
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2018 r.

FB-KF.431.8.2018.RP

Pan
Jan Kownacki
Wójt Gminy Oława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 20 marca do 27 marca 2018 r. na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), inspektorzy Wydziału 

Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego -  Kamila Piasecka i Renata Polak 

przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Oława (pl. Marszałka 

J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława).

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 

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

ustawami.

Okres objęty kontrolą: rok 2017.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 r. (NK-KE.430.9.2017.DD).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Oława pod pozycją 1.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

• Urząd Gminy Oława

- Pan Jan Franciszek Kownacki -  Wójt Gminy Oława, wybrany w wyborach, które odbyły się 

w dniu 16 listopada 2014 r. (Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 

1 grudnia 2014 r.),
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- Pani Teresa Jurijków-Górska -  Zastępca Wójta Gminy Oława, powołana na stanowisko z dniem 

15 grudnia 2010 r. (Zarządzenie Nr 215/2010 Wójta Gminy Oława z dnia 14 grudnia 2010 r.,

- Pani Danuta Król - Skarbnik Gminy Oława od dnia 28 września 2007 r., powołana Uchwałą 

nr XIII/88/2007 Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2007 r.

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

- Pani Helena Masło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie 

od 01 października 2005 r. powołana przez Wójta Gminy Oława w dniu 05 października 2005 r.

- Pani Edyta Anczakowska-Stachurska - Główna Księgowa, zatrudniona na czas nieokreślony 

od dnia 01 lutego 2008 r. na podstawie umowy o pracę z dnia 31 stycznia 2008 r.

Ponadto, wykazy osób, pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań w ramach 

kontrolowanego zagadnienia, dołączono do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 13 -33]

W wyniku niniejszej kontroli na podstawie przedłożonych do badania dokumentów finansowo- 

księgowych, proces realizacji dochodów w 2017 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 - 

ocena negatywna,

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

ocena negatywna,

® sprawozdawczość w zakresie dochodów objętych kontrolą:

- prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań,

- zgodność z zapisami księgowymi, 

ocena pozytywna z nieprawidłowościami.
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Prawidłowość ustalania i terminowość odprowadzania dochodów budżetu państwa 

oraz sprawozdawczość została zbadana w oparciu o wybraną do kontroli próbę zrealizowanych 

dochodów w okresie IV kwartału 2017 r. (tj. od dnia 21.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.). Udział 

dochodów przeznaczonych do objęcia kontrolą, w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 

2017, przedstawia poniższa tabela. Dane ustalono w oparciu o sprawozdanie Rb-27ZZ 

za IV kwartał 2017 r.
DOCHODY PODDANE KONTROLI

Klasyfikacja budżetowa Dochody wykonane w IV kwartale
Udział skontrolowanych dochodów z IV 

kwartału do dochodów roku 2017 r.

Dział Rozdział § Ogółem Potrącone na 
rzecz jst

Przekazane do DUW Ogółem Dochodów przekazanych do 
DUW

855 85502 0920 12 053,90 0,00 12 053,90 22,46 % 22,46%
855 85502 0970 2 655,70 1 327,85 1 327,85 19,94 % 19,94%
855 85502 0980 11 727,33 4 690,95 7 036,38 28.81% 28,81%

Ogółem 85502 26 436,93 6 018,80 20 418,13 24,55% 24,09%

Kontrolą objęto również rozliczenie się jednostki w okresie przejściowym roku 2017 r.

Ustalanie wysokości środków podlegających odprowadzeniu na dochody budżetu państwa 

regulują nw. przepisy prawa:

- art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w myśl którego dłużnik 

alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności 

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie 

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zgodnie z art. 27 ust. la  powyższej ustawy odsetki 

są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, do dnia spłaty,

- art. 27 ust. 4 ww. ustawy, w którym zapisano: 40% kwot należności stanowi dochód własny 

gminy organu właściwego wierzyciela (...), a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią 

dochód budżetu państwa.

W zakresie należności uzyskanych ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:

- art. 41 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, według którego 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.

-art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej, w którym wskazano, że 50% kwoty (...) stanowi dochód własny gminy, pozostałe 

50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

W zakresie zasad i terminów odprowadzenia ww. dochodów:

- art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
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odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe 

przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek 

bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu 

środków określonego na:

1) 10 dzień miesiąca - w terminie do 15 dnia danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca - w terminie do 25 dnia danego miesiąca”.

- art. 255 ust. 2 powyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych, w którym wskazano, 

że 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 są 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 jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego 

dnia roboczego po tym terminie.

- art. 255 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych, w myśl którego 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,

0 których mowa w ust. 1 i 2.

Jednocześnie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie [dalej GOPS] przyjęte zostało 

Zarządzenie Nr 15/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie z dnia 

31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości w 2015 roku, 

w którym Aneksem do zasad polityki rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Oławie z dnia 31.12.2015 r. ustalono zasady ewidencjonowania zaliczki alimentacyjnej

1 funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z powyższym Aneksem zwracane kwoty przez dłużników są rozliczane i przekazywane

na dochody budżetu państwa i Gminy w następujących terminach:

od 1- do 10-go dnia miesiąca do 10 dnia miesiąca,

od 11-go do 20-go dnia miesiąca do 20 dnia miesiąca,

od 21-go do ostatniego dnia miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca.

Zwroty wpływające po godzinie umożliwiającej zrealizowanie przełewu danego dnia będą 

rozliczane w kolejnej dekadzie miesiąca.
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Prawidłowość realizacji dochodów objętych kontrolą, w tym:

ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość 

ich odprowadzania, prawidłowość kwot dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

W zakresie ww. dochodów należnych budżetowi państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Oławie bezpośrednio realizował zadania objęte kontrolą, a dotyczące gromadzenia i rozliczania 

wpłat z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń tj.: zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu 

alimentacyjnego i odsetek.

W efekcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż wpłaty dokonywane w 2017 roku 

przez komorników i dłużników, w związku z realizacją dochodów należnych budżetowi państwa 

w zakresie kontrolowanego obszaru, dokonywane były na dwa konta bankowe prowadzone przez 

GOPS. Z przedmiotowych kont GOPS dokonywał rozliczenia z Urzędem Gminy w Oławie.

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 przedłożoną do kontroli przez Urząd Gminy w Oławie 

[dalej UG] oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie - ewidencję księgową, wyciągi 

bankowe oraz sprawozdania budżetowe. Na podstawie wskazanych dokumentów, sporządzono 

poniższe zestawienia przedstawiające przebieg ustalania i przekazywania dochodów 

z ww. tytułów należnych budżetowi państwa.

