp. 
Ponadto, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na ww. roboty budowlane Zamawiający określił wymóg dotyczący zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy. Stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający w SIWZ określił wymagania 
w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia oraz przysługujące w tym 
zakresie uprawnienia kontrolne. 
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Integralną część SIWZ stanowiły: formularz oferty, oświadczenie o podwykonawcach, wykaz osób 
do punktacji, oświadczenie o niezaleganiu, oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, oświadczenie wykonawcy o wykluczenia, oświadczenie o przynależności do grupy 
kapitałowej, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wzór umowy, wykaz 
robót budowlanych, przedmiar, STWiORB, dokumentacja projektowa, istotne postanowienia umowy 
o podwykonawstwo. 
Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, 
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych 
podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 
Stosownie do art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 
ustawy Pzp. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie 
(podwykonawcy) jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji, jaka część przedmiotu 
zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 
Termin realizacji przedmiotowego zamówienia został określony przez Zamawiającego i wskazany 
w SIWZ na dzień 30.09.2018 r. Termin związania ofertą został ustalony na 30 dni od upływu terminu 
wyznaczonego na składanie ofert, t j . zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
Zgodnie z zapisami SIWZ, jako miejsce składania ofert wyznaczono siedzibę Zamawiającego t j . Urząd 
Gminy. Oferty należało złożyć w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godziny 9:00. Termin wyznaczony 
na składanie ofert został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 
ofert i nie był krótszy niż 14 dni, stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym 
postępowaniu wymagane było wniesienie wadium, którego kwotę ustalono na 5.000,00 zł w jednej 
z wymaganych form określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp. Kwota wadium zadania 
nie przekraczała 3% wartości zamówienia podstawowego, stosownie do art. 45 ust. 4 ustawy Pzp. 
Zamawiający wymagał również wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny ofertowej brutto, zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp, w jednej lub kilku formach, 
stosownie do art. 148 ust. 1 ustawy Pzp najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający 
nie wyraził zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
Do upływu terminu składania ofert do postępowania przystąpiło trzech wykonawców, t j . 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa brutto Doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia 

1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. 
z o.o. ul. Rakowska 40,28-200 Staszów 222.963,08 zł 

Kierownik budowy - 4 inwestycje 

2 Usługi Budowlane Robert Jamroży Góra 15A, 
28-142 Tuczępy 359.483,74 zł 

Kierownik budowy - 6 inwestycji 

3 Zakład Remontowo Budowlany DARBUD 
Darowski Adam Kłoda ul. Długa 60, 28-236 
Rytwiany 

274.010,54 zł 
Kierownik budowy - 4 inwestycje 

Zamawiający w zakresie warunków udziału w postępowaniu dokonał opisu dokonania oceny 
ich spełnienia w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W wyniku dokonanej w trakcie 
kontroli weryfikacji postawionych warunków pod kątem ich związku z przedmiotem zamówienia 
oraz zachowania zasady proporcjonalności do przedmiotu zamówienia uwag nie wniesiono. 



Otwarcia ofert dokonano w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, t j . w Urzędzie Gminy 
w dniu 12.03.2018 r. o godz. 9:15 sporządzając z tej czynności zbiorcze zestawienie ofert. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia publicznego w wysokości 230.000,00 złotych brutto. 
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej informację, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, t j . Kierownik 
Zamawiającego, inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania 
oraz członkowie komisji przetargowej, złożyły dnia 12.03.2018 r. na drukach ZP - 1 oświadczenia 
o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. 
Wykonawcy wnieśli wadium w formie pieniężnej oraz w formie gwarancji ubezpieczeniowych, 
stosownie do art. 45 ust. 6 pkt 1, pkt 4 przed upływem terminu składania ofert, stosownie 
do art. 45 ust. 3 ustawy Pzp. 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
zobowiązani byli, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do złożenia oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, należało złożyć również dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Wykonawcy, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp złożyli oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
Zamawiający w SIWZ określił również, że w odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, 
Zamawiający dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, 
że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: naprawił szkodę 
lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, 
odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; 
w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle 
przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 
W SIWZ ww. postępowania Zamawiający przewidział możliwość przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona), 
zgodnie, z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta złożona przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. dotycząca realizacji ww. zadania 
inwestycyjnego została oceniona, jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokonał wstępnej oceny 
spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 



na podstawie załączonych oświadczeń. 
Następnie Zamawiający, stosownie do art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą do złożenia aktualnych na dzień składania dokumentów 
i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych wyznaczając termin 
na ich złożenie na dzień 20.03.2018 r. Termin nie był krótszy niż 5 dni, stosownie do art. 26 ust. 2 
ustawy Pzp. Dnia 16.03.2018 r, t j . przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
ww. Wykonawca złożył wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów 
Sp. z o.o. została poddana badaniu i ocenie. W toku czynności badania i oceny ww. oferty w oparciu 
o przyjęte w SIWZ kryteria oceny czteroosobowy skład komisji uznał za najkorzystniejszą przyznając 
w kryterium cena - 60,00 pkt, w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia -40,00 pkt - łączna liczba punktów -100,00 pkt. 
Prace komisji przetargowej zakończyły się dnia 23.03.2018 r., co potwierdza protokół postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół został podpisany przez osoby wykonujące czynności 
związane z przeprowadzeniem postępowania, które po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłosiły 
uwag. Protokół został zatwierdzony w dniu 3.04.2018 r. przez Wójta, jako kierownika zamawiającego 
zgodnie z wymogami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do przedmiotowego 
postępowania nie wniesiono żadnego odwołania. 
W dniu 23.03.2018 r. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostali poinformowani 
za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych 
oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. 
Zawiadomienie o wyborze zostało wywieszone w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego od dnia 23.03.2017 r. do dnia 3.04.2018 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona została również na stronie internetowej 
Zamawiającego dnia 23.03.2018 r., t j . niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, 
stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy, stosownie 
do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 
Przed podpisaniem umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego Wykonawca złożył 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej należytego wykonania 
umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 741155 oraz Nr 998-A 741156 
z dnia 29.03.2018 r. na kwotę 22.296,31 zł brutto, co stanowiło 10% kwoty ofertowej brutto 
z terminem ważności od dnia 3.04.2018 r. do dnia 30.10.2018 r. 

Umowę Nr 22/B-13y2018 z wybranym Wykonawcą z ramienia Gminy zawarł Wójt przy kontrasygnacie 
Skarbnika za wynagrodzeniem całkowitym 222.963,08 zł, które było zgodne z ofertą wykonawcy. 
Zgodnie z postanowieniami stron umowy płatne miało być w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
faktury przez wykonawcę. Termin podpisania umowy został wyznaczony, stosownie do art. 94 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp. 
Termin podpisania umowy został wyznaczony, stosownie do art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wartość 
ta wynikała z ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu 12.03.2018 r. Zamawiający Gmina 
Szydłów, przekazał teren i plac budowy Wykonawcy, co potwierdza sporządzony dnia 6.04.2018 r. 
protokół. 
Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, jako najkorzystniejsza, zwrotu wadium w wysokości 
5.000,00 zł dokonano dnia 24.04.2018 r., t j . 32 dni po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Strona 101 z 123 



Stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Ponadto Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza dokonano zwrotu wadium w wysokości 5.000,00 zł 
również dnia 24.04.2018 r. t j . 21 dni od dnia zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Stosownie do art. 46 ust. la ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Kserokopia wyciągu bankowego oraz polecenia przelewów 
zwrotu wadium z dnia 24.04.2018 r. stanowi akta kontroli Nr AK/V/11. Wyjaśnienie p.o. Kierownika 
Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik 
Nr V/9 do protokołu kontroli. Z treści wyjaśnienia wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
prowadziła Kancelaria Prawna obsługująca Gminę, która informuje pracownika działu 
merytorycznego Gminy Szydłów, o możliwości zwrotu wadium. Zgodnie z informacjami kancelarii, 
informacja o możliwości zwrotu wadium została przekazana w późniejszym terminie i w związku 
z tym nastąpiło opóźnienie w wykonaniu czynności zwrotu wadium. Zwrot wadium z opóźnieniem jest 
uchybieniem nieistotnym, niemające wpływu na prowadzone postępowanie. 
Nadzór inwestorski przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego powierzony został Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego posiadającemu wymagane prawem uprawnienia. Wartość usługi 
nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
Gmina Szydłów reprezentowana przez Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika zawarła dnia 26.03.2018 r. 
umowę Nr 20/A-19^018 na realizację usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Inspektora 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej 
ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 do km 0+224". W umowie określono ryczałtowe 
wynagrodzenie Inspektora nadzoru na kwotę 2.200,00 zł brutto. 

