
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ; listopada 2016 r.

FB-KF.431.20.2016. AR

Pan
Dariusz Chmura
Burmistrz Gminy Wołów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 14 czerwca do 01 lipca 2016 r. na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 

zespół kontrolny Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: przewodnicząca zespołu Anna Rosiecka - inspektor wojewódzki 

oraz członek zespołu Magdalena Orlikowska - inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę 

sprawdzającą w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Wołowie (ul. Rynek 34, 56-100 Wołów).

Temat kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego.

Okres objęty kontrolą: rok 2015.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r. (NK-KE.430.5.2015.MJ).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta w Wołowie pod poz. 5.



W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Urząd Miejski w Wołowie (UM)

Pan Dariusz Chmura - Burmistrz Gminy Wołów, wybrany w wyborach w dniu 16 listopada 

2014 r. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 01 grudnia 2014 r.),

Pan Jacek Włosko - I Zastępca Burmistrza Gminy Wołów, powołany na stanowisko z dniem 

08 lutego 2011 r. (Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 08 lutego 

2011 r.),

Pan Maciej Nejman - II Zastępca Burmistrza Gminy Wołów, powołany na stanowisko z dniem 

08 lutego 2011 r. (Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 08 lutego 

2011 r.),

Pani Anna Bandoch -  Skarbnik Gminy Wołów, powołana na stanowisko 

z dniem 11 lutego 2011 r. (Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 

04 lutego 2011 r.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie iMOPS)

Pani Elżbieta Krzykwa -  kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, 

powołana na stanowisko z dniem 08 września 2009 r. (Uchwała Nr 148/2009 Burmistrza Miasta
Jł

i Gminy Wołów z dnia 08 września 2009 r.),

Pani Danuta Tomków -  zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wołowie, od dnia 01 łipca 2013 r. (Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika 

samorządowego zawarte w dniu 27.06.2013 r.).

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, 

wskazani w wykazie sporządzonym na potrzeby kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 10-24]

W okresie od 19.04.2012 r. -  26.04.2012 r. Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę finansową w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów (obecnie 

Urząd Miejski), z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami.
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W zakresie realizacji dochodów stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

• nieprawidłowym ustalaniu dochodów w zakresie' wpłat bezpośrednich do kasy 

jednostki dotyczących funduszu alimentacyjnego,

• nieprawidłowym zamknięciu księgi kontowej w 2010 r. przez MOPS w zakresie zaliczki 

i funduszu alimentacyjnego,

• braku zastosowania prawidłowych procedur obliczeniowych dochodów budżetu państwa 

oraz błędach w działaniu stosowanych procedur obliczeniowych w zakresie ewidencji 

księgowej prowadzonej przez UMiG Wołów,

• nieterminowym przekazywaniu dochodów należnych budżetowi państwa

oraz w nieprawidłowych wysokościach,

• sporządzaniu sprawozdań Rb-27ZZ niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, 

poz. 103),

• przekazaniu sprawozdań Rb-27ZZ w dwóch przypadkach w 2010 r. oraz w jednym 

przypadku w 2011 r. po terminie określonym w w/w rozporządzeniu.

co skutkowało wydaniem niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych (wystąpienie pokontrolne 

z dnia 27.07.2012 r. znak FB-KF.431.24.2012):

® prawidłowe ustalanie i terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa przez UMiG

oraz jednostkę organizacyjną tj. MOPS w  Wołowie zgodnie zobowiązującymi

przepisami,

• ścisłe przestrzeganie przepisów wykonawczych dotyczących sporządzania i przekazywania 

sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,

• prowadzenie bieżącej kontroli finansowej w zakresie dochodów budżetu państwa zarówno 

w Urzędzie Miasta i Gminy jak i w jednostce organizacyjnej MOPS,

• przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.

O przyjęciu do realizacji powyższych zaleceń UMiG poinformował pismem z dnia 14.08.2012 r. 

znak ORG.1710.5.2012.ABC.

W celu sprawdzenia prawidłowości tych działań, wskazano jednostkę do objęcia kontrolą 

sprawdzającą.
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W wyniku niniejszej kontroli (sprawdzającej) na podstawie przedłożonych do badania 

dokumentów finansowo-księgowych, proces realizacji dochodów w 2015 roku oceniono 

negatywnie.

Powyższa ocena została ustalona na podstawie ocen cząstkowych badanych obszarów, tj.: 

prawidłowość realizacji dochodów objętych kontrolą w tym:
• ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość 

ich odprowadzania, prawidłowość kwot dochodów odprowadzanych do budżetu 

państwa,

• prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie realizacji ww. dochodów, 

sprawozdawczość w zakresie dochodów objętych kontrolą:

• prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań finansowych, zgodność 

z zapisami księgowymi.

Według przedłożonego do kontroli Sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 

2015 r., Gmina Wołów zrealizowała w 2015 r. dochody w wysokościach wskazanych 

w poniższej tabeli.
\

Klasyfikacja budżetowa
Dochody wykonane 

w zł Dochody 
przekazane 

w złDział Rozdział § Ogółem
Potrącone przez 

jst

750
Administracja

publiczna

75011 
Urzędy Wojewódzkie

0690 
Z tytułu opłat za 

udostępnianie danych 
osobowych ze zbiorów 

meldunkowych

1 116,00 55,80 1 060,20

852
Pomoc

społeczna

85212 
Świadczenia rodzinne, 

świadczenie 
z funduszu 

alimentacyjnego 
oraz składki na 
ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia 

społecznego

0920 
Pozostałe odsetki 62 377,97 0,00 62 370,51

0970 
Wpływy z różnych 

dochodów
6 206,55 3 103,28 3 103,27

0980 
Wpływy z tytułu 

zwrotów wypłaconych 
świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego

134 250,95 53 440,17 80 810,78

85228 
Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

0830 
Wpływy z usług 1 044,12 52,20 924,08

Ogółem: 204 995,59 56 651,45 148 268,84
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Dochody przekazane w 2015 r. w ramach rozdziału 85212 stanowią 98,66% ogółu dochodów 

przekazanych przez Gminę w tym roku w ramach wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

Udział dochodów zrealizowanych i przekazanych w IV kwartale 2015 r., w stosunku 

do dochodów zrealizowanych i przekazanych w roku 2015 w ramach poszczególnych paragrafów 

rozdziału 85212, na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-27ZZ sporządzonych 

za okres od początku roku do końca III kwartału 2015 r. oraz za okres od początku roku do końca 

IV kwartału 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa
Dochody 

wykonane 
w IV  kwartale 

2015r.
[zł]

Udział dochodów 
objętych kontrolą 

z IV kwartału 
do dochodów roku 

2015 r. 
dla danego 

paragrafu/rozdziału

Dochody przekazane 
do DUW w zakresie 

dochodów 
wykonanych 

w IV kwartale 2015r. 
[zł]

Udział dochodów  
objętych kontrolą 

z IV kwartału 
do dochodów roku 

2015 r. 
dla danego 

paragrafu/rozdziałuDział Rozdział §

852 85212
920 31 264,22 50,12% 33 359,40 53,49%
970 1 774,03 28,58% 1 095,71 35,31%
980 28 448,58 21,19% 18 259,59 22,60%

Razein dochody objęte 
kontrolą 85212:

61 486,83 30,31% 52 714,70 36,04%

W związku z powyższym, prawidłowość ustalania i terminowość odprowadzania dochodów 

budżetu państwa została zbadana w oparciu o wybraną do kontroli próbę zrealizowanych 

dochodów w przedmiotowym rozdziale klasyfikacji budżetowej w  okresie od 21.09.2015 r. 

do 31.12.2015 r.