Dochody w § 0970 -  Zaliczka alimentacyjna

Dochody należne budżetowi państwa za IV kwartał 2017 r. wykonane i przekazane 

w dziale 855 -  Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego: w § 0970 -  wpływy z różnych dochodów zestawiono w poniższej tabeli.
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O kres
rozliczeniow y

T erm in
w ym agalny

na
przekazanie 
dochodów  
do D U W  - 

do dnia

D ata
w płaty

od
kom or

n ika/
d łużnika

D ata
księgo
w ania

w
G OPS

GOPS w Oławie Różnice pomiędzy kwotą 
należną a przekazaną do UG UG w Oławie

U w agi

W yso
kość
w płat

50%  -
kw oty
dochodów
należnych
D U W

50%  -
kw oty
dochodów
należnych
js t

D ata
p rzekazan ia  
dochodów  z 
O PS do U G

całość 
dochodów  
w  § 0970 
przekazań 
a do UG

kw ota  
dochodów  

§ 0970 - 
B P 

przekaza
n a  z O PS 

do U G

K w ota 
dochodów  
§ 0970 - 
js t
p rzekaza
n a  z OPS 
do UG

całość 
docho
dów  w 
§ 0970

50%  - 
kw oty 
docho
dów  BP

50%  - 
kw oty  
d ocho
dów  js t

D ata  p rzeka
zan ia  do 
D U W

K w ota 
dochodów  
§ 0970 -  
p rzekaza
n a  do 
D U W

N r
w yciągu  
b anko 
w ego U G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11.09-20.09 25.09 19.09 25 .09 325,93 162,97 162,96 -325,93 -162,97 -162,96

K w ota  do tycząca  okresu  od 11.09 
do 20 .09  zosta ła  odprow adzona  
p rzez G O PS w  ko lejnym  okresie 
rozliczeniow ym

2 1 .0 9 -1 0 .1 0 15.10 26.09 27.09 205,12 102,56 102,56 27.09.2017 531,05 265,53 265,52 325,93 162,97 162,96 27.09.2017 265,53 188/2017

K w o ta  dochodów  w  części B P 
przekazana  p rzez G O PS do UG 
oraz p rzez  U G  do D U W  była 
w yższa  n iż  kw o ta  na leżna  
[konsekw encja  rozb ieżności w  
poprzedn im  okresie].

1 1 .10-20 .10 25.10 12.10
17.10

12.10
17.10 407,67 203,83 203,84 20.10.2017 407,67 203,83 203,84 0,00 0,00 0,00 20.10.2017 203,83 206/2017

21.10 -10.11 15.11 26.10
30.10

26.10
30.10 1 076,21 538,11 538,10 31.10.2017 1 076,21 538,11 538,10 0,00 0,00 0,00 31.10.2017 538,11 213/2017

11.11-20.11 25.11 14.11
16.11

14.11
16.11 392,61 196,3 196,31 20.11.2017 392,61 196,30 196,31 0,00 0,00 0,00 20.11.2017 196,30 226/2017

21.11 -10 .12 15.12 27.11 27.11 205,12 102,56 102,56 30.11.2017 205,12 102,56 102,56 0,00 0,00 0,00 30.11.2017 102,56 234/2017

11 .12 -20 .12 25.12 18.12 18.12 325,93 162,97 162,96 20.12.2017 325,93 162,97 162,96 0,00 0,00 0,00 20.12.2017 162,97 248/2017

2 1 .1 2 -3 1 .1 2 08.01

27.12 27.12 205,12 102,56 102,56
K w ota  dochodów  w  części BP 
p rzekazana  p rzez G O PS do UG  
oraz p rzez U G  do D U W  je s t  niższi 
n iż  kw ota  należna. D ochód  dot. 
w pła ty  z  d n ia 2 9 .1 2 .2 0 1 7  r. zosta ł 
p rzekazany  do D U W  po  term inie  
tj. 10.01.2018 r.

28.12 29.12, 43,04 21,52 21,52

29.12 29.12 343,20 171,60 171,60

R azem 591,36 295,68 295,68 29.12.2017 248,16 124,08 124,08 -343,20 -171,60 -171,60 29.12.2017 124,08 253/2017

RAZEM  21.09-31.12: 3 204,02 1 602,01 1 602,01 3 186,75 1 593,38 1 593,37 -17,27 -8.63 -8,64 1 593,38

Różnica pomiędzy kwotą należną a 
przekazaną wynika z przekazania 
dochodów z okresu rozliczeniowego 
11.09-20.09.2017 r. oraz 
nieprzekazama dochodu z  dnia 
29 12.2017 r.
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W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż w okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia

31.12.2017 r. w ramach § 0970 do GOPS wpłynęły dochody w łącznej wysokości 3 204,02 zł, 

z tego:

- 1 602,01 zł -  środki należne BP (50%),

- 1 602,01 zł -  środki należne jst (50% ),

i w takich wysokościach winny zostać przekazane na konto Urzędu Gminy w Oławie oraz 

odprowadzone na dochody budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie do końca 2017 r. na rachunek Urzędu Gminy 

w Oławie przekazał środki w łącznej wysokości 3 186,75 zł, natomiast w ramach 

przedmiotowej kwoty przekazano do DUW kwoty dochodów należnych BP w łącznej 

wysokości 1 593,38 zł. Różnica w kwocie 17, 27 zł [8,63 zł dochody BP i 8,64 zł dochody jst] 

wynika z faktu przekazania przez GOPS w kontrolowanym okresie kwoty 325,93 zł [162,97 

zł dochodów należnych BP oraz 162,96 zł dochodów należnych jst], którą należało 

odprowadzić w okresie wcześniejszym oraz nieprzekazanie kwoty dochodów w wysokości 

343,20 zł [171,60 zł w zakresie dochodów należnych BP oraz 171,60 zł w zakresie dochodów 

należnych jst]. Szczegółowe ustalenia w ww. zakresie opisano poniżej.

Kontrolujący ustalili, iż w kontrolowanym okresie kwota dochodu w wysokości 343,20 zł 

ri71,60 zł w zakresie dochodów należnych BP oraz 171,60 zł w zakresie dochodów 

należnych jst], która wpłynęła na konto GOPS dnia 29.12.2017 r. nie została przekazana przez

GOPS do UG Oława. Ww. środków nie uwzględniono w sporządzonym sprawozdaniu Rb-

27ZZ za IV kwartał 2017 r.

W związku z powyższym, kontrolujący zwrócili się do jednostki o wyjaśnienie 

przedmiotowej sytuacji. W dniu 26.03.2018 r. GOPS poinformował, że zwrot dotyczący 

zaliczki alimentacyjnej w kwocie 343,20 zł wpłynął dnia 29-12-2017 roku z ostatnią bankową 

sesją rozliczeniową i powyższy zwrot nie został przypisany do roku 2017 tylko w całości 

rozliczony w 2018 roku przekazany do budżetu dnia 10-01-2018 roku. Powyższy zwrot nie 

został potraktowany jako okres przejściowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie oraz Urząd Gminy w Oławie przedstawił 

dokumentację potwierdzającą przekazanie ww. kwoty na rachunek UG w Oławie, 

a następnie przekazanie odpowiedniej jej części do DUW w dniu 10.01.2018 r. 

tj. po wymaganym przepisami terminie.
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Brak odprowadzenia ww. kwoty w terminie oraz zaliczenie przez GOPS do dochodów roku

2018 środków zrealizowanych w okresie od 21 do 31 grudnia 2017 r.. zakwalifikowano jako 

nieprawidłowość.

Ponadto, w trakcie analizy przez kontrolujących wydruków z ewidencji księgowej GOPS 

oraz wyciągów bankowych, na które wpływały dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 

stwierdzono, że dochód, który wpłynął na rachunek GOPS dnia 19.09.2017 r. w wysokości 

325,93 zł, zaewidencjonowany został w księgach rachunkowych pod datą operacji 

gospodarczej 25.09.2017 r. i odprowadzony dnia 27.09.2017 r., a zatem po terminie 

wskazanym w art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych [szczegółowy opis w punkcie 

prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie realizacji ww. dochodów].

Wysokość kwot dochodów odprowadzonych nieterminowo przez GOPS do UG, 

a w konsekwencji również do DUW, obrazuje poniższe zestawienie:

Okres 
rozliczeniow  
y - faktyczny

Data wpłaty 
od

komornika/
dłużnika

Data 
przekazania 
wpłaty przez 
GOPS do UG

Wysokość
wpłat

W tym 50% - kwoty 
dochodów należnych, 
przekazanych DUW

Termin 
wymagalny na 

przekazanie 
dochodów do 

DUW - do dnia

Data 
faktycznego 
przekazania 

do DUW

Liczba dni 
opóźnienia

11.09-20.09 19.09 27.09.2017 325,93 162,97 25.09.2017 27.09.2017 2

21 .12-31 .12 29.12

R

10.01.2018 

azem dla § 0970

343,20

669,13

171,60

334,57

08.01.2018 10.01.2018 2

Dochody w § 0920 -  Odsetki od świadczeń oraz w § 0980 Fundusz Alimentacyjny

Dochody należne budżetowi państwa przekazane w IV kwartale 2017 r. w dziale 

855 — Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego: w § 0980 z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz w § 0920 odsetek od tych świadczeń, zestawiono w poniższej tabeli.



