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Dotyczy: protokofu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 27.09.2013 r. 

Wystapienie pokontroine 

Na podstawie ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 j .t.) i rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z 
dnia 16 Iipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasi~gu terytorialnego regionalnych izb 
obrachunkowych oraz szczeg6lowej organizacji izb i trybu post~powania (Oz. U. z 2004r. Nr 
167, poz. 1747) w dniach od 11.07.2013r. do 26.09.2013 r. przeprowadzona zostala kontrola 
kompleksowa gospodarki finansowej. 

Kontrola obj~la okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. i przeprowadzona 
zostala zgodnie z zatwierdzonyrn programem. 

W celu usuni~cia stwierdzonych nieprawidlowosci i usprawnienia dzialalnosci 
kontrolowanej jednostki na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy kieruj~ nast~pujqce 

wystqpienie pokontrolne: 

II. Ksifgowosc i sprawozdawczosc 

1. Stwierdzono: 
W sprawozdaniu z wykonania planu wydatk6w budzetowych Rb-28S za 2012 rok nie 
wykazano zobowiqzafl na kwot~ 46.656,19 zl z tytulu zakupu energii elektrycznej , wywozu 
nieczystosci , zakupu paliwa (faktura zbiorcza), uslug pocztowych, z tytUfu dostawy wody 
uj~tych w urzqdzeniach ksi~gowych roku 2013 na koncie 201 str Ma. 
- str. 18-19 protokofu kontroli. 
Wnioskuje: 
Sprawozdania budzetowe sporzqdzac zgodnie z Zalqcznikiem Nr 39 do rozporzqdzenia 
Ministra Finans6w z dn. 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U. 
2010.20.103 z pM. Zm.) 
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2. Stwierdzono: 
Blttdnie wykazano w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartalu 2012 roku w 

wierszu N3 depozyty na zqdanie srodki na rachunkach bankowych 0 kwottt 3.388.542,01 zl, 

kt6rq w trakcie kontroli wykazano w korekcie sprawozdania. 

- str. 22 protokoru kontroli. 

Wnioskuje: 
Sprawozdania budzetowe sporzqdzac zgodnie z zalqcznikiem Nr 39 do rozporzqdzenia 
Ministra Finans6w z dnia 3 lutego 201 Or. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej 
(Dz.U.20l 0.20.103 z p6Zn. zm.) 

3. Stwierdzono: 
B1ttdnie sporzqdzono sprawozdania finansowe jednostkowe dla Urzttdu Gminy, lqczne oraz 
bilans skonsolidowany. 
lednostka w trakcie kontroli sporzqdzila korekty ww. sprawozdan jednostkowych oraz 
sprawozdan fqcznych (tj. bilansu jednostki budzetowej i samorzqdowego zakladu 
budzetowego, zestawienia zmian w funduszu jednostki, rachunku zysk6w i strat jednostki 
oraz bilansu skonsolidowanego). 
- str. 23-27 protokoru kontroIi 
Wnioskuje: 
W sporzqdzanych sprawozdaniach stanowiqcych ksittgi rachunkowe wykazywac dane 
wynikajqce z urzqdzen ksittgowych, rzetelnie i jasno przedstawiajqc sytuacjtt majqtkowq i 
finansowq oraz wynik finansowy do czego zobowiqzuje art. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. 0 

rachunkowosci (Dz.U.2013.330 j.t.) 

III. BudZet jednostki samorz~du terytorialnego 

Dochody 

4. Stwierdzono: 
Dokonywano przypisu podatku od nieruchomosci na indywidualnych kontach podatnik6w w 
oparciu 0 informacje skladane na nieaktualnych formularzach. Uchwalq Rady Gminy 
Baboszewo Nr Ix/l06/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r okreslono nowe wzory formularzy 
deklaracji i informacji podatkowych. 
Nowe wzory nie zostaly rozeslane wszystkim podatnikom, Sq one sukcesywnie wymieniane 
przy kaZdej zmianie ze strony podatnika, oraz nowe wzory otrzymujq podatnicy dla nowo 
powstalych budynk6w. 
- str. 31 protokofU kontroli. 
Wnioskuje: 
Spowodowac aby wszyscy podatnicy otrzymaIi aktualne wzory formularzy. 

Wyegzekwowac ich zlozenie do Urzttdu. Dokonac weryfikacji naliczonego podatku zgodnie z 

art. 274a § 2 oraz art. 276 ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. ( tj . Dz. U. 

z 2005r Nr 229, poz. 1954 ze zm.) 


S. Stwierdzono: 
Niedokonanie czynnosci sprawdzajqcych deklaracji na podatek od srodk6w transportowych, 

w wyniku czego przyjttto deklaracje niezawierajqce wszystkich danych niezbttdnych do 

naliczenia podatku. 

- str. 36 i 37 protokoru kontroli 
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Wnioskuje: 

Ookonywac czynnosci sprawdzajqcych deklaracje na podatek od srodkow transportowych 

stosownie do art. 272 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja Podatkowa (Oz. U. z 2005r Nr 

229, poz. 1954 ze zm.) 


