Re gionalna lzb a Obr achunkowa
w Rzeszowie

wK.6r0-2/3t20r2

Protokół

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Sanoka przeprowadzonej w Urzędzie
*\/

Miasta w Sanoku w dniach od 9 stycznia do 2 marca 2012 r. ptzez Danutę Łabisz, Sabinę
Szałankiewicz i Bogusława Kamińskiego - inspektorów Region a|nej lzby obrachunkowej w
Rzęszowie na podstawie upowainienia do przeprowadzenia kontroli Nr2lW20I2

z dnia

2 stycznia}}I} roku.
Jednostka kontrolowana - Miasto Sanok.
Przedmiot kontroli:
1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne
f.

Księgowośói sprawozdawczość

3. Budżetjednostki samorząduterytorialnego
'i'ł\

\.-'

4. Gospodarka mieniem
5. Rozliczeniajednostki samorząduterytorialnego z jednostkami organizacyjnymi

Kontroląobjęto okres 2010 if}Ilr r. oraz niektórc zagadnieniaz20I2r.

\L
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I. USTALENIA
1.1.

OGOLNO.ORGANIZACYJNE

Kierownictwo jednostki

.{
Burmistrzem Miasta Sanoka jest pan Wojciech Blecharczyt oVtz.t I.2OO2I.,a na obecną
kadencję wybrany w wyborach bezpośrednichw dniu 21.II.2OIOr. (zaświadczenieMiejskiej
Komisji Wyborczej z dnia 30.11.2010r.).
Pierwsz1rm Zastępcą Burmistrza jest pan Marian

Kurasz

od

tg

listopada 2002r.

ds. Społecznychi oświaty.
Drugim

Zastępcą

Burmistrza

był

pan

Stanisław Czernek

do

10.01.2011r.

ds. Gospodarki Komunalnej i Architektury, a od 22 marca ZOIh. jest pan Ziemowit
\-

Borowczak, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sanoka Nr

34l2OI1 z dnia

22.03.2011r.
Skarbnikiem Miasta SanokajestpanKazimierz Kot odLT lipca 1990r.
sekretarzemMiasta sanoka jest pan waldemar och odz6.ro.r999r.
Przewodniczącym Rady Miasta Sanoka jest pan Jan oklejewicz, wybrany na stanowisko
UchwałąNr Il20I0 z dnia30.l 1.2010r.
Uchwałą Nr Il3/10 z dnia 30 listopada 2OI0r. Rady Miasta Sanoka na stanowisko
wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka wybrani zostali :
Il radny pan TomaszDanczyszyn
\='

2l rudny pan Wojciech Wydarzyński
Wyjaśnieńw czasie kontroli udzielali:
1)

Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka,

2)

Marian Kurasz -Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka,

3)

Kazimierz Kot - Skarbnik Miasta Sanoka,

4)

Jolanta Bodnar - Główny Księgowy MoSiR w Sanoku,

5)

Agata Jamka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i obywatelskich,

6)

Marta

Kopacz

Naczelnik

Wydziału

Geodezji,

Architektury

i

Przestrzennego,
7)

StanisławGołda _ Naczelnik Wydziału oryanizacyjnego'

8)

Piotr Bochniak _Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Kapitalnych,

Lr

Planowania

e)

Konrad Biatas - Naczelnik Wydziafu Rozwoju Miasta,

1 0 ) Aneta Kończak-Kuchatz _ Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
ochrony Śro dowi ska i Zaruądzania Kry zysowego'
11) Wojciech Pajestka _ Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Ftzycznej i
Promocji,
12) Iwona Dąbrowska _ Kierownik Referatu KsięgowościBudzetowej'
13) Bogumiła Michalska _ Kierownik Referatu Podatkowego,
14) Katarzyna Białas - Ispektor,
15) Urszula Wędrzyńska _ Inspektor,
16) Elżbięta Futoma _ Inspektor,
I])

Małgorzata Sołtysik _ Podinspektor,

18) StanisławZajde| - Podinspektor.