Plan finansowy w podziałce 600^00166050 na dzień zawarcia ww. umów wynosił 240.000,00 zł, 
natomiast wykonanie 0,00 zł. Zatem zaciągnięte przez Wójta zobowiązanie na dzień zawarcia 
ww. umów, t j . 05.04.2017 r. oraz dnia 26.03.2018 r. w łącznej kwocie 225.163,95 zł nie przekroczyło 
uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację ww. zadań inwestycyjnych Zamawiający zamieścił 
niezwłocznie po zawarciu umów w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
500071192-N-2018 w dniu 03.04.2018 r., stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 
Zgodnie z treścią SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz § 22 ust. 3 lit. a Zamawiający dopuszczał 
zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku zmian spowodowanych warunkami 
atmosferycznymi w szczególności działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego 
lub lokalnego), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót oraz warunkami 
atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych. 

Pismem z dnia 25.09.2018 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania 
zadania na dzień 15.10.2018 r. W uzasadnieniu wykonawca, jako powód zmiany terminu wykonania 
robót budowlanych wskazał, że „miały miejsce intensywne opady deszczu, które zniszczyły część 
wykonanej podbudowy, wykopy zostały zamulone, a z powodu małej przepuszczalności gruntu nadal 
stoi w nich woda. Obecnie rozpoczęcie robót uzależnione jest od osuszenia się gruntu na tyle, 
aby uniknąć osiadania wykonanej podbudowy". 
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W związku z powyższym Zamawiający uwzględnił wniosek wykonawcy. Dnia 27.09.2018 r. Aneks Nr 1 
do umowy Nr 22/B-13/2018 z dnia 03.04.2018 r. z ramienia Gminy zawarł Wójt przy kontrasygnacie 
Skarbnika. W § 2 ww. aneksu ustalono termin zakończenia robót budowlanych na zadaniu 
pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 do km 0+224" na dzień 
31.10.2018 r. 
Pismem z dnia 31.10.2018 r., t j . w terminie ustalonym w Aneksie nr 1 Wykonawca poinformował 
Zamawiającego o zakończeniu prac przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi 
gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 do km 0+224". Wójt Zarządzeniem Nr 64 z dnia 
05.11.2018 r. powołał trzy osobową komisję ds. odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
W dniu 14.11.2018 r. Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru przystąpił 
do czynności odbioru końcowego ww. robót. Wykonawca przedłożył komisji dokonującej odbioru 
końcowego operat kolaudacyjny, oświadczenie o zakończeniu budowy, dziennik budowy, kartę 
gwarancyjną oraz kosztorys powykonawczy. W trakcie odbioru komisja uznała, że prace zostały 
wykonane zgodnie z postanowieniami umowy Nr 22/B-13£018 z dnia 3.04.2018 r. W związku 
z powyższym roboty uznano za zakończone, a obiekty za gotowe do użytkowania. Wykonawca udzielił 
gwarancji na okres 60 miesięcy, zgodnie ze złożonym w ofercie zobowiązaniem. Protokół odbioru 
inwentaryzacji został sporządzony dnia 21.01.2019 r. Inwestycja została przyjęta na stan środków 
trwałych w dniu 29.01.2019 r. na podstawie dowodów przyjęcia środka trwałego Nr OTA 
z dnia 29.01.2019 r., Wartość każdego środka trwałego ustalono na podstawie wystawionych faktur 
za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz za opracowanie dokumentacji technicznej. 
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu w dniu 14.11.2018 r. fakturę VAT za wykonane prace 
na kwotę 222.963,08 zł brutto, z 30 dniowym terminem płatności. Za pełnienie funkcji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadań inwestycyjnych Inspektor nadzoru przedłożył 
Zamawiającemu Rachunek (bez numeru) z dnia 15.11.2018 r., na kwotę 2.200,00 zł brutto 
z 30 dniowym terminem płatności. Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych 
i finansowych z planem finansowym. Faktura oraz rachunek zostały sprawdzone pod względem 
formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty. 

Wydatki związane z realizacją umów Nr 22/B-13/2018 z dnia 03.04.2018 r. oraz Nr 20/A-19/2018 
z dnia 26.03.2018 r. zaklasyfikowano do działu 600, rozdział 60016, § 6050. Zapłaty zobowiązań 
dokonano zgodnie z ww. umowami - 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawców faktury 
i rachunku. 

VI. ROZLICZENIA OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI 

1. Wydatki z tytułu dotacji 

(kontrolowała Joanna Pieczyrak) 
Wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy została określona w załącznikach nr 9 i 10 
do uchwały Rady Gminy NrXLIV/274/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
na 2018 rok w łącznej kwocie 1.471.759,67 zł. 
Z rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy za okres 
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wynika, że wydatki wykonane w 2018 r. na dotacje 
stanowiły łączną kwotę 1.927.204,88 zł, w tym: 
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.694.402,40 zł, w tym: 
- dotacje podmiotowe w kwocie 336.000,00 zł, 
- dotacje celowe w kwocie 1.358.402,40 zł. M^. 

Strona 103 z 123 



2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 232.802,48 zł, w tym: 

- dotacje podmiotowe w kwocie 178.502,48 zł, 

- dotacje celowe w kwocie 54.300,00 zł. 
Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek 
spoza sektora finansów publicznych stanowi akta kontroli nr AK/VI/1. 

1.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
Z ewidencji księgowej oraz z rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych Urzędu Gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wynika, 
że w 2018 r. poniesiono z budżetu Gminy wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych w łącznej kwocie 1.694.402,40 zł, w tym: 

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaklasyfikowane do § 2320 
w kwocie 1.250,00 zł, 
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zaklasyfikowane do § 2480 
w kwocie 336.000,00 zł, 
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
zaklasyfikowana do § 2800 w kwocie 154.813,00 zł, 

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zaklasyfikowane do § 6220 
w kwocie 1.087.000,00 zł, 
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaklasyfikowane 
do § 6300 w kwocie 115.339,40 zł. 

Kontrolą objęto dotację celową w kwocie 1.087.000,00 zł udzieloną dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, dalej zwanego również SP ZOZ w Szydłowie, w zakresie 
zgodności przekazanej kwoty dotacji z planem wydatków w budżecie oraz prawidłowości przekazania 
i rozliczenia otrzymanej dotacji. 
Ustalenia kontroli: 

W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Nr XLIV/274/2017 z dnia 29.12.2017 r. Rada Gminy 
określiła wysokość dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Szydłowie w kwocie 802.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych 
na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Szydłowie" (851/85121/6220). 

Dyrektor SP ZOZ w Szydłowie pismem z dnia 23.05.2018 r. zwrócił się do Wójta Gminy o zwiększenie 
dotacji celowej na 2018 r. na realizację zadania o kwotę 285.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy 
Nr L/309/2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 r. dokonano 
zmiany planu dotacji dla SP ZOZ w Szydłowie do kwoty 1.087.000,00 zł. 

W dniu 02.07.2018 r. zawarto umowę nr 01/2018 pomiędzy Gminą reprezentowaną przez Wójta, 
przy kontrasygnacie Skarbnika, a Samorządowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Szydłowie na udzielenie dotacji celowej w kwocie 1.087.000,00 zł z terminem wykorzystania 
do dnia 31.12.2018 r. Umowa zawierała wszystkie elementy określone w art. 250 ustawy o finansach 
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publicznych. Środki z dotacji zostały terminowo przekazane na rachunek dotowanego, 
zgodnie z postanowieniami umowy. 
Dyrektor SP ZOZ w Szydłowie złożył Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w 2018 r. pismem 
z dnia 14.12.2018 r. do którego załączył kserokopie faktur, rachunków i dowodów zapłaty 
za zrealizowane prace. Z przedmiotowego rozliczenia wynika, że SP ZOZ w Szydłowie z kwoty 
otrzymanej w 2018 r. dotacji w wysokości 1.087.000,00 zł wykorzystał środki na kwotę 
1.031.341,89 zł. Niewykorzystane dotacje w kwocie 55.658,11 zł zostały zwrócone na rachunek 
Gminy w dniu 28.01.2019 r. w kwocie 25.658,62 zł oraz w dniu 30.01.2018 r. w kwocie 29.999,49 zł. 
Dotacja została uznana za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie zostało sprawdzone 
pod względem formalno-rachunkowym przez pracownika Wydziału Finansów i Skarbnika. Rozliczenie 
dotacji celowej zostało zatwierdzone przez Burmistrza w dniu 30.01.2019 r. 

1.2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
Z ewidencji księgowej oraz z rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych Urzędu Gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wynika, 
że w 2018 r. poniesiono z budżetu Gminy wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych w łącznej kwocie 232.802,48 zł, w tym: 

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom zaklasyfikowane do § 2820 w kwocie 38.300,00 zł, 
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych zaklasyfikowane do § 2720 w kwocie 16.000,00 zł, 

- dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymane przez publiczną 
jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaklasyfikowane do § 2590 w łącznej kwocie 178.502,48 zł. 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości udzielenia i rozliczenia środków dotacji 
udzielonych w 2018 r. z budżetu na podstawie przepisów: 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), dalej ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), dalej rozporządzenie 
w sprawie wzorów ofert. 
Ustalenia kontroli: 
Uchwałą Nr XLIV/275/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rada Gminy przyjęła na 2018 r. program 
współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zarządzeniem Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. Wójt Gminy ogłosił otwarty nabór przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych Gminy Szydłów w 2018 r. (ogłoszenie zamieszczono na stronie 
internetowej Urzędu w dniu 26.02.2018 r., w BIP Urzędu w dniu 26.02.2018 r. oraz wywieszono 
na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach 26.02 -13.03.2018 r.). 

Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 13 marca 2018 r. Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert 
na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2018 r. Przedmiotowym 



zarządzeniem został powołany skład Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania konkursowego. W ramach konkursu wyodrębniono następujące zadania: 
1) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Promocja Gminy 
Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", 
2) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej: „Promocja patriotycznego wychowania dzieci 
i młodzieży z Gminy Szydłów poprzez organizację marszy, turniejów strzeleckich, obozów 
wędrownych, uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych", 
3) z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych: „Udzielanie wsparcia finansowego 
i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert". 
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu w dniu 13.03.2018 r., 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w dniu 13.03.2018 r. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu w dniach 13.03 - 06.04.2018 r., co potwierdza adnotacja na druku wywieszonego ogłoszenia. 
Ogłoszenie zawierało informacje określone w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz zostało opublikowane w miejscach wskazanych w art. 13 ust. 3 ww. ustawy. 
Stosownie do art. 13 ww. ustawy w ogłoszeniu wskazano prawidłowy termin składania ofert, 
nie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, t j . do dnia 04.04.2018 r. do godz. 15 0 0. 

Z protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbyło się w dniu 09.04.2018 r. wynika, 
że w terminie wskazanym w ogłoszeniu t j . do dnia 04.04.2018 r. do godz. 15 0 0 nadesłano 6 ofert, 
w tym: na realizację zadania nr 1 wpłynęły 4 oferty, na realizację zadania nr 2 wpłynęła 1 oferta 
oraz na realizację zadania nr 3 wpłynęła 1 oferta. Na okoliczność posiedzenia Komisji Konkursowej 
został sporządzony Protokół z wyboru ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2018 r., 
w którym Komisja zaproponowała przyznanie następujących kwot dotacji: 

1) na zadanie nr 1: „Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego": 

- dla Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - 3.000,00 zł, 

- dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit" - 3.600,00 zł, 

- dla Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - 6.600,00 zł, 

- dla Bractwa Św. Jakuba Starszego Apostoła - 4.200,00 zł. 
2) na zadanie nr 2: „Promocja patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży z Gminy Szydłów 
poprzez organizację marszy, turniejów strzeleckich, obozów wędrownych, uczestnictwo 
w uroczystościach patriotycznych": 

- dla Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego - 3.000,00 zł. 
3) na zadanie nr 3: „Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy 
Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert": 

- dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA - 4.000,00 zł. 
Wójt Gminy zatwierdził propozycje Komisji w dniu 10.04.2018 r. Wyniki otwartego konkursu ofert 
na realizacje przedmiotowych zadań zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2018 z dnia 10.04.2018 r. 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierało dane wskazane w art. 15 ust. 2h ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zostało opublikowane w miejscach 
wskazanych w art. 13 ust. 3 tej ustawy (strona internetowa Urzędu Gminy, BIP oraz tablica ogłoszeń 
w dniu 10.04.2018 r.). 
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Kontrolą objęto dotację w łącznej kwocie 9.600,00 zł udzieloną Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu 
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie, w tym w kwocie 6.600,00 zł na realizację zadania: 
„100-lecie odzyskania niepodległości w Szydłowie" oraz w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania: 
„Jak zostać historykiem?-w poszukiwaniu naszych korzeni". 
Oferty złożone przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie 
zawierały informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz zostały sporządzone na wzorze druku określonym w załączniku nr 1 
do rozporządzenia w sprawie wzorów ofert. Do ofert załączono wymagane dokumenty, o których 
mowa w treści ogłoszenia. Oferty wraz z załącznikami zostały podpisane przez osoby upoważnione. 
Oceny ofert dokonano w oparciu o kryteria wskazane w ogłoszeniu, przyznając dla obu ofert po 45 
na 50 możliwych do zdobycia punktów. 

Wójt Gminy pismami znak: PR.524.1.2018 i PR.524.3.2018 z dnia 13.04.2018 r. poinformował 
Oferenta o przyznanej kwocie dotacji na realizację zadania „100-lecie odzyskania niepodległości 
w Szydłowie" oraz „Jak stać się historykiem? - w poszukiwaniu naszych korzeni". 
W dniu 23.04.2018 r. zostały zawarte umowy nr PR/1/2018 na realizację zadania: „Jak stać się 
historykiem? - w poszukiwaniu naszych korzeni" oraz nr PR/2/2018 na realizację zadania: „100-lecie 
odzyskania niepodległości w Szydłowie" z terminem realizacji zadań od dnia podpisania umów 
do dnia 31.12.2018 r. Ze strony Zleceniodawcy ww. umowy zostały podpisane przez Wójta 
przy kontrasygnacie Skarbnika, natomiast ze strony Beneficjenta przez Prezesa Zarządu 
oraz Skarbnika. Umowy zostały zawarte na wzorze druku wskazanym w załączniku Nr 3 
do rozporządzenia w sprawie wzorów ofert. 
Sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych zostały złożone w Urzędzie 
w dniu 30.01.2018 r., zgodnie z terminem wskazanym w § 10 ust. 4 w powyższych umowach. 
Środki dotacji zostały wydatkowane w 100% na cele przewidziane w złożonych ofertach. Rozliczenie 
udzielonej dotacji sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym przez Skarbnika 
oraz zatwierdzone przez Burmistrza w dniu 05.02.2019 r. 
Ponadto ustalono, że sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych zostały sporządzone 
na nieaktualnym wzorze druku. Nieprawidłowość narusza § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, 
w którym określono wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 
ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
stanowiący załącznik nr 5 do tego rozporządzenia. 

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr Vl/1 do protokołu kontroli, Inspektor ds. promocji wyjaśnił, 
że: nie zwróciłem uwagi na fakt, iż sprawozdania zostały złożone na nieprawidłowych wzorach 
formularzy. Niemniej, złożone sprawozdania zawierają wszystkie elementy, pozwalające określić, 
czy podmiot rozliczający się z wykonania zadania publicznego, spełnił zapisy zawarte w umowach. 
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Inspektor ds. promocji. 
Na okoliczność stwierdzonej nieprawidłowości udzielono instruktażu, z którego Protokół stanowi 
załącznik nr VI/2 do protokołu kontroli. 
Kserokopie Sprawozdań z wykonania zadania publicznego „Jak stać się historykiem? 
- w poszukiwaniu naszych korzeni" oraz „100-lecie odzyskania niepodległości w Szydłowie" 



złożonych w dniu 30.01.2019 r. przez Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych w Szydłowie stanowią akta kontroli nr AK/VI/2. 

Ponadto ustalono, że wydatki na dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie 24.400,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195 
zaplanowano i wydatkowano w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom". Zgodnie z zasadami klasyfikacji 
budżetowej określonymi w załączniku nr 4 „Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków" 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
wydatki na dotacje udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ujmuje się w § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego". 
W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr VI/3 do protokołu kontroli, Skarbnik wskazała, 
że: Z powodu błędnej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych, dotacje celowe, udzielone w 2018 r. w łącznej kwocie 24.400,00 zł z budżetu 
Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie zostały zaplanowane i wydatkowane w § 2820, zamiast w § 2360. 
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik. 
Wydruk z ewidencji księgowej konta 130-01 „Rachunek bieżący jednostki - wydatki" za 2018 r. 
oraz konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich" 
za 2018 r. w podziałce klasyfikacji budżetowej 92195 §2820 stanowi akt kontroli nr AK/N/l/3. 

2. Rozliczenie otrzymanych dotacji 
Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów 
budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2018 r. kontrolowanej 
jednostki ustalono, że w 2018 r. Gmina wykonała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
(§ 2010) w łącznej kwocie 2.532.369,34 zł, w tym: 

- rozdział 01095 „Pozostała działalność" - 470.024,17 zł, 

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" - 46.406,81 zł, 

- rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" -
994,00 zł, 

- rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" -
72.292,79 zł, 

- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe" -1.779,87 zł, 
- rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" - 37.250,25 zł, 
- rozdział 85195 „Pozostała działalność" - 350,00 zł, 
- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

Strona 108 z 123 



w zajęciach w centrum integracji społecznej" - 24.738,00 zł, 

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" -1.693.576,42 zł, 

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny" - 27,00 zł, 

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny" -155.000,00 zł. 
Z kwoty 2.502.439,31 zł otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 
1.910.941,67 zł przekazano do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym. 

