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Paweł Gregorczuk
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 27 maja do 25 czerwca 2021 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 3 

oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305), pracownik Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu Sławomir Lewandowski -  inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Ruja, 59-243 Ruja.

Temat kontroli:

Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie 

należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez js t zadań zleconych.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 21 grudnia 2020 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2021 r. (NK-KE.430.11.2020.DD).

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, przedmiotowa kontrola została przeprowadzona 

z zastosowaniem narzędzi komunikacji telefonicznej i elektronicznej1.

1 Przedstawione podczas czynności kontrolnych przez jednostkę kontrolow aną wyjaśnienia, udostępnione 
dokum enty oraz inne m ateriały dowodowe zostały przekazane kontrolującem u w  postaci elektronicznych kopii 
dokumentów papierow ych (tzw. skanu) potw ierdzonych za zgodność z oryginałem  kw alifikowanym  podpisem  
elektronicznym  W ójta Gminy Ruja -  form at podpisu XAdES -  poprawnie zw eryfikow anym  przy użyciu 
oprogram owania proCertum  SmartSign®.



W okresie objętym kontrolą oraz podczas wykonywania czynności kontrolnych funkcje 

kierownicze pełniły następujące osoby, w szczególności:

• w Urzędzie Gminy Rui a:

1. Pan Paweł Gregorczuk -  Wójt Gminy Ruja wybrany w wyborach, które odbyły się 

w dniu 21 października 2018 r. — Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej 

w Rui z dnia 22 października 2018 r.

2. Pani Aleksandra Piekarska -  Skarbnik Gminy Ruja, powołany na stanowisko 

z dniem 01 marca 2006 r. (Uchwała Nr XXVII/209/06 Rady Gminy Ruja z dnia 

01 marca 2006 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ruja.

• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui:

1. Pan Piotr Janik -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudniony

na umowę o pracę od dnia 04 kwietnia 2018 r.

2. Pani Justyna Brasuń — Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

zatrudniona na umowę o pracę od dnia 08 maja 2019 r.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli 

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui oraz Urzędu Gminy Ruja, których 

zakresy obowiązków służbowych oraz stosowne upoważnienia i pełnomocnictwa zostały 

przedłożone kontrolującemu i załączone do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 41-70]

Działania jednostki w zakresie objętym przedmiotową kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę uzasadniają ustalenia dokonane w wyniku kontroli 

poszczególnych obszarów objętych niniejszą kontrolą,

Kontrolą objęto sprawozdania Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa 

z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych 

oraz sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami, sporządzone za każdy kwartał 2020 r.

Zasady sporządzania kwartalnych sprawozdań Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności 

Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań



zleconych zostały określone w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zgodnie z zapisami nw. paragrafów 

rozporządzenia:

- § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 - (...) wprowadza się następujące rodzaje sprawozdań:

1) sprawozdanie jednostkowe - sporządzane przez kierownika jednostki sporządzającej 

takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej 

jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki;

2) sprawozdanie łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych -  sporządzane przez 

jednostki nadzorujące (...) na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek 

im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego;

- § 5 ust. 1 - jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie 

własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych (...) sporządzają 

sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa 

i przekazują je  właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie 

wykonywanych zadań zleconych;

- § 10 ust. 9 - (...) do sporządzania sprawozdań Rb-ZN stosuje się zasady określone 

w instrukcji dla sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

Ponadto, w „Instrukcji sporządzania sprawozdań”, stanowiącej załącznik nr 9 do wyżej 

przywołanego rozporządzenia wskazano:

- w § 12 ust. 4 (...) do wartości nominalnej należności nie należy doliczać odsetek;

- w § 14 pkt 11 i 14 - w części A Należności oraz wybrane aktywa finansowe sprawozdania 

Rb-N wykazuje się: w wierszu N4. należności wymagalne (...) w wierszu N5. pozostałe 

należności.

Sporządzanie kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych 

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

samorządu terytorialnego ustawami reguluje rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej. W nw. paragrafach tego rozporządzenia zapisano:

- § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 — sprawozdania: jednostkowe - są sporządzane przez kierowników 

jednostek organizacyjnych (...) na podstawie ewidencji księgowej. Zbiorcze, 

w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez przewodniczących 

zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych

3



Obroty i salda kont 224-1 Doi. Urz. Woj. Wrocław i 224-5 Dol.U.W.W-w odsetki, rok 2020, 

miesiąc wrzesień,

Obroty i salda kont 224-1 Doi. Urz. Woj. Wrocław i 224-5 Dol.U.W.W-w odsetki, rok 2020, 

miesiąc grudzień.