Materię obj ętą kontrolą reguluj ą  nw. przepisy prawa, w tym w zakresie:

ustalania wysokości środków podlegających odprowadzeniu na dochody budżetu państwa:

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.): „dłużnik alimentacyjny je st 

zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń 

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie 

z ustawowymi odsetkami”. Odsetki zgodnie z art. 27 ust. la  powyższej ustawy, są naliczane „ 

(...) od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, do dnia spłaty ” (obowiązujący do dnia 31.12.2015 r.~h
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art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007 'r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. z  2015 r. poz. 859 z późn. zm.) ” „ dłużnik alimentacyjny je st obowiązany 

do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych 

z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi 

za opóźnienie”. Odsetki zgodnie z  art. 27 ust.la powyższej ustawy, są naliczane 

„ (...) od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, do dnia spłaty ” ('obowiązujący od dnia 01.01,2016 r.), 

art. 27 ust. 4 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w którym zapisano; 

„20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi 

dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód 

budżetu państwa” oraz art. 27 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, który brzmi: „W  przypadku 

gdy organ właściwy wierzyciela nie je s t jednocześnie organem właściwym dłużnika, 

przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty o której mowa w ust. 1 ” 

(obowiązujący do dnia 18.09.2015 r.),

art. 27 ust. 4 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w którym zapisano: 

„ 40 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela (o którym mowa w ust. 3a), 

a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa ”(pbowiązuj ący 

od dnia 18.09.2015 r.).
t

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) „50 % uzyskanych 

wpływów stanowi dochód własny gminy a pozostałe 50% dochód budżetu państwa”.

należności uzyskanych ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:

art. 41 cytowanej powyżej ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, który brzmi: „sprawy o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało 

do dnia wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonym 

w przepisach dotychczasowych. ”

zasad i terminów odprowadzenia ww. dochodów:

art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego 

przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe 

przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań,
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na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, 

według stanu środków określonego na:

10 dzień miesiąca - w terminie do 15 dnia danego miesiąca;

20 dzień miesiąca - w terminie do 25 dnia danego miesiąca ”,

art. 255 ust. 2: „Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa 

w ust. 1, dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami winny 

być przekazywane odpowiednio przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na rachunek 

bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową - w terminie 

do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień je s t dniem 

wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po  tym terminie ”. 

art. 255 ust. 3: „Dochody, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane wraz z należnymi 

odsetkami:

1) pobranymi od dłużników z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących 

dochód budżetu państwa;

2) naliczonymi w wysokości ja k  dla zaległości podatkowych w przypadku

nieodprowadzonych dochodów budżetowych, przez zarząd jednostki samorządu

terytorialnego w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 ”.
*

Prawidłowość realizacji dochodów objętych kontrolą

Ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość ich odprowadzania, 

prawidłowość kwot dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

Prawidłowość ustalania i terminowość przekazywania dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek od funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek 

alimentacyjnych zbadano w oparciu o przedłożone do kontroli - przez Urząd Miejski w  Wołowie 

oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie (w zakresie dochodów rozdziału 85212) - 

wyciągi bankowe i ewidencję księgową. Na podstawie wskazanych dokumentów, sporządzono 

poniższe zestawienia przedstawiające przebieg ustalania i przekazywania dochodów 

z ww. tytułów należnych budżetowi państwa.
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Dochody wykonane w okresie od dnia 21.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. i przekazane 

w części należnej budżetowi państwa do dnia 08.01.2016 r., w dziale 852 -  Pomoc społeczna, 

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 0970 - Wpływy

z różnych tytułów, przedstawia tabela nr 1.

Dochody wykonane w okresie od dnia 21.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. i przekazane 

w części należnej budżetowi państwa do dnia 08.01.2016 r. w dziale 852 -  Pomoc społeczna, 

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w:

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

§ 0920 - pozostałe odsetki, przedstawia tabela nr 2.
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Tabela nr 1

Okres

Wymagany 
termin 

; przekazania 
■ dochodów

Data wpłaty 
od komornika

Wysokość
wpłaty

od
komornika

^ ¿ D U W / '' JST 1 Kwota 
przekazana 

do UM

■ Data 
przekazania do 

UM

Kwota 
przekazana do

DUW ' ż

Data 
przekazania do 
/  DUW

' Liczba 
dni 

opóźnię 
nia :

uwagi

■; 50% 50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12

21.09-10.10 15.10 23.09.2015 41,74 20,87 20,87 41,74 29.09.2015

29.09.2015 375,67 187,84 187,84 375,67 30.09.2015

RAZEM 417,41 "W: " 208,71 208,7) :ż;. 417.41 208,71 08.10.2015 '. O'.
dochody przekazane;; 

; przed terminem;

15.10 06.10.2015 363,65 181,82 181,83 363,65 09.10.2015 181,82 13.10.2015 0

09.10.2015 690,73 345,36 345,37 690,73 14.10.2015 345,36 23.10.2015 8 dochody przekazane 
po terminie

RAZEM 1 054,38 527,18 527,19 1 05438

21.10-10.11 15.11
26.10.2015 438,08 219,04 219,04 438,08 27.10.2015

26.10.2015 41,74 20,87 20,87 41,74 27.10.2015

RAZEM 479 82 239,91 239,91 479,82 260,78 09.11.2015 'O-'

dochody przekazane 
przed terminem, 

kwota 20.87 omyłkowo 
: przekazana do DUW 
260,78-20,87=239,91

11.11-20.11 25.11 16.11.2015 41,74 20,87 20,87 41,74 17.11.2015

kwota 20,87 nie została 
odprowadzona 

do DUW z uwagi 
na nadpłatę dokonaną 

w dniu 09.11.2015 
w wysokości 20,87

RAZEM 41,74 20.87 20,87 .'::';41,74;.

21.11-10.12 15.12 30.11.2015 156,35 78,18 78,17 156,35 01.12.2015

RAZEM 156,35 78.17 78,18 ZW  156,35 If.:.78,1T 14.12.2015 0 '■•z
11.12-20.12 25.12 17.12.2015 41,74 20,87 20,87 41,74 18.12.2015

RAZEM '.'41,74:: 20,87 20,87 41,74 : .20,87 22.12.2f015 , ■ s o:'- . :!
2 191,44 ¡ l f t f l9 5 ,7 2 i .■ ■'i:
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Tabela 2.

Okres

Termin
wymagany

.przekazania
dochodów

Data wpłaty 
od

komornika

Wysokość ;■1 
wpłaty 

od komornika

Należność
główna

Naliczone
odsetki

Kwoty dochodów ■-:
RAZEM 
'DUW' ;

Data 
przekazania 

do UM

: Kwota 
przekazań 
adoD U W

; Data 
przekazania 

doDUW

Liczba diii 
opóźnienia : Uwagi60% 

należnych,: 
• bp

40% 
należnych 

ist :

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21.09 -10.10 15.10 22.09.2015 479,63 412,63 67,00 247,58 165,05 314,58 25.09.2015

22.09.2015 172,17 0,00 172,17 0,00 0,00 172,17 25.09.2015

28.09.2015 171,74 128,74 43,00 77,24 51,50 120,24 29.09.2015

23.09.2015 346,09 0,00 346,09 0,00 0,00 346,09 29.09.2015

23.09.2015 393,52 364,52 29,00 218,71 145,81 247,71 29.09.2015

24.09.2015 410,00 410,00 0,00 246,00 164,00 246,00 29.09.2015

25.09.2015 412,69 0,00 412,69 0,00 0,00 412,69 29.09.2015

25.09.2015 172,17 0,00 172,17 0,00 0,00 172,17 29.09.2015

29.09.2015 216,02 0,00 216,02 0,00 0,00 216,02 30.09.2015

30.09.2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 30.09.2015

30.09.2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 30.09.2015

RAZEM 3274,03 1 315,89 1 958.14 789,53 526,36 : : 2 747,67 ■;':;:!'2'747^7;' 08.10.2015 0 dochody odprowadzone 
przed terminem

21.09 -10.10 15.10 05.10.2015 249,60 0,00 249,60 0,00 0,00 249,60 06.10.2015

05.10.2015 147,50 0,00 147,50 0,00 0,00 147,50 06.10.2015

05.10.2015 275,93 0,00 275,93 0,00 0,00 275,93 06.10.2015

05.10.2015 658,58 400,00 258,58 240,00 160,00 498,58 06.10.2015

06.10.2015 592,29 0,00 592,29 0,00 0,00 592,29 09.10.2015

08.10.2015 376,24 374,52 1,72 224,71 149,81 226,43 09.10.2015

RAZEM 2 300,14 774.52 1525,62 464,71 309,81 1 990,33 1 990,33 13.10.2015 0 dochody odprowadzone 
w terminie

21.09-10.10 15.HI
09.10.2015 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 14.10.2015

..09.10.2015 . .... 263.89 2h’>,$0 0,00 0,00 V) 14.10.2015

RAZEM ':;:/^/iv312,89:: 0,00 312,89 0,00 1 480,82 312,89 312,89 23.10.2015 8 '' dochody odprowadzone 
po terminie