Kontrolą objęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wybory samorządowe w 2018 r. 
„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" (751/75109/2010). 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie: prawidłowości ujęcia w budżecie ww. dotacji celowych, 
prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji przez gminę, rzetelności dokumentowania 
rozliczeń otrzymanych dotacji, prawidłowości ewidencjonowania w księgach rachunkowych budżetu 
i urzędu otrzymanych dotacji i wydatków z niej finansowanych, prawidłowości wykazania 
w sprawozdaniach budżetowych (Rb-50, Rb-27S, Rb-28S) dochodów i wydatków z tytułu ww. dotacji 
w kwotach zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Ustalenia kontroli: 
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach pismem znak: DKC-804-3/2018 
z dnia 19.01.2018 r. poinformował Wójta Gminy o zwiększeniu kwoty dotacji celowej 
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r. w kwocie 
2.660,00 zł. 
Pismem znak: DKC-3113-4/2018 z dnia 06.07.2018 r. Dyrektor Delegatury poinformował Wójta 
0 kwocie dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązku 
doskonalenia zawodowego (spotkania szkoleniowe i czas poświęcony na samokształcenie) dla nowo 
powołanego urzędnika wyborczego w wysokości 2.687,00 zł. W załączeniu do przedmiotowego pisma 
przesłano podział przyznanej kwoty dotacji (płatnej w podziałce klasyfikacji 751/75109/4170). 
Pismem znak: DKC-804-8/18 z dnia 03.08.2018 r. Dyrektor Delegatury poinformował Wójta o kwocie 
dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem 

1 przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. (na pierwsze głosowanie bez diet 
oraz na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego) w wysokości 31.611,00 zł, w tym wynagrodzenie 
urzędników wyborczych w kwocie 10.617,00 zł. Do przedmiotowego pisma załączono informację 
o przyjętych wskaźnikach kalkulacyjnych, które służyły do wyliczenia dotacji na zadania zlecone 
gminom w wyborach samorządowych w 2018 r. 
Pismem znak: DKC-804-8/18 z dnia 10.10.2018 r. Dyrektor Delegatury poinformował Wójta o kwocie 
dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych 
w wysokości 42.640,00 zł. 
Pismem znak: DKC-804-19/18 z dnia 13.11.2018 r. Dyrektor Delegatury poinformował Wójta 
o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na przechowywanie (depozyt) dokumentów z wyborów 
samorządowych w 2018 r. w wysokości 1.614,00 zł. 
W powyższych pismach poinformowano, że środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet 
członków komisji wyborczych oraz na wynagrodzenia urzędników wyborczych są limitowane 
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co oznacza, że nie mogą być przeznaczone na inne zadania, a nie wykorzystane podlegają zwrotowi 
na konto Delegatury. 
Łączna kwota dotacji celowej przyznanej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
wyborów samorządowych w 2018 r. wyniosła 81.212,00 zł. 

Dotacje celowe na ww. zadania zostały wprowadzone do budżetu Gminy po stronie planu dochodów 
i planu wydatków w odpowiednich kwotach i podziałce klasyfikacji budżetowej wskazanej w pismach 
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, na podstawie poniższych zarządzeń Wójta 
Gminy: 
- Nr 25/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r. dokonano 
zwiększenia planu dochodów (751/75109/2010) i planu wydatków (751/75109/4170) na kwotę 
2.660,00 zł, 

- Nr 36/2018 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r. dokonano 
zwiększenia planu dochodów (751/75109/2010) i planu wydatków (751/75109/4170) o kwotę 
2.687,00 zł, 
- Nr 52/2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r. dokonano 
zwiększenia planu dochodów (751/75109/2010) i planu wydatków o kwotę 31.611,00 zł, 
- Nr 60/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r. dokonano 
zwiększenia planu dochodów (751/75109/2010) i planu wydatków (751/75109/3030) o kwotę 
42.640,00 zł, 
- Nr 66/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r. dokonano 
zwiększenia planu dochodów (751/75109/2010) i planu wydatków (751/75109/4210) o kwotę 
1.614,00 zł, 
Powyższe zmiany planu dochodów i planu wydatków budżetowych prawidłowo ujęto w ewidencji 
pozabilansowej w księgach rachunkowych budżetu, t j . na kontach 991 „Planowane dochody 
budżetu" i 992 „Planowane wydatki budżetu" zgodnie z zasadami funkcjonowania tych kont 
w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej. 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przekazała na rachunek budżetu Gminy dotację 
na kwotę ogółem 81.212,00 zł w dniach: 25.01.2018 r. kwotę 2.660,00 zł (WB nr 18), 
10.07.2018 r. kwotę 2.687,00 zł (WB nr 133), 07.08.2018 r. kwotę 31.611,00 zł (WB nr 153), 
15.10.2018 r. kwotę 42.640,00 zł (WB nr 201) oraz 20.11.2018 r. kwotę 1.614,00 zł (WB nr 225). 
Na podstawie ewidencji księgowej konta 130-02 „Rachunek bieżący jednostki - wydatki" ustalono, 
że otrzymane dotacje celowe zostały wydatkowane w następujący sposób: 

- § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 43.740,00 zł 
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków GKW i OKW, 

- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano kwotę 937,02 zł z tytułu zapłaty 
składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od diet, 

- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy" wydatkowano kwotę 83,72 zł z tytułu zapłaty składek 
na Fundusz Pracy naliczonych od diet, 
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano kwotę 14.178,30 zł z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia za pełnienie funkcji urzędnika wyborczego, wynagrodzenia za obsługę OKW, 
wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenia koordynatora GKW 
oraz wynagrodzenia za transport materiałów wyborczych. 
- § 4210 „Zakupy materiałów i wyposażenia" wydatkowano kwotę 9.312,05 zł na zakupy m.in. 
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materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, kalkulatorów, tablicy informacyjnej, środków 
czystości na potrzeby komisji wyborczych, 

- § 4300 „Zakup usług pozostałych" wydatkowano kwotę 3.646,32 zł z tytułu wykonania pieczątek 
na potrzeby OKW, wykonanie i wydruk kart do głosowania, wydruk obwieszczeń wyborczych, 

- § 4410 „Podróże służbowe krajowe" wydatkowano kwotę 361,38 zł z tytułu 

- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 
kwotę 34,00 zł z tytułu zapłaty delegacji za wyjazd na szkolenie. 
Kontrolowana jednostka w dniu 07.01.2019 r. dokonała rozliczenia wydatków poniesionych 
w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych poprzez sporządzenie 
„Informacji o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
samorządowych w 2018 r. wg paragrafów" oraz „Informacji z wykonania wydatków wg wskaźników 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 
21.10.2018 r. i głosowanie ponowne". Przedmiotowe „informacje" zostały sporządzone przez 
Zastępcę Skarbnika Gminy i podpisane przez Burmistrza oraz przekazane do Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Kielcach. 

Dane z „informacji" z dnia 07.01.2019 r. prezentuje poniższa tabela (wybory samorządowe 

z dnia 21.10.2018 r.): 
Lp. Rodzaj wydatków Zrealizowane wydatki 

(w zł) 1 tura 
1 Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców 978,55 
2 Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 3.091,90 

3 Wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych (miejskich) i obwodowych komisji 
wyborczych 

1.085,50 

4 Zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych 5.100,00 

5 Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 36.640,00 

6 Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania 140,00 

7 Druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 112,00 

8 Druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 117,18 

9 Transport (np. obwieszczeń, elementów wyposażenia lokali) 358,92 

10 Obsługa urzędników wyborczych, w tym transport 1.406,28 

11 Inne wydatki gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników 
wyborczych 

3.859,86 

12 Informatyczna obsługa gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych 3.469,56 

13 Wynagrodzenie urzędników wyborczych 8.726,30 

14 Druk kart do głosowania 2.932,74 

15 Zwrot dotacji - diety (-) 900,00 

16 Zwrot dotacji - wynagrodzenie urzędnika wyborczego (-) 4.577,70 

17 Zwrot dotacji - wydatki rzeczowe (-) 3.441,51 

Kwota poniesionych wydatków 68.018,79 

Kontrolę wydatków określonych w punktach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 przeprowadzono w zakresie 
sprawdzenia dokumentów źródłowych (umów, faktur, delegacji, list wypłaconych diet 
zryczałtowanych), poprawności ujęcia w określonym rodzaju wydatku oraz prawidłowości wyliczenia 



sumy poszczególnych rodzajów wydatków: 
Ad. 3: Wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych -
wydatki w łącznej kwocie 1.085,50 zł zaklasyfikowano do § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia". 
Wydatki zostały zrealizowane na podstawie faktury VAT nr 2560112462 z dnia 03.10.2018 r. 
(uregulowanej w dniu 08.10.2018 r.) - dotyczyły zakupu artykułów biurowych na potrzeby lokali 
wyborczych. 
Ad. 4 i 5: Zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych - wydatki 
w łącznej kwocie 41.740,00 zł zaklasyfikowane do § 3030 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych". 
Rada Gminy uchwałą Nr XLVI 1/290/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłów 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych dokonała podziału gminy na 6 stałych obwodów głosowania. Ponadto Rada Gminy 
uchwałą Nr LIII/534/2018 z dnia 07.09.2018 r. podjęła decyzję o utworzeniu odrębnego obwodu 
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach gmina Szydłów w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych 
na dzień 21 października 2018 roku. 
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania 
oraz Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania zostały ustalone 
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 27.09.2018 r. Gminna Komisja Wyborcza 
w Szydłowie podała do publicznej wiadomości Informację z dnia 13.09.2018 r. o składzie, siedzibie 
Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie oraz pełnionych przez nią dyżurach. Postanowieniem 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 27.09.2018 r. dokonano zmiany składu Gminnej Komisji 
Wyborczej w Szydłowie. 