Okres
rozlicz
eniow

___

Data
wpłaty

od
komor
nika/dł
użnika

Data
księgo
-wania
GOPS

GOPS w Oławie

W ysokość
wpłat

Należność
główna

k w o ty  dochodów należnych  
BP

N aliczo
ne

odsetki 60%

RA ZE M
BP

(kol.
5+6)

Gmina
Oława

40%

Kwota Kwota Kwota
docho docho docho

dów dów dów
§  0920 - §  0980 - §  0980 -
należna należna należna

BP BP js t
przekaza przekaza przekaza
na z  OPS na z  OPS na z  OPS

do UG do UG do UG

10 11 12

Data  
przeka

zania  
dochodó  
ii' do UG

Różnice pomiędzy kwotą należną a 
przekazaną Jo UG

kwoty 
dochodów  

BP w §  : 
0920

kwoty  
docho
dów BP  

w §  0980

kwoty 
docho

dów js t  w 
$ 0980

całość kwot 
■w § 0 9 2 0  i 

0980

Urząd Gminy w Oławie

Kwota
dochodó

Kwota w §
dochodów 0980-
§ 0 9 2 0 - przekaza

przekazana na do
do D U W : D U W

Data
przekazani
a d o D U W wyciąg Uwagi

1 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11.09.

- 10.10
11.09 11.09 253,07 0,00 253,07 0,00 253,07 0,00

12.09 12.09 23,91 0,00 23,91 0,00 23,91 0,00

13.( 13.09 57,94 0,00 57,94 0,00 57,94 0,00

13.09 13.09 532,53 6,32 526,21 3,79 530,00 2,53

13.09 13.09 345,54 0,00 345,54 0,00 345,54 0,00

14.09 25.09 43,04 0,00 43,04 0,00 43,04 0,00

14.09 25.09 417,61 404,61 13,00 242,77 255,77 161,84

14.09 25.09 357,55 311,55 46,00 186,93 232,93 124,62

15.09 25.09 318,19 266,00 52,19 159,60 211,79 106,40

19.09 25.09 0,00 0,00 0,00

19.09 25.09 84,65 67,65 17,00 40,59 57,59 27,06

20.09 25.09 83,00 74,00 9,00 44,40 53,40 29,60

-1 473,! - 678,08 - 452,05 -2 604,01

K w oty dotycząc« 
okresu
rozliczen iow ego  
od  11.09 do 
20 .09  zostały  
odprow adzone 
przez G O PS w  
ko lejnym  okresit 
rozliczeniow ym
W  ewidencj i 
księgowej na 
koncie 139-02 
całość tj. 532,53 z 
zaksięgowano w  
paragr. 0920.

K w oty  dotycząct 
okresu
rozliczen iow ego  
od 11.09 do 
20 .09  zosta ły  
odprow adzone 
przez G O PS w  
ko lejnym  okresit 
rozliczen iow ym

21.09.
- 10 . 10 .

25.09 25.09 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

26.09 27.09 81,74 0,00 81,74 0,00 81,74 0,00

26.09 27.09 85,96 0,00 85,96 0,00 85,96 0,00

RAZEM 21-30.09:
367,70 0,00 367,70 0,00 367,70 0,00 1 841,58 678,08 452,05 27.09.

2017 1 473,88 678,08 452,05 2 604,01 1 841,58 678,08 27.09.2017 188/2017

Kwota dochodów 
w  części BP 
przekazana przez 
GOPS do UG ora: 
przez UG  do 
DUW  była wyższ
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niż kwota należna 
[konsekw encja  
rozb ieżności w  
poprzedn im  
okresie].

02.10 02.10 32,92 0,00 32,92 0,00 32,92 0,00

02.10 02.10 84,29 0,00 84,29 0,00 84,29 0,00

02.10 02.10 86,09 0,00 86,09 0,00 86,09 0,00

02.10 02.10 33,04 32,04 1,00 19,22 20,22 12,82

03.10 03.10 312,83 0,00 312,83 0,00 312,83 0,00

03.10 03.10 434,35 0,00 434,35 0,00 434,35 0,00

04.10 04.10 44,09 41,09 3,00 24,65 27,65 16,44

06.10 06.10 125,00 90,00 35,00 54,00 89,00 36,00

W  ewidencji 
księgowej na 
koncie 139-02 
całość tj. 125,00 2 

zaksięgowano w 
paragr. 0920.

09.10 09.10 906,47 591,54 314,93 354,92 669,85 236,62

09.10 09.10 475,71 0,00 475,71 0,00 475,71 0,00

10.10 10.10 43,04 0,00 43,04 0,00 43,04 0,00

Dochód dot. 
przedmiotowej 
wpłaty przekazani 
dopiero w 
kolejnym okresie 
rozliczeniowym

RAZEM 1-10.10:
2 577,83 754,67 1 823,16 452,79 2 275,95 301,88

....................

1 780,12 452,79 301,88

....................

10.10.
2017 -43,04 0,00 0,00 -43,04 1 780,12 452,79 10.10.2017 

;.... — ...-.........

198/2017

Kwota dochodów
w części BP
przekazana przez
GOPS do U G  ora:
przez UG do
DUW  była niższa
niż kwota należna
N ie uwzględnione
wpłaty z dnia
10.10.2017 r.

... ...v..............—

■'C. H'; ̂ '':¥  -icT:' v --i ;:0;':x H''i';;̂ ;
ii . . .-•■ U9 ..'■: ■ I

11.10 - 
20.10 12.10 12.10 417,61 405,61 12,00 243,37 255,37 162,24

12.10 12.10 345,54 0,00 345,54 0,00 345,54 0,00

12.10 12.10 309,58 269,58 40,00 161,75 201,75 107,83
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13.10 13.10 616,32 313,32 303,00 187,99 490,99 i :  '

13.10 13.10 388,44 353,44 35,00 212,06 247,06 ' 141,38

13.10 13.10 558,35 543,35 15,00 326,01 341,01 217,34 -

13.10 13.10 142,66 0,00 142,66 0,00 142,66 0,00

17.10 17.10 756,05 0,00 756,05 0,00 756,05 0,00

19.10 19.10 1 755,09 0,00 1 755,09 0,00 1 755,09 0,00

20.10 20.10 84,65 65,65 19,00 39,39 58,39 26,26

Dochód dot. 
przedmiotowej 
wpłaty przekazani 
dopiero w  
kolejnym okresie 
rozliczeniowym

■ ' RAZKM  U -2

i l i ę i

■ . V ł 3 423.34 5
170,57

ly-- T >:V v

4 393, 3 447,38 1 131.18 ‘ V
. 20.10.

2d6iM117

2 1 .1 0 -
10.11

25.10 25.10 81,74 0,00 81,74 0,00 81,74 0,00

30.10 30.10 85,96 0,00 85,96 0,00 85,96 0,00

31.10 31.10 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00

Dochód dot. 
przedmiotowej 
wpłaty przekazani 
dnia 10 11.2017 r

RAZEM 21-31.10:
187,70 0,00 187,70 0,00 187,70 0,00 186,70 39,39 26,26 31.10.