6.Stwierdzono: 

Nie tenninowo wysylano upomnienia z zagrozeniem wszcz~cia post~powania egzekucyjnego. 

Nie wystawiano upomnien po kazdej racie podatku przez co dopuszczono do przedawnienia 

w kwocie lqcznej 22.965,40z1. 

- str. 47 protokolu kontroli. 

Wnioskuh:: 

Przestrzegac § 3 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 22 listopada 2001 r. w 

sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy 0 post~powaniu egzekucyjnym w 

administracji (Oz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.), 

W przypadku zwloki w zaplacie zobowiqzania podatkowego wystawiac - po bezskutecznym 

uplywie terminu okreslonego w upomnieniu - tytuly wykonawcze i kierowac je bez zb~dnej 


zwloki do wlasciwego miejscowo urz~du skarbowego stosownie do art. 15 § 1 ustawy z dnia 

17.06.1966r 0 post~powaniu egzekucyjnym w administracji (Oz. U. z 2005r Nr 229, poz. 

1954 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, § 6 ust.1, § 7 ustA ww. rozporzqdzenia. Ookonywac 

zabezpieczenia zobowiqzan podatkowych stosownie do Ozialu " Zobowiqzania podatkowe" 

rozdzial3 " Zabezpieczenie wykonania zobowiqzan podatkowych" Ordynacji Podatkowej. 


7. Stwierdzono: 

Nie wyst~powano do Urz~du Skarbowego z zapytaniem 0 sposobie zalatwienia wniosku 

egzekucyjnego? 

- str. 47 protokolu kontroli. 

Wnioskuje: 

Przestrzegac § 2 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 

wykonania niektorych przepisow ustawy 0 post~powaniu egzekucyjnym w administracji (Oz. 

U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.). 


8. Stwierdzono: 

Do wnioskow 0 umorzenia, przyznanie zwolnienia w podatku rolnym z tytulu utworzenia lub 

powi~kszenia gospodarstwa rolnego, podatnicy nie zalqczali informacji 0 pomocy publicznej. 

Udzielano zatem zwolnien z pomini~ciem przepisow 0 pomocy pubJicznej. 

- str. 47 i 48 protokolu kontroli 

Wnioskujs:: 

Wymagac od wnioskodawcow zlozenia informacji 0 otrzymanej pomocy pubJicznej na 

druku okreslonym w zalqczniku nr 2 - w zwiqzku z § 2a ust. 2 - do rozporzqdzenia Rady 

Ministrow z dnia 29.09.2010r w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 

ubiegajqcy si~ 0 pomoc innq niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybolowstwie ( Oz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.) albo oswiadczenia 0 nieotrzymaniu tej pomocy 

stosownie do art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 20.04.2004r 0 post~powaniu w sprawach 

dotyczqcych pomocy publicznej (tj. Oz. U. z 2007r, Nr 59, poz. 404 ze zm.) 


9. Stwierdzono: 
Brak egzekwowania wplat z tytulu oplaty od posiadania psa - nie wplacila zadna osoba. 
- str 50 protokolu kontroli 
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Wnioskuje: 
Wyznaczyc inkasenta (inkasentow) i zobligowac do poboru oplaty za posiadanie psa w 
zwiqzku z podjt(tq przez Radt( Gminy Baboszewo w dniu 5 grudnia 2007r Uchwalt( nr 
VIII/4112007 dot. oplaty od posiadania psa. oraz zgodnie z Ustawq 0 podatkach i oplatach 
lokalnych art. 18a. (j.t. Dz.U.2010.95 .613 z p6Zn. zmian.) 

Wydatki 

10. Stwierdzono: 
Nieprzestrzeganie obowiqzujqcej klasyfikacji w zakresie wydatkow zwiqzanych z: 
1. wyplarq ekwiwalentu za udzial w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla czlonkow OSP 

(wydatek zaklasyfikowano do § 3020), 

2. usrugq utrzymania oswietlenia ulicznego - konserwacja oswietlenia (wydatek 

zaklasyfikowano do § 4300) , 

Powyzsze wydatki w 2013r. klasyfikowane Sq poprawnie. 

- str. 57 i 61 protokoru kontroli 


Wnioskuje: 
Przestrzegac prawidlowej klasyfikacji dotyczqcej wydatkow zgodnie z rozporzqdzeniem 

Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, 

wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzqcych ze irodel zagranicznych 

(Dz.U.2010.38.207 z poin. zm.), w szczegolnosci wydatki zwiqzane z: 

- wyplatq ekwiwalentu za udzial w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla czlonkow OSP 

(zaklasyfikowac do § 3030), 

- usrugq utrzymania oswietlenia ulicznego - konserwacja oswietlenia (zaklasyfikowac do § 

4270). 