W toku kontroli zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z kwotami wynikającymi 

z ewidencji księgowej stwierdzono nieprawidłowości, które zostały opisane poniżej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Rui należności z tytułu dochodów budżetowych księgowane były na koncie 221, 

dla którego nie była prowadzona ewidencja szczegółowa według dłużników oraz budżetów, 

których należności dotyczyły. Natomiast ewidencja szczegółowa w zakresie podziałek 

klasyfikacji budżetowej prowadzona była jedynie dla zaliczki alimentacyjnej. Powyższe jest 

niezgodne z zasadą funkcjonowania tego konta, wynikającą z zapisów zawartych 

w załączniku nr 3 PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I  SAMORZĄDOWYCH 

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych (...). Na podstawie przedłożonej do kontroli ewidencji księgowej konta 221 

nie można było ustalić stanu należności odrębnie dla części budżetu państwa oraz części 

budżetu jst na koniec każdego okresu sprawozdawczego2. W ww. załączniku 

nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (...), wskazano, 

że ewidencja szczegółowa do konta 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz 

budżetów, których należności dotyczą.

Ponadto ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui dochody pobrane 

w związku ze zwrotem wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i odsetek 

były ewidencjonowane na koncie 130 dla którego, nie była prowadzona ewidencja 

szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej. W załączniku nr 3 PLAN KONT DLA 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ISAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 

do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (...), w opisie do konta

2 Jednostka zgodnie Zarządzeniem  N r 4/2020 K ierow nika Gminnym O środku Pom ocy Społecznej w Rui z dnia 
14 grudnia 2020 r. w  sprawie wprowadzenia zm ian do Planu kont dla G m innego Ośrodka Pom ocy Społecznej 
w Rui od dnia 01 stycznia 2021 r. prowadzi ew idencję szczegółową do konta 221 według podziałek klasyfikacji 
budżetowej.



130 wskazano, że wymagane jest prowadzenie ewidencji analitycznej w szczegółowości 

planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z powyższym, kontrolujący na podstawie analitycznych rejestrów dłużników 

posiadających zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetek od funduszu 

alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzonych przy pomocy programów 

Sygnity S.A. oraz Top-Team TT Sp. z o.o. przez pracownika merytorycznego Gminnego 

Ośrodka Pomocy społecznej w Rui, potwierdził zgodność danych wykazywanych 

w sprawozdaniach objętych kontrolą, w tym:

-  w sprawozdaniach Rb-27ZZ w zakresie należności (kol. 5) oraz należności pozostałych 

do zapłaty, w tym zaległości (kol. 9 i 10),

-  w sprawozdaniach Rb-ZN w zakresie pozostałych należności wymagalnych (poz. N4.2), 

z danymi wynikającymi z ww. programów do obsługi świadczeń.

W przypadku danych uzupełniających do sprawozdań Rb-27ZZ w zakresie należności oraz 

zaległości wykazanych w części należnej budżetowi państwa oraz w części należnej 

jst kontrolujący nie mógł potwierdzić prawidłowości danych na podstawie ewidencji 

księgowej. Dlatego też, ustalania wysokości środków stanowiących dochód budżetu państwa 

dokonał na podstawie własnego wyliczenia w oparciu o przepisy ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
r 3oraz zaliczce alimentacyjnej i porównał z danymi uzupełniającymi do sprawozdań Rb-27ZZ . 

W wyniku powyższego kontrolujący potwierdził prawidłowość danych uzupełniających 

w zakresie należności oraz zaległości wykazanych w części należnej budżetowi państwa 

przez Gminę Ruja.

Poza opisanymi przypadkami dane wykazane w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ 

sporządzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui oraz Gminę Ruja były 

zgodne z wielkościami wynikającymi z ewidencji księgowej.