2017 -1,00 39,39 26,26 64,65 186,70 39,39 31.10.2017 213/2017

Różnica pomiędz; 
kwotą należną a 
przekazaną 
wynika z 
przekazania 
dochodu z dnia 
20 .102017 r. ora; 
njeprzekazania 
dochodu z dnia 
31 10 2017 r

07.11 07.11 434,35 0,00 434,35 0,00 434,35 0,00

07.11 07.11 125,00 87,00 38,00 52,20 90,20 34,80

07.11 07.11 44,09 40,09 4,00 24,05 28,05 16,04

08.11 08.11 86,09 0,00 86,09 0,00 86,09 0,00

08.11 08.11 933,36 635,36 298,00 381,22 679,22 254,14
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09.11 09.11 2 288,25 2 201,25 87,00 1
320,75 1 407,75 880,50

09.11 09.11 33,04 32,04 1,00 19,22 20,22 12,82

10.11 10.11 425,48 0,00 425,48 0,00 425,48 0,00

Dochód dot. 
przedmiotowej 
wpłaty przekazani 
dopiero w 
kolejnym okresie 
rozliczeniowym

RAZEM I-I

......; "

”  , ! - ! „ ' i, i»
V;;

lii!

2 995,74 1 373,92 1
797,44 3 171,36

•

\

.... .'

1 19S.30 968,44 1 797,44

..................
. \V̂  \  ‘ > ^

: ■

1 198,30 10.11.
2017

N

"U;Wc TSh

0,00

■ ■ i : 1 ' '

WJ i

1 797,44

l i i i p lp l i  
1 836,83

10.11.2017 220/2017

Różnica pomiędz; 
kwotą należną a 
przekazaną 
wynika z 
przekazania 
dochodu 7. dnia 
31 1 0  2017 r ora; 
nieprzekazania 
dochodu z dnia 
10.11.2017 r.

odu jsdm a

11.11 - 
20.11

13.11 13.11 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

14.11 14.11 530,67 519,67 11,00 311,80 322,80 207,87

14.11 14.11 491,64 0,00 491,64 0,00 491,64 0,00

14.11 14.11 345,54 0,00 345,54 0,00 345,54 0,00

14.11 14.11 417,61 403,61 14,00 242,17 256,17 161,44

14.11 14.11 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00

15.11 15.11 43> 8 0,00 43,48 0,00 43,48 0,00

15.11 15.11 43,04 0,00 43,04 0,00 43,04 0,00

16.11 16.11 357,55 316,55 41,00 189,93 230,93 126,62

17.11 17.11 33,01 0,00 33,01 0,00 33,01 0,00

17.11 17.11 168,70 0,00 168,70 0,00 168,70 0,00

20.11 20.11 434,13 0,00 434,13 0,00 434,13 0,00 Dochody dot. 
przedmiotowych 
w płat przekazano 
dopiero w 
kolejnym okresie

20.11 20.11 105,63 0,00 105,63 0,00 105,63 0,00

20.11 20.11 309,76 266,76 43,00 160,06 203,06 106,70
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20.11 20.11 616,07 616,07 0,00 369,64 369,64 2l r ~ rozliczeniowym

20.11 20.11 214,81 0,00 214,81 0,00 214,81 0,00

t i ' / i  u  i !  * i i ■

■ ■: ,

'

m

U H

...

_ 
: 

________

WSiS

■Hfc
¿ ¡ j j  ¡ i | # |

,y-4.

i l t i t t

P;?l ' t  •

U i l

j ||g |

H i
.

m t m
.

.

20.11.

-'V
p l l l l | l l | | i
l @ g g g a i

M l■ ■V ...

S i l i

* * 1 .

M M I

I I I H I

->

; '.■■■ M-r;: . .

. .

■  H I  

■-

p i l

•' '• ‘ - I J w -  i

V

J O ł W r  o«.«

. . i i .

21.11-
10.12 22.11 22.11 91,74 0,00 91,74 0,00 91,74 0,00

22.11 22.11 84,65 66,65 18,00 39,99 57,99 26,66

22.11 22.11 84,11 0,00 84,11 0,00 84,11 0,00

23.11 23.11 338,00 318,00 20,00 190,80 210,80 127,20

23.11 23.11 342,63 0,00 342,63 0,00 342,63 0,00

27.11 27.11 2,61 0,00 2,61 0,00 2,61 0,00

RAZEM 21-30.11: 943,74 384,65 559,09 230,79 789,88 153,86 1 356,66 760,49 506,99 30.11.
2017 797,57 529,70 353,13 I 680,40 1 356,66 760,49 30.11.2017 234/2017

Różnica pomiędz; 
kwotą należną a 
przekazaną 
wynika z
przekazania 
dochodów z dnia 
20.11,2017 r.

04.12 04.12 418,97 386,97 32,00 232,18 264,18 154,79

04.12 04.12 38,52 0,00 38,52 0,00 38,52 0,00

05.12 05.12 44,09 41,09 3,00 24,65 27,65 16,44

05.12 05.12 477,30 0,00 477,30 0,00 477,30 0,00

07.12 07.12 912,49 648,49 264,00 389,09 653,09 259,40

07.12 07.12 434,35 0,00 434,35 0,00 434,35 0,00

- > ' V

11.12-
20.12

M lS S i ;

11.12

n

11.12

2 325,72

’> 1 '

616,68

1 076,55 

- '

608,68

1 249,17 

................

'

'

8,00

645,92

JB' : ‘
;. V-

365,21

1 895,09

, m r -

373,21

430,63

. . . .

243,47

1 249,17 645,92 430,63 11.12.
2017

g i l  
■ ■ '■ : ■

0.00

i i i

0,00

l l l l l l l i l l l

0,00 0,00 

___ : ........

1 249,17

2 0 0 5 .«

645,92

gpfSf
...

11.12.2017

t f ‘  ̂ ■%

i : ' ™ :

241/2017

• '• -> :■  MMISm m m m m

' .
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Różnica poijtjędz; 
kw otą należną a 
przekazaną 

,.^ rij .k a :z  vj* 
przekazania 
dochodu ’dot, 
okresu13

895,48 67S.08; 7 714 464 690,95II 727,33
U A / I  M 21.00-31.U

od f iM ä S : 
20,09.2017 r, w

rozliczeniowym  2
m y $ S 2 0 1 7 : r
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W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż w okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia

31.12.2017 r. do GOPS wpłynęły dochody z ww. tytułów, w łącznej wysokości 24 148,93 zł, 

z tego:

- 12 421,60 zł -  stanowić powinny odsetki od FA (100%) w ramach § 0920,

- 7 036,38 -  stanowić powinien fundusz alimentacyjny (60% FA) -  należny budżetowi 

państwa w ramach § 0980,

- 4 690,95 zł -  stanowić powinien fundusz alimentacyjny (40% FA) -  należny gminie 

w ramach § 0980,

i w takich wysokościach winny zostać przekazane na konto Urzędu Gminy w Oławie oraz 

odprowadzone na dochody budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie do końca 2017 r. na rachunek Urzędu Gminy 

w Oławie przekazał środki w ramach § 0920 w łącznej wysokości 13 895,48 zł oraz w ramach 

§ 0980 w łącznej wysokości 7 714,46 zł [w zakresie środków należnych bp] i 5 143,00 zł 

[w zakresie środków należnych jst], Do DUW, kwoty dochodów należnych BP, 

odprowadzono w wysokości 13 895,45 zł w ramach § 0920 oraz 7 714,46 zł w ramach 

§ 0980.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że GOPS odprowadził do Urzędu Gminy w Oławie 

środki ze zrealizowanych dochodów w wysokości wyższej o kwotę 1 473,88 zł w ramach 

odsetek od FA (100%) dot. § 0920, natomiast w ramach § 0980 o kwotę 678,08 zł dot. 

funduszu alimentacyjnego (60% FA) oraz o kwotę 452,05 zł dot. funduszu alimentacyjnego 

(40% FA).