11. Stwierdzono: 
Dokonywanie wydatkow z rachunku ZFSS Urzt(du Gminy dla GOPS-u, ZWiK i Biblioteki 
pomimo braku porozumienia 0 wspolnym prowadzeniu dzialalnosci socjalnej pomit(dzy 
Urzt(dern Gminy a powyzszymi jednostkami. 
W trakcie kontroli, z dniem 15.07.2013r. zostala zawarta umowa pomit(dzy Urzt(dem Gminy 
Baboszewo, Gminnym Osrodkiern Pomocy Spolecznej w Baboszewie, Gminnq Bibliotekq 
Publicznq w Baboszewie oraz Zakladem Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie 
o prowadzeniu wspolnej dzialalnosci socjalnej jednostek organizacyjnych. 
- str. 63 protokoru kontroli 
Wnioskuje: 
Wydatkow z rachunku ZFSS Urzt(du Gminy dla GOPS-u, ZWiK i Biblioteki dokonywac 
zgodnie z ustawq z dnia 04.03.1994r. 0 zakladowym funduszu swiadczen socjalnych 
(Dz.U.2012.592 - j.t. z p6Zn. zm.). 

12. Stwierdzono: 
Dokonywanie platnosci za faktury dot. wydatkow poniesionych w ramach funduszu 
socjalnego, ktorych adresatem nie jest grnina, lecz jednostki oswiatowe - Szkola Podstawowa 
w Sarbiewie, Szkola Podstawowa w Mystkowie, Szkola Podstawowa w Baboszewie, Zespol 
Szkol w Polesiu, Gimnazjum) 
- str. 65, 66 protokoru kontroli. 
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Wnioskuje: 
Rozliczen z kontrahentami dokonywae na podstawie dowod6w ksi~gowych spelniaj'lcych 
wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci (Dz.U.2013.330
j. t.). 

13. Stwierdzono: 
Nie przestrzegano zaptsow ustawy 0 zakladowym funduszu swiadczen socjalnych 
dotycz'lcych wyplaty swiadczen pieni~znych dla pracownik6w Urz~du Gminy i podleglych 
jednostek z okazji "Dnia Kobiet" . Zgodnie z obowi'lzuj'lc'l ustaw'l powyzsze wyplaty 
powinny bye zr6znicowane, uzaleznione od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej. 
- str. 65 protokoru kontroli. 
Wnioskuje: 
Przestrzegae zapis6w art. 8.1. ustawy z dnia 4 marca 1994r. 0 zakladowym funduszu 
swiadczen socjalnych (Dz.U.2012.592 - j.t. z pOin. zm.) . 

Mienie Komunalne 

14. Stwierdzono: 
Uj~cie zestawu komputerowego na koncie 013 niezgodne z zaptsem w polityce 
rachunkowosci. 
W polityce rachunkowosci zapisano, ze do srodk6w trwalych zalicza si~ zestawy 
komputerowe, drukarki, skanery i inne urz'ldzenia wejscia i wyjscia ponizej 3.500,00 zl, kt6re 
si~ amortyzuje wg stawki 30% okreslonej wg KST lub niniejszym zarz'ldzeniu. 
- str. 89 protokoru kontroli 
Wnioskuje: 
Ewidencj~ srodk6w trwalych prowadzie zgodnie z obowi'lzuj'lc'l w Urz~dzie Gminy polityk'l 
rachunkowosci przyj~t'l Zarz'ldzeniem W6jta Gminy Baboszewo Nr 2/2012 z dn. 
05.05.2012r. 

V. Rozliczenia jednostki samorz~du terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi 

15. Stwierdzono: 
Sprawozdania budzetowe oraz sprawozdania finansowe jednostek podleglych podpisane 

zostaly przez Skarbnika Gminy i Kierownik6w jednostek. 

- str. 93 protokoru kontroli. 

Wnioskuje: 
Sprawozdania jednostek podpisuj'l odpowiednio kierownik jednostki oraz g16wny ksi~gowy, 
z godnie z § 26.1. Rozporz'ldzenia Ministra Finans6w z dnia 05.07.2010r. w sprawie 
szczeg61nych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, budzet6w 
jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz'ldowych zaklad6w 
budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
maj'lcych siedzib~ poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2013.289 j .t.) 

Za nieprawidlowosci wykazane w wyst'lPieniu pokontrolnym odpowiedzialny jest: 
- W6jt Gminy 
- Skarbnik Gminy 

Stosownie do postanowien art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r. 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 j .t.) - Regionalna Izba 
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Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia 0 wykonaniu wniosk6w z wystqpienia 
pokontrolnego lub 0 przyczynach ich niewykonania w terrninie 30 dni od daty jego 
doreczenia. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych do 
wniosk6w zawartych w wystqpieniu pokontrolnym przysluguje W6jt prawo zgloszenia 
zastrzezenia do Kolegium Izby w terrninie 14 dni od daty otrzymania wystqpienia 
pokontrolnego za posrednictwem Prezesa Izby. 
Podstaw'l zgloszenia zastrzezenia moze bye tylko zarzut naruszenia prawa poprzez bl~dn'l 
jego wykladni~ lub jego niewlasciwe zastosowanie. 

Przekazanie inforrnacji niezgodnej z prawd'l 0 wykonaniu wniosk6w pokontrolnych 
podlega karze okreSlonej wart. 27 ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych. 

Otrzymujq: 

I I adresat 
21 ala 
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