11.10-20.10 25.10 12.10.2015 100,57 0,00 100,57 0,00 0,00 100,57 14.10.2015

12.10.2015 910,42 350,97 559,45 210,58 140,39 770,03 14.10.2015

10



13.10.2015 315,32 0,00 315,32 0,00 0,00 315,32 14.10.2015

13.10.2015 7,67 0,00 7,67 0,00 0,00 7,67 1410.2015

14.10.2015 398,00 273,98 124,02 164,39 109,59 288,41 15.10.2015

14.10.2015 259,13 0,00 259,13 0,00 0,00 259,13 15.10.2015

14.10.2015 1 163,68 800,00 363,68 480,00 320,00 843,68 15.10.2015

15.10.2015 787,17 67,26 719,91 . 40,36 26,90 760,27 20.10.2015

15.10.2015 410,00 246,00 0,00 246,00 164,00 246,00 20.10.2015

19.10.2015 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 20.10.2015

19.10.2015 138,26 0,00 138,26 0,00 0,00 138,26 20.10.2015

19.10.2015 473,98 463,99 9,99 278,39 185,60 288,38 20.10.2015

19.10.2015 1 029,97 367,58 662,39 220,55 147,03 882,94 20.10.2015

19.10.2015 1 677,39 1 215,44 461,95 729,26 486,18 1 191,21 20.10.2015

19.10.2015 39,77 0,00 39,77 0,00 0,00 39,77 20.10.2015

RAZEM 7 760.33 3 785.22 3 811.11 2 369.53 1 579.69 6 180.64 6 180.64 23.10.2015 ,o ':i :K dochody odprowadzone
n InTTimif

11.10-20.10 25.10
20 10 2015 704,17 0.00 -n.| r 0,00 0,00 704,17 21.10.2015

20 10 2015 350,93 345,27 5,66 207,16 138.11 212.82 21.10.2015

RAZEM 1 055,10 A  .-345,27 709,83 207,16 138.11 916,99 916 99 09.11.2015 ' :' ' i 5 : ; ' '' ' dochody odprowadzone 
po terminie

21.10 -10.11 15.11 23.10.2015 523,49 520,50 2,99 312,30 208,20 315,29 26.10.2015

23.10.2015 346,09 0,00 346,09 0,00 0,00 346,09 26.10.2015

23.10.2015 85,22 0,00 85,22 0,00 0,00 85,22 26.10.2015

23.10.2015 306,85 0,00 306,85 0,00 0,00 306,85 26.10.2015

26.10.2015 272,96 0,00 272,96 0,00 0,00 272,96 27.10.2015

28.10.2015 436,22 0,00 436,22 0,00 0,00 436,22 30.10.2015

RAZEM 1 970.83 520.50 1 450,33 312,30 208.20 1 762,63 1 762,63 09.11.2015 o ' . : dochody odprowadzone 
przed terminem

21.10-10.11 15.11

30.10.2015 172,17 0,00 172,17 0,00 0,00 172,17 02.11.15

30.10.2015 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00 262,00 02.11.15 -

30.10.2015 559,95 0,00 559,95 0,00 0,00 559,95 02.11.15

RAZEM

SUMA

994.12 

17 667,44

0,00 994,12 

10 762,04

0,00V,.: ■: 0,00 

3 814.87

994,12

14 905.28 ̂ ' ■ ...."

994,12

f | |i |? 4 ,6 7 .

13.11.2015 dochody odprowadzone 
w terminie
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iii : 'i. .........
Termin

wymagany

!:^kóM rnikaK .

wysokość 
wpłaty od 

5 komornika

■^■■¿aleliblćlii

S i i j i l l l l l i t e ;
■'■'I
iliSMićkinei;.'''.'

:" Kwoty dochodów
■: RAZEM . Data 

przekazania przekazana przekazana Liczba dni
'Ki':1 ■■'Uwagi

przekazania 60% 
■należnych :

V: v--'bp

40%
należnych

;-;D UW yi': rópóżntem a;;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21.10-10.11 15.11 02.11.2015 410,00 410,00 0,00 246,00 164,00 246,00 03.11.2015

03.11.2015 163,60 0,00 163,60 0,00 0,00 163,60 12.11.2015

04.11.2015 327,61 0,00 327,61 0,00 0,00 327,61 12.11.2015

04.11.2015 79,55 0,00 79,55 0,00 0,00 79,55 12.11.2015

04.11.2015 590,73 84,58 506,15 50,75 33,83 556,90 12.11.2015

05.11.2015 15,65 0,00 15,65 0,00 0,00 15,65 12.11.2015

06.11.2015 40,65 17,82 22,83 10,69 7,13 33,52 12.11.2015

06.11.2015 100,57 0,00 100,57 0,00 0,00 100,57 12.11.2015

06.11.2015 200,15 0,00 200,15 0,00 0,00 200,15 12.11.2015

09.11.2015 787,17 753,65 33,52 452,19 301,46 485,71 12.11.2015

09.11.2015 398,00 398,00 0,00 238,80 159,20 238,80 12.11.2015

09.11.2015 172,17 0,00 172,17 0,00 0,00 172,17 12.11.2015

RAZEM 3 285.85 I 664,05 1 621,80 998,43 665,62 2 620,23
246,00 13.11.2015 0 dochody odprowadzone 

w terminie

2 374,23 24.11.2015 9 dochody odprowadzone 
po terminie

11.11-20.11 25.11 12.11.2015 1 087,37 166,18 921,19 99,71 66,47 1 020,90 16.11.2015

16.11.2015 39,77 0,00 '39,77 0,00 0,00 39,77 17.11.2015

16.11.2016 1 046,17 933,59 112,58 560,15 373,44 672,73 17.11.2015

17.11.2015 745,68 0,00 745,68 0,00 0,00 745,68 18.11.2015

17.11.2015 479,63 479,63 0,00 287,78 191,85 287,78 18.11.2015

17.11.2015 903,35 875,53 27,82 525,32 350,21 553,14 18.11.2015

17.11.2015 683,73 0,00 683,73 0,00 0,00 683,73 18.11.2015
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RAZEM 4 985,70 2 454,93 2 530,77 1472,96 981,97 4 003,73 4 003,30 24.11.2015 ■o:'

odprowadzono dochody w  
wysokości 4 003,30 zł, 

kwota należna do : 
odprowadzenia i; 

4003,73 zł-różnica 0,43 gr

19.11.2015 1 735,65 1 160,43 575.22 696,26 464,17 1 271,48 23.11.2015

20.11.2015 543,92 0,00 543,92 0,00 0,00 543,92 23.11.2015

RAZEM !.;:'S::.2;279,s i 1 160,43 1 119,14 696,26 v : :!i 464,17.: I 815.40 1 815.40 04.12.2015 9
dochody odprowadzone 

po terminie

21.11-10.12 15.12 23.11.2015 346,09 0,00 346,09 0,00 0,00 346,09 25.11.2015

24.11.2015 275,93 0,00 275,93 0,00 0,00 275,93 25.11.2015

24.11.2015 172,17 0,00 172,17 0,00 0,00 172,17 25.11.2015

24.11.2015 315,32 0,00 315,32 0,00 0,00 315,32 25.11.2015

26.11.2015 141,41 110,10 31,31 66,06 44,04 97,37 27.11.2015

27.11.2015 258,66 0,00 258,66 0,00 0,00 258,66 30.11.2015

RAZEM 1 509,58 110,10 1 399,48 66 06 44,04 1 465,54 1 465,54 04.12.2015 0 dochody odprowadzone 
przed terminem

12 060,70 6 671,19 3 233,71 2 155,80 9 904,90 9 904,47 i;1:!1/ ■ •; ■. :. : :7; :

. . , Okres:;

Termin
wymagany

do
przekazania': 
dochodów

Data wpłaty od 
komornika

wysokość: ; 
wpłaty od 
komornika

.należność
główna

naliczone:' 
odsetki

Kwoty dochodów
RAZEM
'DUWi:';:'.