W trakcie analizy przez kontrolujących wydruków z ewidencji księgowej GOPS 

oraz wyciągów bankowych, na które wpływały dochody z ww. tytułów, Kontrolujący ustalili, 

iż dochody, które wpłynęły na rachunek GOPS w dniach 14-20.09.2017 r. 

zaewidencjonowane zostały w księgach rachunkowych pod datą 25.09.2017 r. [szczegółowy 

opis w punkcie prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie realizacji 

ww. dochodów] tj. w okresie rozliczeniowym podlegającym kontroli. W związku 

z powyższym, dokonano analizy wpływu dochodów od dnia 11.09.2017 r. W wyniku 

dokonanej analizy stwierdzono, iż dochody, które wpłynęły do GOPS od dnia 11.09.2017 r. 

do 20.09.2017 r. zostały odprowadzone do UG, a następnie odpowiednia ich część do DUW, 

z opóźnieniem tj. dnia 27.09.2017 r., zamiast do dnia 25.09.2017 r.

Brak odprowadzenia ww. dochodów w terminie wskazanym w art. 255 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych został zakwalifikowany jako nieprawidłowość.
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Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż zgromadzone w siedmiu okresach 

rozliczeniowych środki, GOPS przekazał do Urzędu Gminy w Oławie w dziesięciu 

przelewach.

Powyższe wynikało z nieprawidłowo przyjętej procedury przez GOPS [Zarządzeniem 

Nr 15/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie z dnia 31 grudnia 

2015 r.], w której wskazano, iż zwracane kwoty przez dłużników powinny zostać rozliczone 

i przekazane na dochody budżetu państwa i Gminy w następujących terminach:

- od 1- do 10-go dnia miesiąca do 10 dnia miesiąca,

- od 11-go do 20-go dnia miesiąca do 20 dnia miesiąca,

- od 21-go do ostatniego dnia miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca.

Zwroty wpływające po godzinie umożliwiającej zrealizowanie przelewu danego dnia będą 

rozliczane w kolejnej dekadzie miesiąca”.

Konsekwencją ww. błędnie przyjętej procedury był brak uwzględnienia w przekazywanych 

kwotach dochodów z GOPS do UG, a następnie z UG do DUW środków, które wpłynęły 

na rachunek GOPS ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego. Środki takie 

przekazywane były w terminie właściwym dla kolejnego okresu sprawozdawczego, a więc 

przelewano je z opóźnieniem.

Przyjęty przez GOPS sposób przekazywania dochodów miał również wpływ 

na nieprawidłowe rozliczenie Gminy Oława z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim 

we Wrocławiu w zakresie dochodów od 21 do 31 grudnia 2017 r. uzyskanych z zaliczki 

alimentacyjnej za 2017 r.

W związku z pytaniem kontrolerów odnośnie ww. przyjętego sposobu przekazywania 

dochodów przez GOPS do UG jednostka w swoich wyjaśnieniach z dnia 26.03.2018 r. 

poinformowała, iż wg zapisu w polityce rachunkowości GOPS w Oławie dochody 

są rozliczane w trzech terminach do 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca

wg wprowadzonego zapisu wewnętrznego jednostki. Zwroty, które wpływały w danym dniu 

po rozliczeniach sesji bankowych były rozliczane w kolejnej dekadzie miesiąca. Takie 

rozwiązanie zostało wprowadzone w celu stałego monitorowania wpływających dochodów 

i oddawania ich bardziej na bieżąco niż wynika do z dwóch terminów zapisanych w ustawie. 

Powyższe wyjaśnienia jednostki nie mają wpływu na ustalenia kontrolujących odnośnie 

przyjęcia przez GOPS błędnej procedury, skutkującej nieterminowym odprowadzaniem 

części dochodów na rzecz budżetu państwa.
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Równocześnie, z uwagi na brak przekazania należnych odsetek (naliczonych w wysokości jak 

dla zaległości podatkowych) w przypadku nieodprowadzonych dochodów budżetowych przez 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego w obowiązujących terminach, naruszony został 

art. 255 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zaznaczyć należy, że GOPS przelewał UG środki z poszczególnych tytułów dochodów 

odrębnymi przelewami. Ponadto, przekazywał do Urzędu Gminy w Oławie pisma, na których 

wskazywał wyłącznie wysokość środków przypadających na poszczególne paragrafy 

w ramach dochodów należnych do przekazania do DUW. Na pismach brak było 

szczegółowych informacji, wskazujących w jakim konkretnie dniu wpłynęły przedmiotowe 

dochody lub jakich okresów dotyczą.

Taki sposób przekazywania danych uniemożliwiał gminie prawidłowe przypisanie dochodów 

do właściwych okresów rozliczeniowych, a tym samym potwierdzenie prawidłowości 

ustalenia kwot przekazywanych na rzecz budżetowi państwa zgodnie z art. 255 ust. 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych.

Przykładowo dochód, który wpłynął dnia 10.10.2017 r. w wysokości 43,04 zł powinien zostać 

przekazany w terminie właściwym dla okresu rozliczeniowego 21.09.2017-10.10.2017 r., 

natomiast błędnie został przekazany razem ze środkami właściwymi dla okresu 

rozliczeniowego 11-21.10.2017 r.

Opisane wyżej działania GOPS wpłynęły na przekazanie przez Gminę Oława w 5 na 8 

okresów rozliczeniowych dochodów w nieprawidłowo ustalonych wielkościach i skutkowały 

nieterminowym przekazywaniem dochodów na rzecz budżetu państwa w łącznej kwocie 

4 006,14 zł w ramach § 0920 i §0980 [por. poniższa tabela].

Opisane ustalenia wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez 

popełnienie czynu określonego w art. 6 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym: naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych jest nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych 

dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego. 

Równocześnie, powyższe świadczy o niedostatecznym nadzorze Urzędu Gminy w Oławie 

nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oławie oraz brak wyegzekwowania przez 

gminę informacji koniecznych do prawidłowego odprowadzenia dochodów.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, kierownik 

jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej
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tej jednostki. Kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie 

gospodarki finansowej pracownikom jednostki. W myśl art. 68 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół 

działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 zapewnienie 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy 

do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego i kierownika jednostki.

Zgodnie z art. 255 ww. ustawy, za prawidłowe ustalanie i odprowadzanie dochodów na rzecz 

Skarbu Państwa odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę wskazany 

przepis oraz ustalenia kontroli, stwierdzić należy, że w Gminie nie zapewniono właściwych 

standardów kontroli zarządczej określonych w rozdziale II cz. C Komunikatu Ministra 