\*

|.2.

Wewnętrzne regulacje organizaryjno-prawne

1.2.1. Statut Miasta Sanoka
Uchwałą Nr XIi64l9I

z dnia 26.02.199Ir. Rada Miasta Sanoka uchwaliła statut Miasta

Sanoka. Zmian w statucie dokonano UchwałąNR XLIV/295|96 Rady Miasta Sanoka z dnia
10 września 1996r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr

46, poz. 206), Uchwałą

Nr XVIII/I59|99 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 puŹdziernika 1999r. (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 37, poz. 1339), UchwałąNr XLIV/39I1}}DI Rady Miasta Sanoka z dnia
24 lipca 200lr. (Dz. Urz. Woj. PodkarpackiegoNr 62, poz. 1105),UchwałąNr XIIV108/03
Rady Miasta Sanoka z dnia 10 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. PodkarpackiegoNr 64, poz.
1285) oraz Uchwałą Nr LyIIl544l06 Rady Miasta Sanoka z dnia f18 maja 2006r, (Dz. Utz.
Woj. Podkarpackiego Nr 53, poz,930). Zapisy w statucię odpowiadają aktualnym przepisom
ustawy o samorządzie gminnym w zakresie organizacji wewnętrznej gminy oraztrybtl pracy
organów gminy.
1.2.2. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Sanoka
ZarządzeniemNr l9l201lz dnia24 |utego20IIr. Burmistrz Miasta Sanoka ustaliłregulamin
organizacyjny Urzędu Miasta Sanoka. Regulamin organzacyjny określaorganizacjęUrzędu i
zasady j ego funkcj onow ania oraz zakre s działaria komórek or ganizacy jnych.
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1.3.

Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego (Miasto Sanok)

Miasto Sanok jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną
powołaną dla organizacji Życia publicznego na Swoim terytorium. osoby, którę stale
zanieszkująna

obszarze miasta Sanoka z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią

wspólnotę samorządową. Realizuje swoje cele lokalne za pośrednictwęmorganów Gminy,
Rady Miasta i Burmistrza Miasta. Miasto Sanok obejmuje obszar o powierzchni 38 km2,
w którym zamieszkuje 40.157 mieszkańców (2010r.). Miasto Sanok |eŻy w powiecie
Sanockim.
1.3.1. Jednostki pomocnicze Miasta Sanoka

**_

Jednostkami pomocniczymi Miasta Sanoka są dzielnice. W mieścieutworzono następujące
dzielnice, jako jednostki pomocnicze;
1. Błonie
2. Dąbrówka
3. Olchowce
4. Posada
5. Śródmieście
6. Wójtowstwo
7. Zatorze
1.3.2. Jednostki organizaryjne Miasta Sanoka
Jednostki organizacyjne Miasta Sanoka to:

\r'

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej _ Spółka prawa handlowego
2. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej _ Spółka prawa handlowego
3. Miejski ośrodekPomocy Społecznej- Jednostkabudżetowa
4. Samodzielny

Publiczny

Miejski

ZespóŁ Podstawowej opieki

Samodzielny P ubliczny ZOZ
5. Miejski ośrodekSportu i Rekreacji - Jednostka budżetowa
6. Miejska Biblioteka publiczna - Instytucja Kultury
7. Sanocki Dom Kultury - Insgtucja Kultury
8. Przedszkole Samorządowe Nr l - Jednostka budżetowa
9. Przedszkole SamorządoweNr 2 _ Jednostka budżetowa
10. Przedszkole Samorządowe Nr 3 - Jednostka budżetowa
Il.Przedszkole SamorządoweNr 4 _ Jednostka budżetowa
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Zdrowotnej