Wypłaty zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład 7 obwodowych komisji wyborczych 
oraz zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach 
samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r., dokonano po uzyskaniu pisemnego 
potwierdzenia udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem 
wyników głosowania, wystawionego przez przewodniczącego komisji wyborczej. Diety dla członków 
komisji zostały wypłacone na podstawie list wypłat, w prawidłowej wysokości, zgodnej z ustaloną 
w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach. 

Ad. 6-8: Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, druk obwieszczenia 
0 podziale gminy na okręgi wyborcze oraz druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów 
na radnych - wydatki w łącznej kwocie 369,18 zł zaklasyfikowano do § 4300 - „Zakup usług 
pozostałych". 
Wydatków dokonano na podstawie faktury zakupu nr 18/10/K/3060 z dnia 10.10.2018 r. na kwotę 
369,18 zł (uregulowaną w dniu 18.10.2018 r.). 
Ad 12: Informatyczna obsługa gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych - zrealizowane 
wydatki na kwotę ogółem 3.469,56 zł, zaklasyfikowane do § 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe", 
§ 4110-„Składki na ubezpieczenia społeczne" i § 4120-„Składki na Fundusz Pracy" dotyczyły: 
- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wykonanie zlecenia określonego w umowie 
nr 14/Z/2018 z dnia 19.10.2018 r., polegającego na: wprowadzeniu zgłoszonych kandydatów do GKW 
1 OKW do systemu informatycznego odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wprowadzeniu 
do systemu informatycznego kandydatów do rady gminy i kandydata na wójta, obsłudze 
informatycznej GKW, innych pracach zleconych przez KW i UW, 
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- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wykonanie zlecenia określonego w umowie 
nr 15/Z/2018 z dnia 19.10.2018 r., polegającego na wykonaniu obsługi GKW i OKW powołanych 
do przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21.10.2018 r., 

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wykonanie zlecenia określonego w siedmiu 
umowach Nr 5/Z/2018 - ll/Z/2018 z dnia 18.10.2018 r., polegającego na wykonywaniu czynności 
operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej. 
Umowy zostały zawarte przez upoważnione osoby i były kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. 
Wypłaty wynagrodzenia dokonano na warunkach określonych w umowach. 
Ad. 13: Wynagrodzenie urzędników wyborczych - wydatki w łącznej kwocie 8.726,30 zł 
zaklasyfikowano do §4170-„Wynagrodzenia bezosobowe". 
Wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji urzędnika wyborczego dokonano na podstawie pism 
z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zatwierdzonych przez Dyrektora Delegatury. 
Ad. 14: Druk kart do głosowania - wydatki w kwocie 2.932,74 zł zaklasyfikowano do § 4300 - „Zakup 
usług pozostałych". 
Wydatki zostały zrealizowane na podstawie faktury nr 917/10/2018 z dnia 17.10.2018 r. na kwotę 
2.932,74 zł (uregulowaną w dniu 18.10.2018 r.). 

Kwota przyznanej dotacji na przechowywanie (depozyt) dokumentów z wyborów samorządowych 
w 2018 r. w wysokości 1.614,00 zł została w całości wykorzystana na zakup szafy aktowej (faktura VAT 
2893/2018 z dnia 22.11.2018 r. na kwotę 1.614,01 zł uregulowana w dniu 26.11.2018 r.). 

Zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na wybory samorządowe w 2018 r. w kwocie ogółem 
8.919,21 zł dokonano na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w dniu 
08.01.2019 r. (WB nr 5 z dnia 08.01.2019 r.). 
W dniu 13.02.2019 r. zostało sporządzone sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych 
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami. W wyniku kontroli ustalono, że dane w zakresie dotacji 
celowych na wybory samorządowe w 2018 r. wykazane w powyższym sprawozdaniu budżetowym 
(po stronie dochodów i wydatków) są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 
oraz zgodne z kwotami otrzymanych dotacji na ww. zadania z budżetu państwa. 

VII. GOSPODARKA MIENIEM 
(kontrolował Sławomir Maszczyk) 
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), dalej ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

1. Gospodarka mieniem komunalnym 
Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości 
Ewidencja zasobu nieruchomości Gminy Szydłów w 2018 r. prowadzona była przez Referenta 
ds. gospodarki nieruchomościami. 
W wyniku kontroli ustalono, że prowadzona ewidencja mienia komunalnego zawiera dane określone 
w art. 23 ust. lc ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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Unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościami 
Uchwałą Nr XIII/67/2015 z dnia 30.07.2015 r. Rada Gminy określiła zasady gospodarowania 
nieruchomościami mienia Gminy Szydłów. 
Zarządzeniem Nr 90 z dnia 18.12.2015 r. Wójt Gminy Szydłów ustalił wysokość stawek czynszu najmu 
i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów. 
Uchwałą Nr XXXVI11/240/2017 z dnia 06.09.2017 r. Rada Gminy uchwaliła „Program Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2017 - 2021". 
Zarządzeniem Nr 7 z dnia 31.01.2017 r. Wójt Gminy Szydłów określił stawki czynszu za lokale 
mieszkalne stanowiące mieszkalny zasób gminy. 

1. Dochody z mienia 
Na podstawie wykazu zmian w stanie majątku Gminy w 2018 r. sporządzonym przez Kierownika 
Referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i drogownictwa (akta kontroli 
Nr AK/VII/1 do protokołu kontroli) ustalono, że w 2018 r. dokonano następujących operacji: 
- zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - 1 sprzedaż, 

- zbycie w formie darowizny, w trybie bezprzetargowym - 1 umowa przedwstępna darowizny, 

- zamiana gruntów - 1 zamiana, 

- nieodpłatne nabycie nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej - 2 decyzje, 

- odpłatne nabycie nieruchomości - 2 umowy, 

- nabycie nieruchomości w formie darowizny - 1 darowizna, 

- nabycie nieruchomości na podstawie wyroku Sądu - 1 zasiedzenie, 

- zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - 1 sprzedaż, 

- wydzierżawienie gruntu - 2 umowy, 

- wynajęcie - 6 umów najmu mieszkań socjalnych, 

- bezpłatne użyczenie - 4 umowy. 