. : Data 
przekazania 

. : do LWI

Kwota
przekazana

doDUW

Data 
przekazana 

: do DUW

Liczba dni 
opóźnienia Uwagi, / 60% 

należnych 
bp

40%
należnych

ist
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21.11-10.12 15.12 30.11.2015 74,61 0,00 74,61 0,00 0,00 74,61 01.12.2015

30.11.2015 14,25 0,00 14,25 0,00 0,00 14,25 01.12.2015

30.11.2015 215,65 0,00 215,65 0,00 0,00 215,65 01.12.2015

30.11.2015 165,52 0,00 165,52 0,00 0,00 165,52 01.12.2015

30.11.2015 300,87 0,00 300,87 0,00 0,00 300,87 01.12.2015

30.11.2015 229,61 0,00 229,61 0,00 0,00 229,61 01.12.2015

30.11.2015 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 337,00 01.12.2015

30.11.2015 159,83 0,00 159,83 0,00 0,00 ' 159,83 01.12.2015

30.11.2015 31,13 0,00 31,13 -0,00 0,00 31,13 01.12.2015

01.12.2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 18.12.2015

02.12.2015 199,00 0,00 199,00 0,00 0,00 199,00 07.12.2015

03.12.2015 1 015,89 432,22 583,67 259,33 172,89 843,00 07.12.2015
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03.12.2015 259,13 145,93 113,20 87,56 58,37 200,76 07.12.2015

03.12.2015 215,65 213,31 2,34 127,99 85,32 130,33 07.12.2015

03.12.2015 398,00 391,75 6,25 235,05 156,70 241,30 07.12.2015

03.12.2015 200,15 0,00 200,15 0,00 0,00 200,15 07.12.2015

03.12.2015 8,89 0,00 8,89 0,00 0,00 8,89 07.12.2015

03.12.2015 253,83 0,00 253,83 0,00 0,00 253,83 07.12.2015

03.12.2015 17,57 0,00 17,57 0,00 0,00 17,57 07.12.2015

03.12.2015 693,91 0,00 693,91 0,00 0,00 693,91 07.12.2015

07.12.2015 242,65 226,05 16,60 135,63 90,42 152,23 08.12.2015

07.12.2015 551,30 517,35 33,95 310,41 206,94 344,36 08.12.2015

07.12.2015 124,09 0,00 124,09 0,00 0,00 124,09 08.12.2015

07.12.2015 410,00 410,00 0,00 246,00 164,00 246,00 08.12.2015

08.12.2015 327,61 0,00 327,61 0,00 0,00 327,61 09.12.2015

08.12.2015 15 645,13 10 755,40 4 889,73 6 453,24 4 302,16 11 342,97 09.12.2015

i 1 ' : ¡;! .
1 16 854,47 14.12.2015 0 dochody odprowadzone 

w terminie
RAZEM . 22 291,27 13 092,01 9 199,26 :: 7  855,21 5236,80 17 054,47

200,00 22.12.2015 7 dochody odprowadzone 
po terminie

21.11-10.12 15.12 09.12.2015 1 191,25 0,00 1 191,25 0,00 0:00 1 191,25 11.12.2015

10.12.2015 719,27 699,90 19.3“ 419,94 2~9.^ 439,31 15.12.2015

10.12.2015 53,77 0.00 53,77 0,00 0,00 53,77 15.12.2015

RAZEM. 1 964,29 699,90 1 264,39 419,94 279,96 1 684,33 1 684,33 22.12*2015
...........7

■ V ''.7" dochody odprowadzone 
po terminie

11.12-20.12 25.12 11.12.2015 300,00 300,00 0,00 180,00 120,00 180,00 18.12.2015

11.12.2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 18.12.2015

14.12.2015 445,20 435,89 9,31 261,53 174,36 270,84 15.12.2015

14.12.2015 409,69 408,14 1,55 244,88 163,26 246,43 15.12.2015

15.12.2015 716,46 346,96 369,50 208,18 138,78 577,68 17.12.2015

15.12.2015 1 432,78 142,87 1 289,91 85,72 57,15 1 375,63 17.12.2015

16.12.2015 146,74 146,74 0,00 88,04 58,70 88,04 18.12.2015

16.12.2015 85,22 0,00 85,22 0,00 0,00 85,22 18.12.2015

16.12.2015 299,02 0,00 299,02 0,00 0,00 299,02 - 18.12.2015
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17.12.2015 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 18.12.2015

17.12.2015 479,63 461,59 18,04 276,95 184,64 294,99 18.12.2015

R \/ .r v i 4 6'7n.'T4 2 242.10 2 428.55 1 345.31 806.88 3 '"3.86 3 '7'73.Sfi 22.12.2015

11.12-20.12 25.12

RAZEM

18.12.20)5 514,43 0.00 514,43 0,00 0,00 514,43 21 12 2015

18.12.2015 410,03 4J 0,03 0,00 246.02 164,01 246,02 21.12.2015

18.12.2015 920,99 311,27 609,72 186,76 124,51 796,48 21,11.2015

18 12 2015 245,79 0,00 245.79 0.00 0,00 245.79 21 122015

• :
2 131,0! 72130 1 409.71 432,78 288,52 I 842,49 1 842,49

T  ; .7 :
05.01.2016

. ;
11 / :v ;:K dochody odprowadzone 

po terminie

21.12-31.12 08.01 22.12.2015 346,09 0,00 346,09 0,00 0,00 346,09 29.12.2015

22.12.2015 188,67 0,00 188,67 0,00 0,00 188,67 29.12.2015

23.12.2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 29.12.2015

28.12.2015 85,22 15,92 69,30 9,55 6,37 78,85 29.12.2015

28.12.2015 102,08 0,00 102,08 0,00 0,00 102,08 29.12.2015

28.12.2015 410,00 410,00 0,00 246,00 164,00 246,00 29.12.2015

28.12.2015 172,17 0,00 172,17 0,00 0,00 172,17 29.12.2015

28.12.2015 398,00 180,29 217,71 108,17 72,12 325,88 29.12.2015

28.12.2015 200,15 107,95 92,20 64,77 43,18 156,97 29.12.2015

29.12.2015 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 30.12.2015

30.12.2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 31.12.2015

RAZEM 220138 714,16 1 487,22 428,50 285,66 7 1 915.72 1 915,72 05.01.2016 0 :- dochody odprowadzone 
w terminie

21.12-31.12 08.01 31.12.2015 185,05 0,00 185,05 0,00 0,00 0,00 185,05 12.01.2016 4 dochody odprowadzone 
po terminie

jt .  17 469.56 10 481,74 6 987,82 | | f :2 7 |8 7 26 455^1

[Dowód: akta kontroli str. 30-194]
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie

MOPS w Wołowie prowadził wyodrębniony rachunek bankowy dla środków zwróconych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. 

Wpłaty dokonywane na przedmiotowy rachunek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

przekazywał (przelewami - wskazując w treści kwoty dochodów należnych 

bp i jst z poszczególnych tytułów) na konto Urzędu Miejskiego sukcesywnie po zweryfikowaniu

przez wydział merytoryczny. Dochody były przekazywane w sposób umożliwiający

odprowadzanie przez UM dochodów należnych budżetowi państwa zgodnie z postanowieniami 

art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów (wyciągów bankowych, ewidencji 

księgowej) ustalono, iż w okresie od 21.09.2015 r. do 31.12.2015 r. MOPS w Wołowie osiągnął 

dochód z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z:

>  zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości 2 191,44 zł, z tego:

• 50% w  kwocie 1 095,72 zł stanowiło dochód budżetu państwa,

• 50% w kwocie 1 095,72 zł stanowiło dochód jst.

> funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 63171.88 zł, z tego:

• 60% w kwocie 17 858,69 zł oraz odsetki w kwocie 33 407,71 zł - stanowiło dochód 

należny budżetowi państwa,

• 40%) w  kwocie 13 386,60 zł - stanowiło dochód należny jst.