Finansów w nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej 

dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 15 poz. 84), co skutkowało niewystarczającym 

nadzorem nad zadaniem realizowanym przez GOPS w zakresie kontrolowanych zagadnień.
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Okres 
rozliczeniowy - 

faktyczny

Okres 
rozliczeniowy, w 

którym  
przekazano środki 

do DUW

Dłużnik
Data wpłaty od 

komornika/ 
dłużnika

Data 
przekazania 
wpłaty przez 

GOPS na 
rachunek 
dochodów

Wysokość
wpłat

W  tym 100% w 
§ 0920 - kwoty 

dochodów  
należnych, 

przekazanych 
DUW

W  tym 60% w 
§ 0980 - kwoty 

dochodów  
należnych, 

przekazanych 
DUW

Termin 
wymagalny na 

przekazanie 
dochodów do 

DUW - do dnia

Data 
faktycznego 
przekazania 

do DUW

Liczba dni 
opóźnienia

11.09-20.09 21 .09-10.10 R .K 11.09 27.09 253,07 253,07 0,00

B.S 12.09 27.09 23,91 23,91 0,00

G .K 13.09 27.09 57,94 57,94 0,00

A .R 13.09 27.09 532,53 ' 526,21 3,79

M .B 13.09 27.09 345,54 345,54 0,00

E .D 14.09 27.09 43,04 43,04 0

J.W 14.09 27.09 417,61 13,00 242,77

K .L 14.09 27.09 357,55 46,00 186,93

P.W 15.09 27.09 318,19 52,19 159,6

G.K 19.09 27.09 86,98 86,98 0

A .Z 19.09 27.09 84,65 17,00 40,59

B.G 20.09 27.09 83,00 9,00 44,4

Razem 2 604,01 1 473,88 678,08 25.09 27.09 2

21 .09-10.10 11.10-20.10 _  G J 10.10 20.10 43,04 43,04 0

Razem 43,04 43,04 0 15.10 20.10 4

11.10-20.10 21.10-10.11 A .Z 20.10 31.10 84,65 19,00 39,39

Razem 84,65 19,00 39,39 25.10 31.10 6

21.10-10.11 11.11-20.11 Z .C 10.11 20.11 425,48 425,48 0

Razem 425,48 425,48 0 15.11 20.11 5

11.11-20.11 21 .11-10.12 G .K 20.11 30.11 434,13 434,13 0

G.K 20.11 30.11 105,63 105,63 0

P.W 20.11 30.11 309,76 43 160,06

P.W 20.11 30,11 616,07 0 369,64

W .K 20.11 30.11 214,81 214,81 0

Razem 1 680,40 797,57 529,70 25.11 30.11 3

Razem dla § 0920 w części dot. BP 2 758,97

Razem dla § 0980 w  części doi. BP 1 247,17

Razem dla § 0920 i § 0980 w części dot. BP 4 006,14 w s

Razem dla § 0920 i § 0980 w części dot. BP i JST 4 837,58 1
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Okres przejściowy roku 2017

W zakresie dochodów dotyczących § 0920 -  Odsetki od świadczeń oraz w § 0980 Fundusz 

Alimentacyjny ustalono, iż środki zgromadzone w okresie od 27.12.2017 r. do 28.12.2017 r., 

należne budżetowi państwa Gmina odprowadziła do DUW w prawidłowo ustalonych 

wysokościach w dniu 29.12.2017 r., z dotrzymaniem terminu wskazanego w art. 255 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 34-138]

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości w zakresie nieterminowego odprowadzania 

dochodów, błędnie przyjętej procedury odnośnie przekazywania dochodów przez GOPS 

do UG co spowodowało opóźnienia w odprowadzaniu dochodów przez UG do DUW, 

zaliczenie dochodów z okresu przejściowego do roku 2018, niedostateczny nadzór Urzędu 

Gminy nad GOPS, działania jednostki związane z realizacją dochodów objętych kontrolą, 

w tym ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość 

ich odprowadzania oraz prawidłowość kwot dochodów odprowadzanych do budżetu państwa 

oceniono negatywnie.

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

Do kontroli przedstawiono ewidencję księgową m.in. następujących kont wraz z obrotami 

na przedmiotowych kontach:

Urząd Gminy w Oławie

- 224-02-02 -  Rozrachunki z Urzędem Wojewódzkim -  zasiłki alimentacyjne -  zapisy 

za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 224-02-02 -  Rozrachunki z Urzędem Wojewódzkim -  zasiłki alimentacyjne -  zapisy 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 901 - DOCHODY BUDŻETU - zapisy za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

- 130-03 - Dochody -  [855/85502/0970] zapisy księgowe za okres od 01.01.2017 

do 31.12.2017,

- 130-03 - Dochody -  [855/85502/0980] zapisy księgowe za okres od 01.01.2017 

do 31.12.2017,

- 130-04 -  Zasilenie konta - zapisy księgowe za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 130-04 -  Zasilenie konta - zapisy księgowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 139-01 -  Rachunek dla dłużników alimentacyjnych -  [855/85502/0970] zapisy księgowe 

za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 139-02 -  Rachunek dla Funduszu Alimentacyjnego -  [855/85502/0920 i 855/85502/0980] 

zapisy księgowe za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 139-02 -  Rachunek dla Funduszu Alimentacyjnego -  [855/85502/0920] zapisy księgowe 

za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 139-02 -  Rachunek dla Funduszu Alimentacyjnego -  [855/85502/0980] zapisy księgowe 

za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 139-01 -  Rachunek dla dłużników alimentacyjnych -  [855/85502/0970] zapisy księgowe 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 139-02 -  Rachunek dla Funduszu Alimentacyjnego -  [855/85502/0920 i 855/85502/0980] 

zapisy księgowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 139-02 -  Rachunek dla Funduszu Alimentacyjnego -  [855/85502/0980] zapisy księgowe 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 139-02 -  Rachunek dla Funduszu Alimentacyjnego -  [855/85502/0920] zapisy księgowe 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- kartoteka konta 221 -03-[... ] w okresie od 21.09.2017 do 31.12.2017 [na poszczególnych 

dłużników],

- kartoteka konta 221-03-[...] w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 [na poszczególnych 

dłużników],

- 225-05 -  zobowiązania z funduszu alimentacyjnego wobec budżetu państwa -  zapisy 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 225-02 -  zobowiązania dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa - zapisy 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 225-06 -  zobowiązania odsetki z funduszu alimentacyjnego dla budżetu - zapisy za okres 

od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 225-05 -  zobowiązania z funduszu alimentacyjnego wobec budżetu państwa -  zapisy

21



za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 225-02 -  zobowiązania dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa - zapisy 

za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 225-06 -  zobowiązania odsetki z funduszu alimentacyjnego dla budżetu - zapisy za okres 

od 21.09.2017 do 31.12.2017,

- 222-03 -  rozliczenie dochodów budżetowych Fundusz Alimentacyjny - zapisy za okres 

od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 222-04 -  rozliczenie dochodów budżetowych zaliczka alimentacyjna - zapisy za okres 

od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 240-05-0001 -  należności od dłużników aliemntacyjnych z tytułu wypłaconych - zapisy 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

- 141 -  Środki pieniężne w drodze - zapisy za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

W trakcie weryfikacji poprawności ujęcia danych w ewidencji księgowej GOPS stwierdzono, 

iż część dochodów, które wpłynęły do GOPS zostały zaewidencjonowane na koncie 130 -03, 

130-04 i 139 pod inną datą niż faktyczna data wpływu tj.:

• w zakresie zaliczki alimentacyjnej:

- wpływ z dnia 19.09.2017 r. na kwotę 325,93 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 26.09.2017 r. na kwotę 205,12 zł zaewidencjonowano pod datą 27.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 28.12.2017 r. na kwotę 43,04 zł zaewidencjonowano pod datą 29.12.2017 r.,

• w zakresie funduszu alimentacyjnego i odsetek:

- wpływ z dnia 14.09.2017 r. na kwotę 43,04 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 14.09.2017 r. na kwotę 417,61 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 14.09.2017 r. na kwotę 357,55 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 15.09.2017 r. na kwotę 318,19 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 19.09.2017 r. na kwotę 86,98 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 19.09.2017 r. na kwotę 84,65 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 20.09.2017 r. na kwotę 83,00 zł zaewidencjonowano pod datą 25.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 26.09.2017 r. na kwotę 81,74 zł zaewidencjonowano pod datą 27.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 26.09.2017 r. na kwotę 85,96 zł zaewidencjonowano pod datą 27.09.2017 r.,

- wpływ z dnia 28.12.2017 r. na kwotę 43,04 zł zaewidencjonowano pod datą 29.12.2017 r..
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Kontrolujący zwrócili się do jednostki o wyjaśnienie przedmiotowych rozbieżności. 