Ustalenia kontroli: 
2.1. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości działki nr 1645/2 
Rada Gminy Szydłów w uchwale Nr XLII/260/2017 z dnia 29.11.2017 r. wyraziła zgodę na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka: obręb 
Szydłów, działka nr 1645/2, ark. 4, pow. 0,09 ha - grunty orne, o wartości 1.940,00 zł 
(Ip. 631 w „Ewidencji mienia gminnego"). W dniu 22.12.2017 r. Wójt Gminy Szydłów 
podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Szydłów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego t j . zgodnie 
z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wójt podał do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawierający elementy wymagane w art. 35 ust. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 
od 22.12.2017 r. do 18.01.2018 r. (o czym świadczy zamieszczona na nim adnotacja). Informację 
o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej 
Echo Dnia - dodatek „Echo Staszowskie" oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. Cena netto 
nieruchomości wskazana w wykazie nieruchomości wynosiła 2.500,00 zł. Ogłoszenie Wójta Gminy 
Szydłów z dnia 19.01.2018 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości zawiera informacje wskazane w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 19.01.2018 r. (zdjęto 26.02.2018 r.), 
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zamieszczono w prasie lokalnej „Echo Staszowskie" w dniu 19.01.2018 r. oraz na stronie internetowej 
BIP Urzędu Gminy. W ogłoszeniu wskazano mi.in., że cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
2.500,00 zł, przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy 
w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 1, wysokość wadium 250,00 zł winno wpłynąć na wskazany 
rachunek do 21.02.2018 r. Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 10.01.2018 r. Wójt ustalił warunki 
przetargu i powołał pięcioosobowy skład Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 
Szydłów. W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nikt nie wpłacił wadium. Z przeprowadzonego 
w dniu 26.02.2018 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Szydłowie sporządzony został w tym dniu protokół podpisany przez członków 
Komisji Przetargowej z którego wynika, że do przetargu nie przystąpił żaden oferent zatem przetarg 
uważa się za zakończony wynikiem negatywnym (art. 40 ust. 4 ww. ustawy). Ogłoszenie o wyniku 
przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26.02.2018 r. wywieszono na tablicy 
ogłoszeń w dniu 26.02.2018 r. (zdjęto 06.03.2018 r.) i zamieszczono na stronie internetowej 
BIP Urzędu Gminy. Wójt w dniu 06.07.2018 r. ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości działki 1645/2 i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży zawierający elementy wymagane w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres od 06.07.2018 r. 
do 10.08.2018 r. (o czym świadczy zamieszczona na nim adnotacja). Informację o wywieszeniu 
wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej 
„Echo Staszowskie" w dniu 06.07.2018 r. oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. 
W ogłoszeniu wskazano m.in., że cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 1.900,00 zł, przetarg 
odbędzie się w dniu 13.08.2018 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy w Szydłowie, 
ul. Rynek 2, pokój nr 1, wysokość wadium 190,00 zł winno wpłynąć na wskazany rachunek 
do 08.08.2018 r. Z protokołu z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej nr 1645/2 wynika, że do przetargu przystąpił jeden oferent 
(wadium wpłacono BS Szydłów w dniu 08.08.2019 r. kwota 190,00 zł). Protokół sporządzono zgodnie 
z wymogami określonymi w § 10 ust. 1 do 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1.919,00 zł i w całości stanowi wartość 
gruntów rolnych, co oznacza zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wpłacone przez nabywcę wadium w kwocie 
190,00 zł zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a nabywca zobowiązuje 
się wpłacić pozostałą kwotę 1.729,00 zł na wskazany w protokole rachunek przed zawarciem umowy 
notarialnej (wpłacono BS Szydłów w dniu 03.09.2018 r. kwota 1.729,00 zł). W dniu 13.08.2018 r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu wywieszono informację o wyniku przetargu na okres 7 dni 
(zdjęto 21.08.2018 r.) t j . zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 
W informacji wskazano tryb i termin przeprowadzenia przetargu, przedmiot, liczbę dopuszczonych 
oferentów, cenę wywoławczą i zaoferowaną oraz nabywcę. Nabywcę nieruchomości pismem 
znak: IGP.IV.6840.07.2018 z dnia 21.08.2018 r. powiadomiono o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży. W dniu 04.09.2018 r. zawarto umowę w formie Aktu Notarialnego 
Repertorium A numer 5425/2018. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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2.2. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 639/1 
W dniu 05.05.2017 r. wnioskodawca złożył wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Kotuszów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 639/1 o powierzchni 0,05 ha. 
Prawo użytkowania wieczystego nabyte zostało w wyniku umowy sprzedaży - aktu notarialnego 
nr 3610/2016 z dnia 13.09.2016 r., a aktualna wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu wynosi 45,00 zł. W odpowiedzi pismem znak: IGP.IV.6841.06.2017 
z dnia 31.08.2017 r. Gmina poinformowała wnioskodawcę, że w dniu 27.06.2017 r. Rada Gminy 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/228/2017 w której wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym 
prawa własności ww. nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wskazując, że cena sprzedaży 
zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 03.08.2017 r. wskazał, 
że oszacowana wartość rynkowa prawa: własności gruntu wynosi 5.710,00 zł, a użytkowania 
wieczystego 3.600,00 zł. Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów z dnia 20.10.2017 r. w sprawie podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika 
wieczystego w trybie bezprzetargowym zawiera informacje wskazane w art. 38 ust. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 20.10.2017 r. 
(zdjęto 13.11.2017 r.), zamieszczono w prasie lokalnej Echo Dnia - dodatek „Echo Staszowskie" 
w dniu 20.10.2017 r. oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. W dniu 27.11.2017 r. spisano 
protokół uzgodnień, który zgodnie z art. 28 ust. 3 ww. ustawy stanowi podstawę zawarcia umowy. 
Wskazano w nim m.in., że łączna cena sprzedaży wynosi 3.271,80 zł brutto (2.110,00 zł + 550,00 zł 
t j . koszty przygotowania nieruchomości do zbycia + 611,80 zł t j . należny podatek VAT 23%), 
którą nabywca zobowiązuje się wpłacić na wskazany rachunek bankowy przed zawarciem umowy 
notarialnej (wpłacono BS Szydłów w dniu 16.01.2018 r. kwota 3.271,80 zł - WB nr 11). 
W dniu 17.01.2018 r. zawarto umowę w formie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 295/2018. 
Powyższa nieruchomość została sprzedana użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej 
t j . zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

2.3. Zakup nieruchomości działki nr 169/2 i nr 42 
Uchwałą Nr XIII/67/2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy Szydłów, Rada Gminy wyraziła zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości w cenie transakcyjnej nie przekraczającej 100.000,00 zł bez konieczności 
uzyskiwania dodatkowej zgody Rady Gminy (co obejmuje transakcję kupna działki nr 169/2 
w Jabłonicy i nr 42 w Szydłowie). Pismem znak OŚ-II.6162.24.2018 z dnia 12.01.2018 r. 
Starostwo Powiatowe w Staszowie poinformowało, że działka o nr ewid. 169/2 położona w obrębie 
Jabłonica gmina Szydłów nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu wsi Jabłonica 
sporządzonym na lata 01.01.2011 - 31.12.2020 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
(należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych) i nie została sporządzona dla ww. obrębu 
inwentaryzacja stanu lasu na podstawie której może być wydana decyzja w oparciu o art. 19 ust. 3 
ustawy o lasach. W dniu 11.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Szydłowie został spisany protokół 
uzgodnień w sprawie określenia warunków kupna - sprzedaży nieruchomości działki o nr ewid. 169/2 
o pow. 0,0090 ha, położonej w Jabłonicy, pod lokalizację urządzeń gminnej sieci wodociągowej 
- przepompowni wody. Ustalono, że przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego, 
a należność w kwocie 2.500,00 zł zostanie zapłacona przelewem na wskazany rachunek bankowy 
sprzedającego w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego (zapłacono 2.500,00 zł 
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- WB nr 13 z dnia 24.01.2018 r.). W dniu 22.01.2018 r. zawarto umowę w formie - Aktu Notarialnego 
Repertorium A numer 374/2018. W dniu 05.07.2018 r. w Urzędzie Gminy w Szydłowie został spisany 
protokół uzgodnień w sprawie określenia warunków kupna - sprzedaży nieruchomości działki 
o nr ewid. 42 o pow. 0,2400 ha, położonej w obrębie Szydłów, pod lokalizację urządzeń gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej - przepompowni ścieków. Ustalono, że przeniesienie własności nastąpi w formie 
aktu notarialnego, a należność w kwocie 10.000,00 zł zostanie zapłacona przelewem na wskazany 
rachunek bankowy sprzedającego w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego 
(zapłacono 10.000,00 zł - WB nr 133 z dnia 20.08.2018 r.). W dniu 17.08.2018 r. zawarto umowę 
w formie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 374/2018. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

2.4. Dzierżawa gruntów 
1. Umowa dzierżawy Nr 6845.02.2019 z dnia 01.02.2019 r. zawarta na okres 3 lat t j . od 01.02.2019 r. 
do 31.01.2022 r. na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 0,34 ha, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 143, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KIB/00052364/5. 
Z § 4 umowy wynika, że czynsz dzierżawny wynosi 92,41 zł brutto rocznie i jest płatny na wskazany 
rachunek bankowy „z góry" do 31 marca każdego roku kalendarzowego, za dany rok dzierżawy, 
a za wszelkie opóźnienia w zapłacie należności wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe, 
począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności czynszu (§ 5). Ustalono, 
że Rada Gminy uchwałą Nr 111/14/2018 z dnia 14.12.2018 r. wyraziła zgodę na wydzierżawienie 
przedmiotowej nieruchomości (na czas oznaczony do 3 lat). Nieruchomość stanowiąca przedmiot 
umowy została ujęta w wykazie (nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 
do 3 lat), który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie z zachowaniem 
21 - dniowego terminu, o czym świadczy umieszczona na nim adnotacja (wywieszono 28.12.2018 r., 
zdjęto 25.01.2019 r.). Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Echo Dnia - dodatek „Echo Staszowskie" w dniu 28.12.2018 r.) 
oraz na stronie internetowej (BIP Urzędu Gminy Staszów). Wykaz zawierał informacje wymagane 
w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wpłaty czynszu w kwocie 92,41 zł 
dzierżawca dokonał w terminie płatności wskazanym w umowie t j . 01.02.2019 r. (WB Nr 23), 