[Dowód: akta kontroli str.: 41,71-267]

3 Ustalanie w ysokości środków stanowiących dochód budżetu państw a regulują przepisy ustawy o pom ocy 
osobom  uprawnionym  do alimentów:
-  art. 27 ust. 4, w  którym  zapisano: „40%  kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego 

w ierzyciela (...), a pozostałe 60%  tej kwoty oraz odsetki stanow ią dochód budżetu państw a” .
Regulacje w zakresie należności uzyskanych ze zwrotu w ypłaconych zaliczek alim entacyjnych określają 
przepisy ustawy o postępow aniu wobec dłużników alim entacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej:
-  art. 12 ust. 2, w którym  zapisano: „50%  uzyskanych wpływów stanowi dochód w łasny gminy a pozostałe 

50%  dochód budżetu państw a” .
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Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, badany obszar Zgodność wykazanych danych z kwotami 

wynikającymi z ewidencji księgowej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Terminowość sporządzania sprawozdań

Terminy przekazywania przez Gminę Ruja sprawozdań Rb-ZN i Rb-27ZZ za 2020 r. 

do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaprezentowano w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Okres sprawozdawczy Termin 
wg rozporządzenia

Data przekazania 
sprawozdania do DUW

Opóźnienia w przekazaniu 
sprawozdań do DUW

Sprawozdania Rb-ZN

za I kwartał 2020 r. do 22.04.2020 r. 22.04.2019 r. 
korekta 29.05.2020 r.

za II kwartał 2020 r. do 22.07.2020 r. 23.07.2020 r. 
korekta 29.07.2020 r.

1 dzień po terminie

za III kwartał 2020 r. do 22.10.2020 r.
26.10.2020 r. 

korekta 02.12.2020 r. 4 dni po terminie

za IV kw artał 2020 r. do 08.02.2021 r. 08.02.2021 r.

Sprawozdania Rb-27ZZ

za I kwartał 2020 r. do 13.04.2020 r. 14.04.2020 r. 1 dzień po term inie

za II kwartał 2020 r. do 13.07.2020 r. 13.07.2020 r.

za III kwartał 2020 r. do 14.10.2020 r. 12.10.2020 r.

za IV kwartał 2020 r. do 10.02.2021 r. 08.02.2020 r.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że sprawozdanie Rb-ZN sporządzone za II i III 

kwartał 2020 r. zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

po terminie. Sprawozdanie Rb-ZN sporządzone za II kwartał 2020 r. zostało przekazane 

w dniu 23.07.2020 r., tj. 1 dzień po terminie, natomiast sprawozdanie Rb-ZN sporządzone

za III kwartał 2020 r. zostało przekazane w dniu 26.10.2020 r., tj. 4 dni po terminie.

Powyższe stanowiło naruszeniem zapisów zawartych w załączniku nr 7 [TERMINY 

SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY

SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO] do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych.

W wyniku kontroli stwierdzono również, że sprawozdanie Rb-27ZZ sporządzone

za I kwartał 2020 r. zostało przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego



we Wrocławiu w dniu 14.04.2020 r., tj. 1 dzień po terminie. Powyższe stanowiło naruszenie 

zapisu zawartych w załączniku nr 40 [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ 

ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO] do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej.

Sprawozdania Rb-ZN były sporządzane w postaci elektronicznej i opatrywane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wójta Gminy Ruja i Skarbnika Gminy oraz były 

przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu.

Sprawozdania Rb-27ZZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wójta Gminy 

Ruja i Skarbnika Gminy lub osób przez nich upoważnionych były przekazywane w formie 

dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

[Dowód: akta kontroli str.: 41,149-267]

Obszar Terminowość sporządzania sprawozdań oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Biorąc pod uwagę opisane nieprawidłowości przekazania przez Gminę Ruja sprawozdań 

Rb-ZN za II i III kwartał 2020 r. oraz sprawozdania RB-27ZZ za I kwartał po terminie, 

stwierdzić należy, że wypełniają one znamiona czynu określonego w ustawie 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymienione w art. 18 

pkt 2, zgodnie z którym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie 

lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków 

publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych 

z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zaleca się:

1. Terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności 

Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 

zleconych oraz sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami do Dolnośląskiego Urzędu



Wojewódzkiego.

2. Prowadzenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui ewidencji księgowej, 

w zakresie dochodów budżetowych i należności z tytułu dochodów budżetowych, 

zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższego zalecenia 

w terminie 14 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. z 2020 r. poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.

Finansów i Budżetu

Podpis kierownika jednostki kontrolującej 
(wojewody lub upoważnionej osoby)
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