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Wydział Kbntroli Gospodarki Finansowej
w Gdańsku przęlowadził na podstawie art.7 ust. 1

egionalnej bby obrachuŃowej
z dnia 7 puździemilka I992r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z poźn.
zm.) oraz $ 4 ust. I rozporządzeniaPrezesa Rady Mini
siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb

z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie
obrachunkowych oraz szczegółowej

organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu pos ia (Dz. U. Nr 167, poz. 1747),
kontrolę kompleksową gminyw okresie od dnia 2 stycznia do dnia 20 kwietnialZOtZr.

Starogard Gdński.

wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym ptzez obie strony w dniu
20 kwietni a 20I2r., którego j eden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi'

Celem kontroli _ obejmującej lata: 2008 - 20ll, zgodnie z postanowieniami art. 5
ustaw o regionalnych izbach obrąchunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji
przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadan w zakresie gospodarki
finansowej oraz zartówień publicznych.

Z dokonanych ustaleń kontroli wynika, ze w kierowanej przez Pana jednostce część
zadń wykonywana była z naruszeniem przepisów zawartych w aktach prawnych
regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Do najistotniejsrych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli naleĘ
zahcryć;

1. Niąrawidłowości związane ze stosowaniem ustawy z dnia 29 września I994r.
o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U z 2009r., Nr 152, poz.l223 z późn. zm.),
a mianowicie:
a) nieokreślenie w przyjętych w jednostce zasadach (polityce) rachunkowości zasad

dokonywania odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych,
czpnaruszono przęis ań. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 2 w zw. z art. 33 ust. 1 i art. 32
ust. 1 - 4 i ust. 6 ustawy o racłtunkowości_ str. 132 protokofu kontroli.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości, określając zasady
(politykę) rachunkowości nalezy zapewnió wyodrębnienie w rachunkowości



2.

wszvstkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowei i finansowej oraz
wymku finansowego j ednostki.

Natomiast w myśl art. 33 ust.l w zw. z ari. 32 cyt. ustawy, odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych
dokonuje się drogą systematycznęgo, planowego rozłożenia ich wartości
początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Stosownie zaś do treści art. 10 ust' 2 ustawy o rachunkowości, dokumentację
opisującą w języku polskim ptzyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości
ustala w formie pisemnej kierownik jednostki.

b) dokonanie poprawek w dowodach księgowych Za pomocą korektora' czym
naruszono art.22 ust.3 ustawy o rachunkowości _ str. I24 protokofu.

Zgodnie zprzywołartym przepisem błędy w dowodach wewnętrznych mogąbyó
poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czlelności
skreślonych wyrużeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz
złożenie podpisu osoby do tego upowaznionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej. Nie mozna poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

Nieustalenie do zwrotu dotacji udzielonych organizacjom pozlku publicznego pomimo
wykorzystania przez nie części środków niezgodnie z zawartymi umowami oraz
postanowieniami uchwały Nr LIV50ó|20I0 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia
28 paździemLka 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Starogard
Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc
pożytku publicznego na rok 20] ], a mianowicie:
a) dotacja udzielona Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw oświatowo-

Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na mocy umowy rr OZSlgl20II z
dnia 12 |ipca 20llr., na realizację zadaria pn. ,,organizacja w1rpoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z terenu gniny Starogard Gdański'' _ w rozliczeniu dotacji
ujęto wydatek zrealizowany przed terminem realizacji zadania, tj. ptzed 12 lipca
201Ir. (polisa nr 125-A 220363 - ubezpieczenie NNW na kwotę 5I.45 zł, data
zapłaty:7lipca}}llr.) _ str. 94 protokofu;

b) dotacja udzielona Gminnemu Związkowi Sportowemu ,,Kociewie'' w Starogardzię
Gdanskim na mocy umowy nr KSP.426.l.20lI z dnia 15 kwietnia 20I1r. na
realizację zadaria pn. ''Gminna amatorska liga piłki noznej juniorów'' - w
rozliczeniu dotacji ujęto wydatki dokonane przed terminem realizacji zadania (oraz
przed dniem podpisania umowy), tj. przed 15 kwietnia 20llr., a mianowicie:

faktura FP00815/04lll z dnia 12 kwietnia Ż0l|r. na zakup cementu w kwocie
139.30 zł'
faktura 440lMGZl201I z dnia 14 kwietnia 20llr. na zakttp trawy i oleju do
kosiarki w kwocie 251.60 zł (str. 97 protokofu);

czym naruszono $ 9 lit. b w/w Programu wspóĘracy oraz art.61 ust.l pkt2 w zw.
z art. 60 pkt I i art.252 ust. I pkt 1 ustawy z dniaZ7 sierpnia}}D9r. ofinansach
publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 zpóźn. zm.).

W myśl $ 9 lit. b Programu współpracy dotacje, o których mowa w ustąwie
o działalności pożytlu publicznego i wolontańacie, nie mogą być udzielane na
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacię
kosztów.

Zgodnie z treściąan.Z1Ż ust.l pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotacje
udzielone z bldŻetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie
z ptzeznaczeniern podlegają zwrotowi do budzetu wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia
nieprawidłowości.



Stosownie do brzmienia art. 60 pkt 1 cyt. ustawy środkami publicznymi
stanowiącymi niepodatkowe nalezności budzetowe o charakterze publiczno-
prawnym są kwoty dotacji podlegające zwrotowi w ptzypadkach określonych
w Ww ustawie. Natomiast z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, iż orgatami
pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w stosunku do należności
budzetów jednostek samorządu terytorialnego są wójt, burmtstrz, ptezydent miasta,
starosta albo marszałek województwa.

Podając powyzsze do wiadomości Panu Wójtowi' działając na podstawie art. 9 ust. 2
ustąwy o regionalnych izbąch obrachunkowycłt, proszę o spowodowanie usunięcia
przedstawionych nieprawidłowości poprzez:

1. uzupełnienie obowiązujących w jednostce zasad (polityki) rachunkowości o zasady
dokonywania odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych oraz
dokonywanie poprawek w dowodach księgowych w sposób określony w ustąwie
o rąchunkowości,

2. przestrzeganie obowią7ujących przepisów oraz zawartych umów przy roz|iczaniu
uCzielonych dotacji.

Proszę równiez wyeliminować wszystkie pozostałe uchybienia
i nieprawidłowości wyszczególnione w protokole kontroli.

Jednocześnie informuj ę, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wystąpienia pokontrolnego zawiadomiÓIzbęo sposobie wykonania wniosków lub
pr zy czynach i ch ni ewykonani a.

Wykonanie wskazanych wYej zaleceń może byó objęte kontrolą sprawdzającą
zgodnie z art.7aust. 4 ustawy o regionalnych izbąch obrachunkowch.

Do wniosków zawartych w powyzszym wystąpieniu (zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4
ustawy o regionalnych izbach obrąchunkowch) przysfuguje prawo zgloszenia zastrzeżeń
w terminie 14 dni od dnia otrzymaria wystąpienia pokontrolnego do Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Gdńsku za pośrednictwem Prezesa tutejszej Izby.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Gminy Starogard Gdanski
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