2. Umowa dzierżawy Nr 6845.04.2019 z dnia 01.02.2019 r. zawarta na okres 3 lat t j . od 01.02.2019 r. 
do 31.01.2022 r. na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 0,35 ha, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 143, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KIB/00052364/5. 
Z § 4 umowy wynika, że czynsz dzierżawny wynosi 190,26 zł brutto rocznie i jest płatny na wskazany 
rachunek bankowy „z góry" do 31 marca każdego roku kalendarzowego, za dany rok dzierżawy, 
a za wszelkie opóźnienia w zapłacie należności wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe, 
począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności czynszu (§5). 
Ustalono, że Rada Gminy uchwałą Nr 111/14/2018 z dnia 14.12.2018 r. wyraziła zgodę 
na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości (na czas oznaczony do 3 lat). Nieruchomość 
stanowiąca przedmiot umowy została ujęta w wykazie (nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
na czas oznaczony do 3 lat), który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie 
z zachowaniem 21 - dniowego terminu, o czym świadczy umieszczona na nim adnotacja (wywieszono 
28.12.2018 r., zdjęto 25.01.2019 r.). Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Echo Dnia - dodatek „Echo Staszowskie" 
w dniu 28.12.2018 r.) oraz na stronie internetowej (BIP Urzędu Gminy Staszów). Wykaz zawierał 
informacje wymagane w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wpłaty czynszu 
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w kwocie 190,26 zł dzierżawca dokonał w terminie płatności wskazanym w umowie t j . 12.02.2019 r. 
(WB Nr 30), 
3. Umowa dzierżawy Nr 6845.01.2019 z dnia 01.02.2019 r. zawarta na okres 3 lat t j . od 01.02.2019 r. 
do 31.01.2022 r. na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 0,7255 ha, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 302/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI B/00052364/5. 
Z § 4 umowy wynika, że czynsz dzierżawny wynosi 209,29 zł brutto rocznie i jest płatny na wskazany 
rachunek bankowy „z góry" do 31 marca każdego roku kalendarzowego, za dany rok dzierżawy, 
a za wszelkie opóźnienia w zapłacie należności wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe, 
począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności czynszu (§ 5). Ustalono, 
że Rada Gminy uchwałą Nr 111/14/2018 z dnia 14.12.2018 r. wyraziła zgodę na wydzierżawienie 
przedmiotowej nieruchomości (na czas oznaczony do 3 lat). Nieruchomość stanowiąca przedmiot 
umowy została ujęta w wykazie (nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 
do 3 lat), który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie z zachowaniem 
21 - dniowego terminu, o czym świadczy umieszczona na nim adnotacja (wywieszono 28.12.2018 r., 
zdjęto 25.01.2019 r.). Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Echo Dnia - dodatek „Echo Staszowskie" w dniu 28.12.2018 r.) 
oraz na stronie internetowej (BIP Urzędu Gminy Staszów). Wykaz zawierał informacje wymagane 
w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wpłaty czynszu w kwocie 209,29 zł 
dzierżawca dokonał w terminie płatności wskazanym w umowie t j . 12.03.2019 r. (WB Nr 50). 
Nieprawidłowości w zakresie zawarcia ww. umów dzierżawy nie stwierdzono. 

VIII. ROZLICZENIA FINANSOWE GMINY Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

(kontrolowała Joanna Pieczyrak) 
W 2018 roku funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Gminy: 6 jednostek budżetowych 
oraz 2 instytucje kultury oraz samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej (szczegółowy wykaz 
jednostek organizacyjnych stanowi akta kontroli nr AK/1/2). Każda z jednostek organizacyjnych 
posiadała wyodrębniony rachunek bankowy. 
Kontrolą objęto przestrzeganie przez Wójta obowiązków wynikających z art. 248 ust. 1 i art. 249 
ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że pismem z dnia 13.11.2017 r. znak: RF.3035/26/2017 Wójt 
przedłożył w dniu 13.11.2017 r. projekt budżetu Gminy na 2018 r. Przewodniczącemu Rady Gminy. 
Pismem z dnia 13.11.2017 r. znak: RF.3035/25/2017 Wójt przedłożył projekt budżetu na 2018 r. 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach. Uchwałą Nr 21/2017 V Składu Orzekającego z dnia 
21.11.2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
Gminy na 2018 r. 

W dniu 17.11.2017 r. Wójt przekazał jednostkom podległym informacje niezbędne do opracowania 
projektów planów finansowych na 2018 r., zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
Kierownicy jednostek z zachowaniem ustawowego terminu, wynikającego z art. 248 ust. 2 ww. 
ustawy, opracowali projekty planów finansowych. Uchwałą Nr XLIV/274/2017 z dnia 29.12.2017 r. 
Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2018 r. Informację o ostatecznych kwotach dochodów 
i wydatków oraz wysokości dotacji, ujętych w uchwale budżetowej, przekazano jednostkom 
organizacyjnym Gminy w dniu 03.01.2018 r., zgodnie z terminem wskazanym w art. 249 ust. 1 pkt 1 
ustawy o finansach publicznych. 
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1. Jednostki budżetowe 
W Gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące jednostki budżetowe: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szydłowie, Gimnazjum w Szydłowie, Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie, Szkoła 
Podstawowa w Szydłowie, Szkoła Podstawowa w Solcu Starym oraz Publiczne Przedszkole 
w Szydłowie. 
W zakresie egzekwowania obowiązku terminowego sporządzania i przedkładania Wójtowi 
sprawozdań, próbą kontrolną objęto następujące sprawozdania z ww. jednostek budżetowych: 
miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za okres styczeń - marzec 2018 r. oraz sprawozdania 
roczne za 2018 r., sprawozdania kwartalne Rb-N i Rb-Z za wszystkie kwartały 2018 r. oraz 
sprawozdania finansowe za 2017 r. 
Kontrolę powyższych sprawozdań przeprowadzono w zakresie: spełniania wymogów formalnych, 
terminowości przekazania do właściwych odbiorców oraz przestrzegania obowiązku sprawdzenia 
sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. 
Objęte kontrolą sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych i sprawozdania 
finansowe były terminowo sporządzane i przedkładane Wójtowi. Sprawozdania złożono 
na prawidłowych formularzach. Przedłożone do kontroli sprawozdania zostały sprawdzane pod 
względem formalnym i rachunkowym, a na okoliczność dokonania kontroli na sprawozdaniach 
umieszczano datę z podpisem osoby sprawdzającej. 
Ponadto sprawdzeniem objęte zostały zasady prowadzenia ewidencji rozliczeń z tytułu dochodów 
i wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2018 roku przez dwie jednostki 
budżetowe: Szkołę Podstawową w Szydłowie oraz Przedszkole Publiczne w Szydłowie. 
Ewidencję rozliczeń z tytułu dochodów realizowanych przez podległe Gminie jednostki budżetowe 
prowadzono prawidłowo na koncie 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" według jednostek 
realizujących dochody w korespondencji z kontem 901 „Dochody budżetu". Ewidencję rozliczeń 
z tytułu realizowanych wydatków budżetowych przez podległe gminie jednostki budżetowe 
prowadzono na koncie 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" według jednostek realizujących 
wydatki budżetowe w korespondencji z kontem 902 „Wydatki budżetu". 

W ewidencji księgowej ujmowano miesięcznie dochody i wydatki wykonane przez powyższe jednostki 
budżetowe w wysokości wynikającej ze złożonych sprawozdań budżetowych za okres styczeń -
marzec 2018 r. Powyższą ewidencję prowadzono zgodnie z zasadami funkcjonowania ww. kont 
określonymi w przyjętej polityce rachunkowości, w związku z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 

2. Samorządowe osoby prawne 
Instytucje kultury 

W 2018 r. w Gminie funkcjonowały dwie instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie 
oraz Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. Kontrolę przeprowadzono w zakresie egzekwowania 
od instytucji kultury informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 
2018 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 r., 
terminowości złożenia sprawozdań Rb-Z i Rb-N za wszystkie kwartały 2018 r. oraz sprawozdania 
finansowego za 2017 r. 

Ustalono, że Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie przedłożył w dniu 26.07.2018 r. 
informację z przebiegu planu finansowego za I półrocze 2018 r. oraz w dniu 31.01.2019 r. przedłożył 
sprawozdania z wykonania planu finansowego ww. instytucji za 2018 r. Dyrektor Gminnego Centrum 
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Kultury w Szydłowie przedłożył w dniu 31.07.2018 r. Informację z przebiegu wykonania planu 
finansowego za I półrocze 2018 r. oraz w dniu 28.02.2019 r. przedłożył Sprawozdanie z przebiegu 
wykonania planu finansowego na 31.12.2018 r. Przedmiotowe informacje złożono z zachowaniem 
terminu określonego w art. 265 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. 
Kontroli poddano terminowość złożenia przez ww. instytucje kultury sprawozdań Rb-N i Rb-Z 
za wszystkie kwartały 2018 r. Objęte kontrolą sprawozdania Rb-N i Rb-Z zostały przekazane 
z zachowaniem wymaganego terminu określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
Ponadto ustalono, że Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie przedłożył 
w dniu 28.03.2018 r. sprawozdanie finansowe za 2017 rok składające się z bilansu, rachunku zysków 
i strat (wariant porównawczy) oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie przedłożył w dniu 29.03.2018 r. sprawozdanie 
finansowe za 2017 r. składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz wprowadzenia 
do sprawozdania finansowego wraz z dodatkową informacją do bilansu. 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
Kontroli poddano terminowość złożenia przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Szydłowie sprawozdań Rb-N i Rb-Z za wszystkie kwartały 2018 r. Objęte kontrolą 
sprawozdania Rb-N i Rb-Z zostały przekazane z zachowaniem wymaganego terminu określonego 
w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
Ponadto Dyrektor złożył w dniu 26.02.2018 r. sprawozdanie finansowe za 2017 r. składające się 
z bilansu oraz rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdanie finansowego, 
stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