Jednostka w swoich wyjaśnieniach z dnia 26.03.2018 r. poinformowała, iż zwroty wpływały 

do budżetu częściej niż wg ustawy, nie były przetrzymywane w jednostce. Zdarzały się jednak  

sytuacje kiedy nie możliwe było rozliczanie zwrotów do budżetu zgodnie z  terminami 

ponieważ główna księgowa ośrodka była nieobecna w pracy. W GOPS w Oławie jedynym  

pracownikiem prowadzącym całość dokumentacji finansowo-księgowej oraz wprowadzania 

do realizacji wszystkich operacji finansowych jest główna księgowa, która nie ma niestety 

ustalonego zastępstwa.

Ewidencjonowane dokumenty w systemie finansowo-księgowym są chronologicznie datami 

zgodnie z  obowiązkiem. Jednak w sytuacji nieobecności głównej księgowej dokumenty są do 

systemu wprowadzane z datą nie powstania dokumentu ale księgowanej pozycji, w nagłówku 

dokumentu ewidencjonowanego jest opis z jakiego dnia i jaki numer ma dany np: wyciąg 

bankowy. Również w takich sytuacjach dochody są rozliczane po powrocie księgowej 

do pracy.

Powyżej wskazany sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych przez GOPS był 

niezgodny z przepisem zawartym w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 

zapis księgowy powinien zawierać co najmniej datę dokonania operacji gospodarczej [...]. 

Ponadto, w myśl art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą 

w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych 

dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 

i terminowy. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, 

skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego 

i kierownika jednostki. Brak ustanowionego zastępstwa głównej księgowej przez Kierownika 

GOPS spowodował niemożność zapewnienia realizacji celów zgodnie z powyżej wskazanymi 

standardami.

Powyższe zostało zakwalifikowane jako nieprawidłowość.

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż w okresie rozliczeniowym 

tj. 21.09-10.10.2017 r., w przypadku wpłaty z dnia 06 października 2017 r. w wysokości

125,00 zł, GOPS dokonał nieprawidłowego zaliczenia i zaksięgowania [wydruk księgowania 

z dnia 06.10.2017 r.l przedmiotowej kwoty po stornie Wn na koncie 139-02 tj. całość kwoty 

zaliczono na poczet dochodu należnego z tytułu odsetek [zaksięgowano w ramach paragrafu
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0920]. Natomiast jak wynika z podziału sporządzonego przez pracownika merytorycznego 

[wydruk sporządzonego podziału z dnia 09.10.2017 r.] kwota dochodu w wysokości 35,00 zł 

powinna zostać zaliczona na poczet odsetek od FA, kwota 54,00 zł powinna zostać zaliczona 

na poczet środków należnych budżetowi państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego, a kwota

36,00 zł na poczet środków należnych jst.

Analogiczna sytuacja nastąpiła w przypadku zaewidencjonowania wpływu dochodu z dnia

13.09.2017 r. w kwocie 532,53 zł, gdzie całość została zaewidencjonowana na koncie 139-02 

w ramach paragrafu 0920 [wydruk księgowania z dnia 13.09.2017 r.], natomiast zgodnie 

z podziałem sporządzonym przez pracownika merytorycznego [wydruk sporządzonego 

podziału z dnia 25.09.2017 r.] kwota dochodu w wysokości 526,21 zł powinna zostać 

zaliczona na poczet odsetek od FA, kwota 3,79 zł powinna zostać zaliczona na poczet 

środków należnych budżetowi państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego, a kwota 2,53 zł 

na poczet środków należnych jst.

Tym niemniej, ostatecznie dochody należne budżetowi państwa i jst zostały przekazane przez 

GOPS do UG w prawidłowej wysokości.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej sytuacji. Jednostka w swoich 

wyjaśnieniach z dnia 26.03.2018 r. wskazała, iż przypisy zwracanych kwot dochodów są 

robione w oparciu o rozliczenie od pracownika merytorycznego, zdarzały się jednak sytuacje, 

kiedy z różnych powodów technicznych informacja była udzielana przez pracownika ustnie 

natomiast rozpisany wydruk był przekazywany 2, 3 dni później.

Ponadto, wyjaśnieniem przekazanym pismem z dnia 27.04.2018 r. wskazano, iż kwoty 

przekazywanych dochodów dla budżetu państwa z tytułu załiczki alimentacyjnej, funduszu 

alimentacyjnego, odsetek są ustalane w oparciu o dyspozycję rozliczenia wpływającą na 

rachunek bankowy rozłiczoną przez pracownika merytorycznego systemie Sygnity, gdzie 

wpływające środki są ewidencjonowane są na konkretnych dłużnikach.

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienia, jednakże nie mają one wpływu 

na stwierdzone nieprawidłowe postępowanie w zakresie wcześniejszego dokonywania 

księgowania bez pisemnego podziału środków sporządzonego przez pracownika 

merytorycznego. Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Ponadto, GOPS nie prowadził ewidencji w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań 

Rb-27ZZ w zakresie środków wykonanych. Wpływy dochodów z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od FA księgowane były na kontach 

139-01, 139-02, 130-03 oraz 130-04 z tym, że na koncie 130-04 bez zastosowania klasyfikacji



budżetowej, wskazanej w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych.

Kontrolujący ustalili, iż w kolumnie 6 dochody wykonane ogółem ww. sprawozdania, GOPS 

przyjmował wartości środków przekazanych Gminie w 2017 r., a nie kwoty faktycznych 

księgowań wpłat od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (ujęte na ww. kontach). Fakt 

ten potwierdza brak ujęcia w sprawozdaniu wpływu dochodu z dnia 29.12.2017 r. w zakresie 

§ 0970, który został zaewidencjonowany na koncie 139-01 w kwocie 343,20 zł w ramach 

przedmiotowego paragrafu.

Jednocześnie wskazać należy, że w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (...) określono, że konto 139 -  inne rachunki 

bankowe służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych (czeków 

potwierdzonych, sum depozytowych, sum na zlecenie, środków obcych na inwestycje) 

wydzielonych na rachunkach bankowych innych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach 

pomocniczych i na rachunkach specjalnego przeznaczenia.

Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz stwierdzone nieprawidłowości związane 

m.in. z zaliczeniem dochodów zrealizowanych w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 

do dochodów roku 2018, omówione szerzej w poprzedniej części wystąpienia, stwierdzić 

należy, że w GOPS naruszono zapisy określone w art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy 

o rachunkowości, zgodnie z którym: księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli 

umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz 

działania stosowanych procedur obliczeniowych, a szczególności zapisy uporządkowane 

są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających 

sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań oraz dokonanie rozliczeń finansowych.
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Urząd Gminy w Oławie

Ewidencja księgowa Gminy w zakresie środków objętych kontrolą spełniała wymagania 

określone w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, podstawą zapisów 

w badanych księgach rachunkowych były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji 

gospodarczej.

[Dowód: akta kontroli str. 139 -33]

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości w zakresie nieprawidłowego księgowania 

operacji gospodarczych, księgowanie środków niezgodnie z podziałem sporządzonym przez 

pracownika merytorycznego, prowadzenie ewidencji w sposób uniemożliwiający 

sporządzenie sprawozdań Rb-27ZZ w zakresie środków wykonanych z jednoczesnym 

naruszeniem zapisów określonych w art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, 

prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie realizacji dochodów objętych 

kontrolą oceniono negatywnie.