W toku kontroli ustalono, iż w  okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 27.11.2015 r. dokonywane 

były wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego bezpośrednio przez dłużników alimentacyjnych 

w łącznej wysokości 5 653,67 zł, które następnie zostały przekazane przez MOPS w Wołowie 

na konta komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne (w związku 

z pozyskaną interpretacją na szkoleniu, które odbyło się w dniu 01.10.2015 r.), a nie rozliczone 

zgodnie z art. 27 ust. 4 i 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) i w części należnej bp odprowadzone na konto DUW 

we Wrocławiu. Po potrąceniu kosztów komorniczych, dochody w łącznej wysokości 4 123,59 zł 

zostały zwrócone na konto MOPS jeszcze w IV kwartale 2015 r. i po rozliczeniu na budżety 

przekazane na konto UM, a następnie w części należnej budżetowi państwa odprowadzone 

na konto DUW we Wrocławiu.
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Ww. wpłaty dokonane bezpośrednio przez dłużników alimentacyjnych w okresie od dnia

01.10.2015 r. do dnia 27.11.2015 r. przekazane do komorników oraz zwrócone po potrąceniu 

kosztów komorniczych na konto MOPS zaprezentowano w poniższej tabeli:

Data wpłaty 
przez ; dłużnika- 

do MOPS
Wysokość wpłaty

Data przekazania 
;; wpłaty 
do komornika

Data zwrotu 
pr/ez : 

komornika 
do MOPS

Kwota przekazana 
pr/cz 

- komornika 
do MOPS

1 )ata przekazania 
przez MOPS 

do UM 
Wołów

01.10.2015 50,00 06.10.2015 - - -

01.10.2015 300,00 06.10.2015 14.10.2015 259,13 15.10.2015

05.10.2015 300,00 06.10.2015 - - -

06.10.2015 50,00 23.11.2015 - - -

08.10.2015 200,00 23.11.2015 30.11.2015 159,83 01.12.2015

12.10.2015 250,00 23.11.2015 30.11.2015 215,65 01.12.2015

12.10.2015 300,00 23.11.2015 30.11.2015 229,61 01.12.2015

12.10.2015 412,10 23.11.2015 30.11.2015 337,00 01.12.2015

13.10.2015 50,00 23.11.2015 - - -

15.10.2015 350,00 23.11.2015 30.11.2015 300,87 01.12.2015

15.10.2015 412,25 23.10.2015 - - -

28.10.2015 200,00 23.11.2015 30.11.2015 165,52 01.12.2015

03.11.2015 300,00 26.11.2015 03.12.2015 253,83 07.12.2015

04.11.2015 150,00 26.11.2015 - - -

10.11.2015 100,00 26.11.2015 03.12.2015 17,57 07.12.2015

12.11.2015 400,00 26.11.2015 - - -

13.11.2015 300,00 26.11.2015 03.1^.2015 259,13 07.12.2015

20.11.2015 829,32 23.11.2015 03.12.2015 1 015,89 07.12.2015

23.11.2015 250,00 26.11.2015 30.11.2015 215,65 01.12.2015

24.11.2015 400,00 26.11.2015 03.12.2015 693,91 07.12.2015

27.11.2015 50,00 30.11.2015 - - -

Razem 5 653,67 ■ i ^ '- " / i 4 123,59

W związku z zapytaniem kontrolujących o przyczynę nierozliczenia wpłat dokonanych 

bezpośrednio przez dłużników alimentacyjnych, księgowa MOPS w Wołowie złożyła w  dniu 

20.06.2016 r. pisemne wyjaśnienia, zgodnie z którymi, cyt.:

„ W związku ze zmianami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie kwoty wpłacone 

od dnia 01.10.2015 r. bezpośrednio od dłużników alimentacyjnych na konto Ośrodka przekazywał 

bezpośrednio na konta Komorników Sądowych (z art. 27 ust. 11 ustawy z  7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz .U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm)

Powyższe działania wynikały do zastosowania się wytycznych ze szkolenia 

(w załączeniu pismo do księgowości z  05.10.2015 r.). Kolejne szkolenie z  funduszu 

alimentacyjnego poddało w wątpliwość prawidłowość wcześniejszego postępowania
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i w związku z tym zwrócono się o opinię prawną do prawników Ośrodka (w załączeniu mail) 

i Ministerstw’a Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( w załączeniu mail).

Interpretacja przepisów Ministerstwa Rodziny jednoznacznie wskazuje iż otrzymane 

wpłaty winny być rozliczane na poszczególne budżety. W następstwie tego Ośrodek dokonuje 

prawidłowego rozliczania i przekazuje otrzymane dochody na wskazany rachunek Urzędu 

Miejskiego w Wołowie (...).

Do wyjaśnienia załączono pismo zastępcy kierownika MOPS w Wołowie z dnia 05.10.2015 r., 

w którym wskazano, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy z dnia 

07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wpłaty dokonane 

bezpośrednio przez dłużników, należy zwracać na konta komorników sądowych; pisma 

nr: MOPS.FK.074.9.2015 KS, MOPS.FK.074.10.2015 KS, MOPS.FK.074.11.2015 KS z dnia

22.10.2015 r., skierowane do komorników sądowych, w sprawie wskazania kont,

na które należy przekazywać indywidualne wpłaty dłużników; opinię prawną Departamentu 

Obsług Administracyjnych (mail z dnia 03.12.2015 r.) oraz pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej w  sprawie zajęcia stanowiska, czy w myśl art. 27 ust. 11 znowelizowanej 

ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wpłaty 

dokonane bezpośrednio przez dłużników, powinny być przekazywane komornikowi 

prowadzącemu postępowanie egzekucyjne.

W wyniku analizy załączonych do wyjaśnienia dokumentów oraz prowadzonych czynności 

kontrolnych ustalono, iż MOPS niezwłocznie po otrzymaniu opinii prawnej Departamentu Obsług 

Administracyjnych oraz stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizował 

dochody zgodnie z przedstawioną w nich interpretacją, tj. rozliczał dokonane wpłaty zgodnie 

z art. 27 ust. 4 i 11 cytowanej ustawy, informując o przyjęciu wpłaty, komornika sądowego 

prowadzącego postępowanie.

W związku z powyższym, przekazanie indywidualnych wpłat dłużników na konta komorników 

prowadzących postępowanie egzekucyjne, pozostaje bez wpływu na ocenę kontrolowanego 

zagadnienia. Złożone wyjaśnienia kontrolujący uznali za wystarczające.

W przypadku wpłaty przedstawionej w poniższej tabeli, dokonanej przez Komornika Sądowego 

w dniu 17.09.2015 r. w wysokości 715,46 zł z tyt. zwrotu środków wypłaconych 

z funduszu alimentacyjnego (dochód w części należnej budżetowi państwa odprowadzono 

w okresie objętym kontrolą tj. w dniu 25.09.2015 r.), MOPS w Wołowie dokonał podziału 

środków w myśl art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
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(Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), który obowiązywał do dnia 18.09.2015 r., tj.: 

art. 27 ust. 4 „20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty

stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód 

budżetu państwa ”,

art. 27 ust. 5 „W  przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie je s t jednocześnie organem 

właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty o której mowa 

w ust. 1 ” .

Okres

: Termin 
wymagany 

do
przekazani

3
dochodów

Data wpłaty ód 
komornika ' -

Wysokość 
. - wpłaty 

; od komornika

Należność
główna

Naliczone
odsetki

: Wysokość dochodów RAZEM
DQW

v  Data 
przekazania 

:V d ó l M

Kwota V  
przekazana 

do DUW

; D ata 
-i przekazania 
-  do DUW

Liczbą dni 
opóźnienia.

- 60% ; 
należne bp

. 20%. 
należne jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11.09-20.09 25.09 17.09.2015 715,46 668,92 46,54 401,36 133,78 447,90 21.09.2015

W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie dokonał rozliczenia przed 18 września 2015 r., 

tj. nie przekazał do tego dnia na właściwe konto urzędu wojewódzkiego tej części środków, która 

stanowiła dochód budżetu państwa, od dnia 18 września 2015 r. rozliczenia należności 

zwróconych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należało dokonać 

w oparciu o nowe brzmienie art. 27 i ust. 4 i 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów.

Z uwagi na fakt, iż dociiód w części należnej budżetowi państwa z tytułu przedmiotowej wpłaty, 

został przekazany na konto DUW po wejściu w życie znowelizowanej ustawy (w dniu 21-.09.2015 

r.), rozliczenia wpłaty należało dokonać zgodnie z zapisem art. 27 ust. 4 znowelizowanej ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, obowiązujący od dnia 18.09.2015 r., w którym 

/ wskazano: „ 40 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela (o którym mowa

w ust. 3a), a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu 

państwa”(obowiązujący od dnia 18.09.2015 r.).

W związku z powyższym księgowa MOPS w  Wołowie złożyła w dniu 20.06.2016 r. pisemne 

wyjaśnienia, które przytoczono poniżej:

„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie wyjaśnia iż kwota 715,46 zł dot. wpłaty 

przekazanej do Ośrodka z fundusz alimentacyjnego przez Komornika Sądowego w Wołowie 

w dniu 17.09.2015 r. (Wyciąg nr 176 z dnia 17.09.2015 r.) została rozliczona zgodnie z  art. 27 

ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na:

1. 20% (dochód własny gminy wierzyciela) 133,78 zł,

2. 20% (dochód własny gminy dłużnika) 133,78 zł,
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3. 60% tej kwoty 401,36 zł i odsetki 46,54 zł stanowią dochód budżetu państwa.