IX. USTALENIA KOŃCOWE 
Protokół niniejszy składa się ze 123 stron kolejno ponumerowanych. Integralną część protokołu 
stanowią nw. załączniki oraz akta kontroli wyszczególnione w załączniku Nr l / l . 
Kierownikowi jednostki przysługuje prawo wglądu do akt kontroli. 
Nr l/l Wykaz akt kontroli. 
Nr 1/2 Wyjaśnienie Sekretarza w sprawie niezamieszczania W BIP UG Szydłów informacji 
o przeprowadzanych w urzędzie kontrolach w latach 2015 - 2018 r., 
Nr 1/3 Protokół z instruktażu udzielonego Sekretarzowi w sprawie obowiązku publikacji w BIP UG 
informacji o przeprowadzonych w urzędzie kontrolach. 
Nr ll/l Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. 
Nr 11/2 Protokół z instruktażu udzielonego Skarbnikowi i Burmistrzowi w zakresie aktualizacji zasad 
(polityki) rachunkowości. 
Nr 11/3 Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie zapisów księgowych na koncie 101 „Kasa". 
Nr 11/4 Protokół z kontroli kasy. 
Nr 11/5 Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie zestawień obrotów dzienników częściowych. 
Nr 11/6 Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie nieprawidłowo prowadzonej ewidencji szczegółowej konta 
134 „Kredyty bankowe". 
Nr 11/7 Protokół z instruktażu udzielonego Skarbnikowi w zakresie prowadzenia ewidencji 
szczegółowej do konta 134 „Kredyty bankowe". 



Nr 11/8 Wspólne wyjaśnienie Referent ds. gospodarki nieruchomościami i p.o. Kierownika Referatu 
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w sprawie nieterminowego przekazywania dowodów OT. 
Nr 11/9 Wspólne wyjaśnienie Skarbnik i Burmistrza w sprawie niewykazania w sprawozdaniu Urzędu 
Rb-Z i Rb-UZ zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej. 
Nr lll/l Wspólne oświadczenie Skarbnik i Burmistrza w sprawie zaciągania w 2018 r. zobowiązań 
wpływających na wysokość długu oraz udzielania w 2018 r. poręczeń i gwarancji. 
Nr HI/2 Wspólne wyjaśnienie Skarbnik i Burmistrza w sprawie niewykazania danych w WPF na lata 
2018-2026 i w WPF na lata 2019-2031. 
Nr IV/1 Wyjaśnienie Kierownika Referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa 
i drogownictwa w sprawienie nie wykazania do opodatkowania gruntów będących w posiadaniu 
samoistnym Gminy. 
Nr IV/2 Wyjaśnienie Młodszego Referenta ds. wymiaru podatków i opłat w sprawie nie sporządzania 
i nie przechowywania w dokumentacji podatkowej kopii wydanych decyzji wymiarowych dotyczących 
podatków pobieranych od osób fizycznych w 2018 r. 
Nr IV/3 Protokół z instruktażu udzielonego Specjaliście księgowo podatkowemu w sprawie 
obowiązku zamieszczania w decyzjach o umorzeniu zaległości i odroczenia terminu płatności dat ich 
wydania. 
Nr IV/4 Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie nie egzekwowania od inkasentów obowiązku terminowego 
wpłacania na rachunek budżetu Gminy za inkasowanych kwot podatków. 
Nr IV/5 Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie ujęcia na kartach kontowych podatników odpisów 
umorzonych zaległości pod datą wydania decyzji zamiast pod datą jej doręczenia. 
Nr IV/6 Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie ujmowania na kontach podatników wpłat podatków 
u inkasenta pod datą inną, niż faktyczna data wpłaty. 

Nr IV/7 Wyjaśnienie Kierownika Referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa 
w sprawie objęcia przez Gminę w 2018 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Nr IV/8 Wyjaśnienie Podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 
w sprawie nie zamieszczania na deklaracjach adnotacji o ich sprawdzeniu pod względem formalnym 
i rachunkowym, 
Nr IV/9 Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie zaniechania wystawienia tytułów wykonawczych. 
Nr V/l Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie kontrasygnowania umowy zawartej dnia 19.10.2018 r. 
pomiędzy Gminą Szydłów reprezentowaną przez Wójta, a pracownikiem samorządowym 
zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Szydłowie na stawisku Inspektor ds. ewidencji ludności, 
działalności gospodarczej i spraw wojskowych, na mocy której powierzono do wykonywania zadania, 
które wymagają ich wykonania w miejscu wykonywania umowy o pracę. 
Nr V/2 Wyjaśnienie Referenta ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej i Zarządzania 
Kryzysowego w sprawie ustalenia i naliczenia ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo 
gaśniczych, ćwiczeniach oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną członkom 
OSP Szydłów, OSP Wola Żyzna, OSP Kotuszów, OSP Solec, OSP Potok oraz OSP Korytnica pomimo 
braku oświadczeń o zachowaniu lub niezachowaniu wynagrodzenia. 
Nr V/3 Protokół z udzielonego Referentowi ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego instruktażu w sprawie naliczenia i wypłaty ekwiwalentu za udział członków 
OSP w działaniach ratowniczych na podstawie prawidłowo sporządzonych wniosków dotyczących 
wypłaty tegoż świadczenia, t j . po złożeniu wraz z wnioskiem oświadczenia o nie zachowaniu 
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wynagrodzenia w związku z nieobecnością w pracy, spowodowaną udziałem w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
Nr V/4 Wyjaśnienie Referenta ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej i Zarządzania 
Kryzysowego w sprawie zawyżenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział 
w działaniach ratowniczo gaśniczych. 
Nr V/5 Wyjaśnienie Referenta ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej i Zarządzania 
Kryzysowego w sprawie naliczenia ekwiwalentu niezgodnie z Uchwałą NrXLVII/287/2018 Rady Gminy 
z dnia 28.03.2018 r. 
Nr V/6 Protokół z udzielonego Referentowi ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego instruktażu w sprawie naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
OSP zgodnie ze złożonymi wnioskami potwierdzającymi faktyczny czas udziału członków 
OSP w działaniach ratowniczych oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVI 1/287/2018 Rady Gminy z dnia 
28.03.2018 r. 
Nr V/7 Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie sposobu pokrycia powstałego w 2018 roku niedoboru 
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nr V/8 Wyjaśnienie p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w sprawie 
nieterminowego zwrotu wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie". 
Nr V/9 Wyjaśnienie p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w sprawie 
nieterminowego zwrotu wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 do km 0+224". 
Nr Vl/1 Wyjaśnienie Inspektora ds. promocji gminy w sprawie sprawozdań końcowych z wykonania 
zadań publicznych przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w 2018 r. 
Nr VI/2 Protokół z instruktażu udzielonego Inspektorowi ds. promocji gminy w zakresie przyjmowania 
sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych na obowiązującym wzorze. 
Nr VI/3 Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie nieprawidłowej klasyfikacji dotacji udzielonych w trybie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 
1. Andrzej Tuz - Burmistrz, 
2. Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy 
3. Janusz Sowa - Sekretarz 
4. Anna Suchorowska - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa 
i drogownictwa 

5. Janusz Machnik-p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
6. Anna Mikuśkiewicz - Młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat 
7. Barbara Kręcisz-Specjalista księgowo-podatkowa 
8. Marta Stachowich-Hanczke - Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 
9. Sylwester Celejewski - Referenta ds. funduszu sołeckiego, OSP, Obrony Cywilnej i Zarządzania 
Kryzysowego 
10. Małgorzata Walkowicz- Referent ds. gospodarki nieruchomościami 
11. Piotr Walczak - Inspektor ds. promocji gminy y 
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Burmistrza oraz Skarbnika poinformowano o przysługującym im prawie odmowy podpisania 
protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn 
tej odmowy. 
Zgodnie z art. 9 ust. la ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) kierownik jednostki kontrolowanej lub jego zastępca może 
odmówić podpisania protokołu, składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie 
co do przyczyn tej odmowy. Uprawnienie takie przysługuje również skarbnikowi lub jego zastępcy. 
Protokół został podpisany na każdej stronie przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Burmistrza, Skarbnika oraz Zastępcę Skarbnika. 
Jeden egzemplarz protokołu przekazano Burmistrzowi. 

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy pod numerem 1/2019. 

Szydłów, dnia 11.04.2019 r. 

Podpisy: 
Inspektorzy RIO: Skarbnik: Zastępca Skarbnika Burmistrz: 
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Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem w dniu /j/l flin. (tO/Qjt 