Sprawozdawczość w zakresie dochodów objętych kontrolą:

- prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań,

- 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 (w zakresie środków objętych niniejszą 

kontrolą) została oceniona podczas czynności kontrolnych, obejmujących zbadanie zgodności 

danych dot. dochodów wykonanych, przekazanych oraz potrąconych na rzecz jst zawartych 

w wydrukach z ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniach GOPS i UG.
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IV kwartał 2017 r.

Do kontroli przedłożono Sprawozdanie 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 

2017 r. w zakresie działu 855, sporządzone przez Gminę Oława, w którym wykazano 

następujące dane liczbowe:

Dział Rozdział §

Dochody wykonane

Dochody przekazanew tym:

Ogółem potrącone na rzecz 
JST

l 2 3 4 5 6

855 85502 0920 53 676,27 0,00 53 676,27
855 85502 0970 13 316,53 6 658,26 6 658,27
855 85502 0980 40 709,32 16 283,73 24 425,59

Ogółem 107 702,12 22 941,99 84 760,13

oraz sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, w którym 

wykazano następujące dane liczbowe:

Dział Rozdział §

Dochody wykonane

Dochody przekazanew tym:

Ogółem potrącone na rzecz 
JST

1 2 3 4 5 6

855 85502 0920 53 676,27 0,00 53 676,27
855 85502 0970 13 316,53 6 658,26 6 658,27
855 85502 0980 40 709,32 16 283,73 24 425,59

Ogółem 107 702,12 22 941,99 84 760,13

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Oławie sporządził sprawozdanie na wzorze, który nie był zgodny z Załącznikiem 

nr 10 „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego”, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ponadto, wykazał dane liczbowe w kolumnie 7 — 

,,Dochody wykonane. w tym: potrącone co jest niezgodne z zapisem § 6 ust. 1 pkt 6

ww. Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych, w którym podano, że jednostka 

realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny 

„Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższe zakwalifikowano jako uchybienie.
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Część wpłat dokonanych do dnia 26.09.2017 r. na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka 

Pomocy w Oławie, przekazano w dniu 27.09.2017 r. tj. przed wymaganym przepisem 

terminem (do dnia 15.10.2017 r.). Ww. środki uwzględniono w sporządzonym 

sprawozdaniu Rb-27ZZ za III kwartał 2017 r. Natomiast pozostałe środki, przekazano 

i wykazano w sprawozdaniu za IV kwartał 2017 r.

Powyższe pozostaje bez wpływu na ocenę opisywanego zagadnienia, z uwagi na obniżenie 

oceny w przedmiotowym zakresie we wcześniejszych obszarach.

Kontrolujący ustalili, iż w kolumnie 6 dochody wykonane ogółem, GOPS przyjmował 

wartości środków przekazanych Gminie w 2017 r., a nie kwoty faktycznych wpłat 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (ujęte na kontach 139-01, 139-02, 130-03 oraz 130-04). 

Powyższe spowodowało, że w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2017 r. w kolumnie 

dochody wykonane ogółem oraz dochody przekazane nie uwzględniono wpływu dochodu 

z dnia 29.12.2017 r. w ramach § 0970 [zaliczka alimentacyjna zaewidencjonowana na koncie 

139-01] w kwocie 343,20 zł [171,60 zł w zakresie dochodów należnych BP oraz 171,60 zł 

w zakresie dochodów należnych jst] tj. dochodów od 21 dnia danego miesiąca do dnia 

kończącego dany okres sprawozdawczy 2017 r.

Powyższe działania były niezgodne z „Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, (załącznik nr 39)

do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej określonymi 

w rozdziale 2 -  Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów (...), wskazanymi w:

§ 6 ust 3, w którym podano, że w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się dochody 

wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki 

budżetowej;

§ 6 ust. 2 pkt 2, w którym zapisano, że 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 (...).

28



Z uwagi na ww. ustalenia dotyczące ujmowania danych w ewidencji księgowej GOPS oraz 

nieprawidłowości opisane w części dotyczącej prawidłowości realizacji dochodów objętych 

kontrolą, w tym ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa 

i terminowość ich odprowadzania - stwierdzić należy, że sprawozdawczość Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie nie odzwierciedlała faktycznego obrazu finansowego 

jednostki.

Dane wykazane w zbiorczym sprawozdaniu sporządzonym przez Gminę Oława były zgodne 

z danymi wykazanymi w jednostkowym sprawozdaniu sporządzonym przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Oławie. Ponadto, kontrolujący potwierdzili, iż wykazane wielkości 

liczbowe w przedłożonych do kontroli sprawozdaniach, w części sporządzonej przez Gminę 

były zgodne z danymi wynikającymi z jej ewidencji księgowej, co było zgodne z zapisem § 9 

ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Niemniej jednak, wskutek nieprawidłowego sposobu wykazywania w sprawozdaniach 

jednostkowych GOPS dochodów wykonanych w wartościach przekazanych środków, a nie 

według faktycznych wpływów, sposób prezentacji danych liczbowych w sprawozdaniach 

Rb-27ZZ spowodował, że sprawozdania zbiorcze Gminy również nie uwzględniały 

wszystkich dochodów, które należało ująć w przedmiotowych sprawozdaniach.

[Dowód: akta kontroli str. 434 - 442]

Tym samym, sprawozdawczość w zakresie dochodów objętych kontrolą oceniono 

pozytywnie z nieprawidłowościami.
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W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, zaleca się:

1. Prawidłowe ustalanie oraz odprowadzanie dochodów do budżetu państwa, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dochodów z okresu przejściowego.

2. Prawidłowe ewidencjonowanie dochodów, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości.

3. Przyjęcie przez GOPS prawidłowej procedury w zakresie przekazywania dochodów 

na rachunek Gminy.

4. W przypadku nieterminowego odprowadzenia dochodów przez jst, naliczanie 

i przekazywanie do budżetu państwa odsetek (naliczonych w wysokości jak dla zaległości 

podatkowych).

5. Zapewnienie odpowiedniego nadzoru Gminy nad GOPS, umożliwiającego prawidłowe 

i terminowe przekazywanie dochodów do budżetu państwa.

6. Dokonywanie księgowania poszczególnych dochodów zgodnie z wcześniej sporządzonym 

przez pracownika merytorycznego pisemnym podziałem środków.

7. Prowadzenie ewidencji księgowej na właściwych kontach w sposób umożliwiający 

sporządzenie sprawozdań RB-27ZZ [w zakresie środków wykonanych] oraz zgodnie 

z art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

8. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych 

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w sposób odzwierciedlający 

faktyczny obraz finansowy jednostki.

Realizując powyższe zalecenia, proszę o bezwzględne zapewnienie funkcjonowania 

adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przez Kierownika Jednostki 

[zarówno Gminy jak i GOPS].

Ponadto, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości dotyczące zaliczania dochodów 

zrealizowanych w 2017 r. do niewłaściwych okresów rozliczeniowych, skutkujące

nieterminowym odprowadzeniem do DUW części dochodów należnych BP, zaleca się:

o sprawdzenie prawidłowości ustalonych kwot dochodów na dzień 10 i 20 danego

miesiąca, w zakresie dochodów przekazanych w 2017 r. dotyczących

skontrolowanych paragrafów, a następnie,

• w przypadkach stwierdzenia wystąpienia różnic pomiędzy wysokością kwot

odprowadzonych a kwot należnych — z uwzględnieniem rozbieżności wskazanych 

w treści niniejszego wystąpienia - dokonanie naliczenia i przekazania środków wraz

30



z odsetkami (ustalonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych -  zgodnie 

z art. 255 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) na konto DUW,

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

w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

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.

Podpis kiero\ tki kontrolującej
(wojewody ■nionej osoby)

£

;SPEKTOR WOJEWÓDZKI

Renata Polak
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