W dniu 21.09.2015 r. (Wyciąg nr 178 z dnia 21.09.2015 r.) Ośrodek Pomocy dokonał zwrotu 

przekazując kwotą 581,68 zł (20% tj. 133,78 zł, 60% 401,36 zł, odsetki 46,54 zł) do Urzędu 

Miejskiego w Wołowie oraz kwotę 133,78 zł (20%) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wińsku.

Powyższe rozliczenie należności nastąpiło przed zmianą wejścia w życie przepisów  

znowelizowanej ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów obowiązującej 

od 18 września 2015 roku.

Przedstawione wyjaśnienie przyjęto. Z uwagi na fakt, iż dokonanie rozliczenia w myśl art. 27 

ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który obowiązywał do dnia

18.09.2015 r., nie miało wpływu na prawidłowość ustalenia wysokości dochodów należnych 

budżetowi państwa stwierdzone uchybienie pozostało bez wpływu na ocenę kontrolowanego 

zagadnienia.

W wyniku przeprowadzonej analizy kontrolerzy potwierdzili prawidłowość rozliczania 

przez MOPS należności przypadających od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz wysokości kwot 

przekazywanych do UM, poza przypadkiem opisanym powyżej dotyczącym rozliczenia wpłaty 

dokonanej w dniu 17.09.2015 r. w wysokości 715,46 zł.

Urząd Miejski w Wołowie (

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż Urząd Miejski w Wołowie 

odprowadzał dochody należne budżetowi państwa w związku z dokonanymi zwrotami 

z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego według 

stanu środków określonego na dzień 10, 20 oraz dodatkowo według stanu na ostatni dzień 

miesiąca, co skutkowało odprowadzeniem dochodów w łącznej wysokości 6 424,46 zl (448,62 zł 

- ZA; 5 975,84 zł - FA) przed terminami wskazanymi w art. 255 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych, w tym:

>  zaliczka alimentacyjna 

dochody zgromadzone w  okresie:

• od dnia 21.09.2015 r. do dnia 10.10.2015 r. w łącznej wysokości 208,71 zł odprowadzono
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w dniu 08.10.2015 r.;

• od dnia 21.10.2015 r. do dnia 10.11.2015 r. w łącznej wysokości 239,91 zł odprowadzono 

w dniu 09.11.2015 r.,

>  fundusz alimentacyjny 

dochody zgromadzone w okresie:

• od dnia 21.09.2015 r. do dnia 10.10.2015 r. w łącznej wysokości 2 747,67 zł

odprowadzono w dniu 08.10.2015 r.,

• od dnia 21.10.2015 r. do dnia 10.11.2015 r. w łącznej wysokości 1 762,63 zł

odprowadzono w dniu 09.11.2015 r.,

• od dnia 21.11.2015 r. do dnia 10.12.2015 r. w łącznej wysokości 1 465,54 zł

odprowadzono w dniu 04.12.2015 r.

Ponadto, jednostka - jako datę wykonania dochodów - przyjmowała datę wpływu dochodów 

na konto UM, a nie jak należało datę wpłaty przez komornika na konto MOPS, co skutkowało 

odprowadzeniem dochodów w łącznej wysokości 9 676,74 zł (345,36 zł - ZA; 9 331,38 zł - FA) 

po terminach wskazanych w art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

> zaliczka alimentacyjna

dochody zgromadzone w okresie od dnia 21.09.2015 r. do dnia 10.10.2015 r. odprowadzono 

8 dni po terminie, tj. w  dniu 23.10.2015 r. w łącznej wysokości 345,36 zł,

>  fundusz alimentacyjny 

dochody zgromadzone w okresie:

« od dnia 21.09.2015 r. do dnia 10.10.2015 r. w łącznej wysokości 312,89 zł odprowadzono

w dniu 23.10.2015 r., tj. 8 dni po terminie,

• od dnia 11.10.2015 r. do dnia 20.10.2015 r. w łącznej wysokości 916,99 zł odprowadzono 

w dniu 09.11.2015 r., tj. 15 dni po terminie,

• od dnia 21.10.2015 r. do dnia 10.11.2015 r. w łącznej wysokości 2 374,23 zł

odprowadzono w  dniu 24.11.2015 r., tj. 9 dni po terminie,

® od dnia 11.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r. w  łącznej wysokości 1815,40 zł

odprowadzono w dniu 04.12.2015 r., tj. 9 dni po terminie,

• od dnia 21.11.2015 r. do dnia 10.12.2015 r. w łącznej wysokości 200,00 zł odprowadzono

w dniu 22.12.2015 r., tj. 7 dni po terminie,

o od dnia 21.11.2015 r. do dnia 10.12.2015 r. w łącznej wysokości 1 684,33 zł

odprowadzono w dniu 22.12.2015 r., tj. 7 dni po terminie,
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e od dnia 11.12.2015 r. do dnia 20.12.2015 r. w łącznej wysokości 1 842,49 zł 

odprowadzono w  dniu 05.01.2016 r., tj. 11 dni po terminie,

• od dnia 21.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w łącznej wysokości 185,05 zł odprowadzono 

w dniu 12.01.2016 r., tj. 4 dni po terminie.

W związku z powyższym główna księgowa UM w Wołowie złożyła w dniu 20.06.2016 r. pisemne 

wyjaśnienia, cyt.:

„ Gmina Wołów informuje, że wpłaty z dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 

zaliczki alimentacyjnej dokonywane przez MOPS na rachunek Gminy Wołów nie były opisane 

datą wpływu w jakiej komornik uiszczał przelew na konto MOPS. Gmina Wołów 

nie miała wiedzy na temat rzeczywistego terminu wpływu środków na konto MOPS-u.

Zasadą odprowadzania dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki 

alimentacyjnej przyjętą przez Gminę Wołów był termin wpływu dochodów na konto Gminy 

Wołów ”.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie przyjęto, niemniej jednak nie miało ono wpływu 

na dokonane w trakcie kontroli ustalenie wskazujące na nieprawidłowe (wg daty wpływu 

dochodów do UM) ustalanie stanu środków należnych do odprowadzenia na dochody budżetu 

państwa.

W toku kontroli ustalono, iż w dniu 09.11.2015 r. UM odprowadził na konto DUW 

we Wrocławiu dochody w łącznej wysokości 260,78 zł, w tym kwotę 239,91 zł należną 

budżetowi państwa z tytułu dochodów zgromadzonych w okresie od dnia 21.10.2015 r. 

do dnia 10.11.2015 r. oraz omyłkowo przekazano kwotę 20,87 zł. W związku z powstałą nadpłatą, 

UM w Wołowie nie odprowadził dochodów w wysokości 20,87 zł należnych budżetowi państwa 

z tytułu zwrotu środków wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanego w dniu

16.11.2015 r.

Główna księgowa UM w  Wołowie w dniu 20.06.2016 r. złożyła pisemne wyjaśnienie, cyt.:

W dniu 09.11.2015 r. Gmina Wołów dokonała wpłaty na rachunek Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości 260,78 zł. opisanego jako zaliczka alimentacyjna 

852 85212 0970. W związku z omyłkowo wyliczoną kwotą powstała nadpłata w wysokości 

20,%1 zł. należne dla Gminy Wołów. W dniu 17.11.2015 r. na konto Gminy Wołów wpłynęła kwota 

41,74 zł dokonana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie opisana jako 852 85212
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0970 zaliczka alimentacyjna (50% wpłaconej kwoty należy odprowadzić Dolnośląskiemu 

Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu). Kwotę którą należało odprowadzić do Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu to kwota 20,87 zł związku z nadpłatą dokonaną w dniu

09.11.2015 na rachunek Dolnośląskiego Urzędu we Wrocławiu zostało to rozliczone na poczet 

powyższej nadpłaty.

Złożone Wyjaśnienia uznano za wystarczające.

Ponadto, w wyniku badania dochodów należnych budżetowi państwa, zgromadzonych 

w okresie od 11.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r. ustalono, iż zostały odprowadzone na konto 

DUW w kwocie 4 003,30 zł, a nie jak należało w kwocie 4 003,73 zł. W terminie do dnia

08.01.2016 r. nieprzekazana kwota dochodów w wysokości 0,43 grosze nie została 

odprowadzona na konto DUW we Wrocławiu.

Zgodnie ze złożonymi w dniu 20.06.2016 r. przez główną księgową UM w Wołowie 

wyjaśnieniami, przyczyną odprowadzenia dochodów w niższej kwocie było, cyt.:

„ Gmina Wołów informuje, przelew z tytułu funduszu alimentacyjnego za okres 

rozliczeniowy 11.11-20.11 wyniósł 2.225,39 zł. w związku z analizą przelewów dochodów
ł

dotyczących funduszu alimentacyjnego z poprzednich okresów rozliczeniowych (I-X72015 r.) 

wystąpiła nadpłata w wysokości 0,43 zł. wynikająca z  zaokrągleń.

W dniu 24.11.2015 przelew dochodów, które Gmina Wołów winna odprowadzać 

z tytułu funduszu alimentacyjnego do Budżetu Państwa w kwocie 2.225,39 zł. Pomniejszono 

o nadpłacone w poprzednich miesiącach 0,43 zł.

W związku z powyższym w dniu 24.11.2015 Gmina Wołów odprowadziła do Budżetu 

Państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 2.224,96 zł. ”

Dodatkowo, w  celu potwierdzenia prawidłowości wysokości odprowadzonych dochodów główna 

księgowa złożyła poniższe wyjaśnienie, cyt.:

„Gmina Wołów informuje, że dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego za rok 2015 

zostały odprowadzone w kwocie 80.810,78 zł. na konto Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu.

W sprawozdaniu MOPS - Rb 27ZZ dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego pobranego 

w roku 2015 wynosiły 134.250,95 zł. zgodnie z podziałem:

60% fundusz alimentacyjny stanowiący dochód Budżetu Państwa,
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40% - dochód budżetu JST.

Przeliczając: 134.250,95 zł. x 60% = 80.550,57 zł.

Jak wynika z powyższego wystąpiła różnica w kwocie 260,21 zł, wynikająca między 

dochodami odprowadzonymi przez Gminę Wołów, a środkami przeliczonymi do zwrotu przez 

MOPS.

Przyczyną powstałej różnicy jest fakt, iż jeden z  dłużników alimentacyjnych odbywał wyrok 

pozbawienia wolności. W  związku z tym odprowadzono dochód ja k  niżej:

• 80% fundusz alimentacyjny stanowiący dochód Budżetu Państwa,

• 20% - dochód budżetu JST.

Przeliczając: 80.550,57 zł. + 260,21 zł. = 80.810,78 zł.

Kwota 80.810,78 zł. została wykazana w sprawozdaniu Rb 27 ZZ. ”

V

Wyjaśnienia uznano za wystarczające.

W toku kontroli ustalono również, że UM w Wołowie w dniu 08.10.2015 r. odprowadził 

na konto DUW we Wrocławiu dochody w łącznej wysokości 3 237,07 zł, w tym dochody 

należne budżetowi państwa w związku z wpływami z tyt. zwrotu środków wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskanymi w okresie rozliczeniowym:
i

od dnia 21.09.20015 r. do dnia 10.10.2015 r. w łącznej kwocie 2 747,67 zł, 

od dnia 10.09.20015 r. do dnia 20.09.2015 r. w łącznej kwocie 489,40 zł.

Dochody w łącznej wysokości 489,40 zł - z tytułu wpłat dokonanych w dniu 17.09.2015 r., 

przedstawionych w poniższej tabeli - przekazano na konto DUW we Wrocławiu 13 dni 

po terminie (termin do którego należało odprowadzić dochody - 25.09.2015 r.). (

Okres

Termin
wymagany

do
przekazani

■■ a 
dochodów

Data wpłaty od 
komornika

Wysokość 
wpłaty : 

od komornika

■Należność
główna

Naliczone
odsetki

Wysokość dochodów RAZEM
DUW;

Data
-przekazania

:_doU M

Kwota ; 
przekazana 
do DUW

-i- Data
przekazania 
i do DUW 1

Liczba dni 
Opóźnienia :

60% 
należne bp

■' 20% ; ■ 
należne jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13

10.09-21.09 25,09

17.09.2015 41,50 0,00 41,50 0,00 0,00 41,50 21.09.2015

17.09.2015 715,46 668,92 46,54 401,36 133,78 447,90 21.09.2015

Razem 756,96 668,92 88,04 401,36 133,78 489,40 489,40 08.10.2015 13

[Dowód: akta kontroli str. 30-433; 536]
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W pozostałej części dochody należne budżetowi państwa, w okresie objętym kontrolą, zostały 

ustalone i odprowadzone zgodnie z zapisami art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

UM w Wołowie odprowadził na rachunek DUW środki należne budżetowi państwa w łącznej 

wysokości odpowiadającej wszystkim wpływom przekazanych przez MOPS dochodów, 

zrealizowanych w okresie objętym kontrolą, tj. od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Dochody budżetowe w zakresie objętym kontrolą, zgromadzone w okresie od dnia 21.09.2015 r. 

do dnia 31.12.2015 r., nieprzekazane w terminach, o których mowa w art. 255 ust. 1 ustawy

0 finansach publicznych zostały przekazane na rachunek dochodów DUW 

we Wrocławiu zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do dnia 8 stycznia 2016 r.

W myśl art. 255 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nieterminowe przekazanie 

dochodów, skutkuje koniecznością zapłaty odsetek naliczonych jak dla zaległości podatkowych. 

W okresie objętym kontrolą UM w Wołowie nie naliczył i nie odprowadził należnych budżetowi 

państwa odsetek z tyt. nieterminowo przekazanych dochodów.

Podsumowując działania podejmowane przez Urząd Miejski w Wołowie w zakresie ustalania

1 odprowadzania dochodów należnych budżetowi państwa podkreślić należy, iż były 

one prowadzone nieprawidłowo. Zaliczanie do poszczególnych okresów rozliczeniowych 

tej części środków, przekazanych przez MOPS w Wołowie z tyt. zwrotu świadczeń wypłaconych 

z funduszu alimentacyjnego i odsetek od tych świadczeń oraz zaliczki alimentacyjnej, która 

stanowiła dochód budżetu państwa, przyjmując datę ich wpływu na konto UM w Wołowie, 

a nie datę wpływu na konto MOPS, skutkowało ustaleniem nieprawidłowego stanu dochodów 

za każdy kontrolowany okres rozliczeniowy oraz nieterminowym odprowadzeniem właściwych 

kwot dochodów w  łącznej wysokości 9 676,74 zł na konto DUW we Wrocławiu.

Powyższe stanowi naruszenie postanowień art. 255. ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) 

„Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych 

Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego
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Z uwagi na stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie ustalania wysokości 

odprowadzanych dochodów należnych budżetowi i terminowości ich przekazywania, 

prawidłowość realizacji dochodów należnych budżetowi państwa oceniono negatywnie.

Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie realizacji ww. dochodów.

Do kontroli przedstawiono ewidencję księgową następujących kont wraz z obrotami 

na przedmiotowych kontach:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie

139-10 Inne rachunki bankowe,

852-85212-0920-11-01 Pozostałe odsetk i-F A

852-85212-0980-11-01 Wpływy z tytuły zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego

852-85212-2360-10-01 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
f

ustawami -  Gmina

852-85212-2360-10-01 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami - Inne

221-ZA-852-85212-2360-10-03 Należności z tytułu dochodów budżetowych GMINA

WOŁÓW ZA

221-ZA-852-85212-0970-11 Należności z tytułu dochodów budżetowych BUDŻET

PAŃSTWA ZA

221-FA-852-85212-0980-11-BP Należności z tytułu dochodów budżetowych BUDŻET

PAŃSTWA

221-FA-852-85212-0980-11-OD Należności z tytułu dochodów budżetowych ODSETKI 

221-FA-852-85212-2360-10-01 Należności z tytułu dochodów budżetowych GMINA

WOŁÓW
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Urząd Miejski w Wołowie

224-2-05 rozrachunki z tyt. zal. alimentacyjnej,

224-2-10-85212-0920 odsetki od Fund. alimentacyjnego 

901-4-85212-2360 dochody jedn. sam. ter. zw. z real 852.85212.2360 

130-UM-85212-2360 dochody jedn. sam. ter. zw. z real 852.85212.2360

Ewidencja księgowa w zakresie środków objętych kontrolą spełnia wymagania określone 

w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Zapisy w przedłożonych do kontroli księgach rachunkowych zawierają dane wskazane 

w art. 23 ust. 2 ww. ustawy o rachunkowości, tj. uwzględniają daty dokonania operacji 

gospodarczych, określają rodzaj i numery identyfikacyjne dowodów księgowych, które stanowiły 

podstawę zapisów, zawierają zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty i daty zapisów, 

oznaczenie kont, których zapisy dotyczą.

Księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie 

z art. 24 ust. 1-5 powyższej ustawy, tj:

-  odzwierciedlały stan rzeczywisty;

-  wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane 

do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów 

oraz bezbłędność działania procedur obliczeniowych;

-  umożliwiały stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów 

oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

-  zawarte w nich dane umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę 

sprawozdań budżetowych.

[Dowód: akta kontroli str. 30-433]

Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie realizacji dochodów objętych kontrolą 

oceniono pozytywnie.
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Sprawozdawczość w zakresie dochodów objętych kontrolą:

- prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań finansowych

- zgodność z zapisami księgowymi

Prawidłowość sporządzania kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ -  z wykonania planu dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami została oceniona podczas czynności kontrolnych, 

obejmujących zbadanie zgodności danych zawartych w wydrukach z ewidencji księgowej 

z danymi wykazanymi w sprawozdaniach MOPS i UM za okres od początku roku do końca 

IV kwartału 2015 r.

W przedłożonych do kontroli Sprawozdaniach Rb-27ZZ za okres od początku roku do końca 

IV kwartału 2015 r., sporządzonych przez MOPS oraz UM, w zakresie dochodów wykonanych 

i przekazanych ustalono, iż wykazane wielkości liczbowe są zgodne zdanymi wynikającymi 

z prowadzonej ewidencji księgowej i spełniają wymogi § 9 ust. 2 - rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 119), w którym zapisano: „Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne 

z  danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, poza opisanym poniżej przypadkiem.
i

W dniu 31.12.2015 r. na konto MOPS wpłynęła wpłata od komornika sądowego w wysokości 

185,05 zł, stanowiąca spłatę odsetek naliczonych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, która została przekazana na konto UM w dniu 04.01.2016 r. i w  dniu

12.01.2016 r. odprowadzona na konto DUW we Wrocławiu. Przedmiotowa kwota 

nie została wykazana w dziale 852, rozdziale 85212, § 0920 w kolumnie 6 -  „dochody

wykonane” oraz w kolumnie 8 -  „dochody przekazane” przedmiotowych sprawozdań

sporządzonych przez MOPS i UM.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych 

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 39 

do ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

,JV sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania: 

w kolumnie "Dochody wykonane ogółem" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji 

analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej oraz do kasy jednostki i zapłaconych 

kartą płatniczą;
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w kolumnie "Dochody przekazane" wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący 

jednostki samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu za IV  kwartały wykazuje się kwotę 

dochodów przekazanych, z  uwzględnieniem dochodów przekazanych do dnia 5 stycznia roku 

następującego po roku budżetowym(...)”

W myśl § 6 ust. 2 pkt 2 powyżej cytowanej instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych 

„jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają 

sprawozdania zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

”(...) Dochody przekazane wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący - 

subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację; w sprawozdaniu za IV  

kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych, z  uwzględnieniem dochodów przekazanych 

do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym(...)”.

Dane wykazane w zbiorczym sprawozdaniu sporządzonym przez Gminę Wołów były zgodne z 

danymi wykazanymi w  jednostkowym sprawozdaniu sporządzonym przez MOPS

poza jednym przypadkiem. W dziale 852, rozdziale 85212, § 0920 w kolumnie 8 -  „dochody

przekazane”, UM wykazał kwotę 62 370,51 zl, natomiast MOPS wykazał kwotę 62 377,97 zł 

(różnica 7,46 zł).

W związku ze stwierdzoną niezgodnością kwot główna księgowa UM w Wołowie złożyła 

w dniu 20.06.2016 r. pisemne wyjaśnienia zgodnie, z którym cyt.:

„W  dniu 19.08.2015 r. na konto Gminy Wołów wpłynęła kwota 7,46 zł. opisana jako  

odsetki od funduszu alimentacyjnego kwalifikowane na 852 85212 0920. Kwot 7,46 została 

mylnie zakwalifikowana na 852 85212 2360 i została zaksięgowana na koncie 224-2-08 

rozrachunki z  tytułu funduszu alimentacyjnego 20% inne gminy. Powyższa kwota 100%

tj. 7,46 powinna być odprowadzona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

do 25.08.2015 r.

W dniu 02.02.2016 r. Gmina Wołów odprowadza na konto Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu należny dochód wysokości 100 % tj. 7,46 wraz z odsetkami 

za nie terminowe odprowadzenie dochodów wysokości 0,26 zł. ”

Wyjaśnienia uznano za wystarczające. Powyższe ustalenie nie miało wpływu na ocenę 

kontrolowanego zagadnienia, jednakże nieterminowe odprowadzenie dochodów wpłynęło 

na ocenę prawidłowości ustalania i odprowadzania dochodów należnych budżetowi państwa.

29



Ponadto, zgodnie z przedłożoną do kontroli ewidencja księgową w  sprawozdaniu sporządzonym 

przez MOPS, w dziale 852, rozdziale 85228, § 0830 w kolumnie 6 - „dochody wykonane” 

oraz w kolumnie 8 - „dochody przekazane”, wykazane zostały dochody w łącznej wysokości 

1 044,12 zł (w tym środki należne budżetowi państwa w wysokości 991,92 zł), natomiast 

w kolumnie 8 - „dochody przekazane” w sprawozdaniu sporządzonym przez UM wykazane 

zostały dochody w łącznej wysokości 924,08 zł (różnica 67,84 zł).

Główna księgowa UM złożyła w dniu 20.06.2016 r. pisemne wyjaśnienia zgodnie, z którymi:

„ W dniu 06.11.2015 r. na konto Gminy Wołów wpłynęła kwota 71,40 zł. opisana jako  

usługi rehabilitacyjne kwalifikowane na 852 85228 0830. Kwot 71,40 została mylnie 

zakwalifikowana na 852 85219 0830 i została zaksięgowana na koncie 222-10 dochody 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższa kwota 95% tj. 67,84powinna być 

odprowadzona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do 15.11.2015 r.

W dniu 27.01.2016 r. Gmina Wołów odprow>adza na konto Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu należny dochód wysokości 95% tj. 67,84 wraz z  odsetkami 

za nie terminowe odprowadzenie dochodów wysokości 1,02 zł. ”

Przedstawione wyjaśnienie uznano za wystarczające. Powyższe ustalenie nie miało wpływu 

na ocenę kontrolowanego zagadnienia, jednakże nieterminowe odprowadzenie dochodów 

wpłynęło na ocenę prawidłowości ustalania i odprowadzania dochodów należnych budżetowi 

państwa.

Wpływ na powyższą ocenę ma naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz fakt, że kontrola 

była kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, które - jak wynika z ustaleń - 

nie zostały w pełni zrealizowane.

[Dowód: akta kontroli str. 434-539]

Z uwagi na nie ujęcie w sprawozdaniach sporządzonych przez MOPS i UM wszystkich 

wymaganych danych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Sprawozdawczość w  zakresie 

dochodów objętych kontrolą oceniono pozytywnie % uchybieniami.
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Mając na uwadze ustalenia kontroli zaleca się zapewnić w Urzędzie Miejskim w Wołowie:

1. prawidłowe ustalanie i terminowe odprowadzanie dochodów należnych budżetowi 

państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - realizacja na bieżąco.

Ponadto, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości dotyczące ustalania wysokości dochodów 

należnych budżetowi państwa za poszczególne okresy rozliczeniowe, przyjmując datę ich wpływu 

na konto UM w Wołowie, a nie datę wpływu na konto MOPS, zaleca się:

2. sprawdzenie prawidłowości ustalonych kwot dochodów na dzień 10 i 20 danego miesiąca 

oraz terminowości ich przekazywania na konto DUW we Wrocławiu, w  zakresie 

dochodów przekazanych w  2015 r. przez MOPS w Wołowie na konto UM w Wołowie, 

nie objętych czynnościami kontrolnymi,

3. w przypadkach nieterminowo przekazanych kwot dochodów wskazanych w treści 

niniejszego wystąpienia oraz ustalonych w wyniku weryfikacji prawidłowości ustalania 

i terminowości odprowadzania dochodów nie objętych czynnościami kontrolnymi, 

dokonanie naliczenia i przekazania odsetek na konto DUW, zgodnie z art. 255 ust. 3 pkt. 2 

ustawy o finansach publicznych.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

zakończono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń 

w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Edyf,a Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów t Budżetu

Podpis kierownika jednostki kontrolującej 
(wojewody lub upoważnionej osoby)

IN S P E K T U  WOJEWÓDZKI 

Anna Kostecka
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