IZ.Żłobek SamorządowyNr 1 _ Jędnostkabudżetowa
I3.Żłobek Samorządowy Nr 1 _ Jednostka budżetowa
14. Szkoła Podstawowa Nr 1 _ Jednostka budżetowa
15. SzkołaPodstawowaNr 2 _ Jednostkabudżetowa
16. Szkoła Podstawowa Nr 3 - Jednostka budzetowa
17' Szkoła Podstawowa Nr 4 _ Jednostka budietowa
18. SzkołaPodstawowaNr 6 _ Jednostkabudżetowa
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 _ Jednostka budżetowa
20.Gimnazjum Samorządowe Nr 1 _ Jednostka budietowa
21. Gimnazjum Samorządowe Nr 2 - Jednostka budżetowa
22,GimnĄum

SamorządoweNr 3 - Jednostka budżetowa

23.Gimnazjum Samorządowe Nr 4 _ Jednostka budżetowa
Jednostki otganizacyjne Miasta Sanoka mają opracowane statuty. Burmistrz Miasta na
podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym udzielił kierownikom jednostek
otgarizacyjnych
jednoosobowego

Miasta

nie posiadającym osobowości prawnej pełnomocnictwa do

działania w

zakresie

bieŻącej działalności. Wykaz

orgarizacyjnych Miasta stanowi akta kontroli Nr I/1.

jednostek

II. KSIĘGowoŚC I SPRAwoZDAwczoŚc
1. Gospodarka pieniężnai kontrola kasy
1.1. Gospodarka środkamipieniężnymi.
1.1.1. Gospodarkakasowa.
obsługę kasową w lJrzędzie Miasta Sanoka prowadzi pracownik zatrudniony
na stanowisku
inspektora w wydziale finansowo-księgowym. W aktach osobowych
kasjera znajduje się
zakres czynności określający podstawowe obowiązki w zakresie
obsługi kasowej otaz
,,Zapytanie o karalnośc,'z dnia 26.03.2007r. z adnotacją ,,Nie notowany,, i deklaracja o
odpowiedzialnościmaterialnej z dnia 1.08.1990r. Zastępstwo kasjera przypisano
osobie
zatrudnionej na stanowisku inspektora w

wydziale finansowo-księgowym. W aktach

osobowych zastępcy kasjera znajduje się zakres czynności określający
zastępstwo obsługi
kasowej oraz ,,Zapytanie o karalnośó'' z dnia 26.03.2007:. z adnotacją
,,Nie notowany,, i
deklaracja o odpowiedzialnościmaterialnej z dnia I4,OI.2O|0r'
Ustalono' Że zmiany na stanowisku kasy dokonano komisyjnie,

sporządzarro protokół
stwierdzający stan gotówki w kasie oraz druków Ścisłego zarachowania.
Zasady gospodarki kasowej określonow zarządzeniuNr I89/2O07Burmistrza
Miasta Sanoka
z drua 30 listopada 2007t. w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki kasowej.
Instrukcja w

\/

szcze gó|noŚci zawiera unorTnowania doty czące:
warunków jakim powinno odpowiadać pomieszczenie kasowe'
ochrony wartościpieniężnych,
-

transportuwartościpieniężnych,

-

wymagań w stosunku do kasjera,

-

postępowania znadwyiką środkówpienięznych w kasie,

-

rodzaju dowodów kasowych'

-

zasad wpłati wypłat gotówki,

-

tdzielaniairozliczariazariczeknawydatki

-

sporządzaniaraportów kasowych,

-

inwentaryzacji środkówpieniężnychw kasie,

-

zapewnienia oddzielenia procesu podejmowania decyzji o dysponowaniu
środkami
pieniężnymi od kasowego wykonania,

6

dorczriczenia,

-

obowiąZkowego odprowadzeniadochodów na rachunek bankowy na koniec dnia.
Wysokośćpogotowia kasowego zostałaustalona zarządzeniemNr Il2008 Burmistrza
Miasta
Sanoka z dnia2 sĘcznia 2008r. w wysokości16.000,00zł.
Przestrzeganie przyjętych unormowań wewnętrznych reguluj
ących gospodarkę kasową.
W dniu 18.0|.2012r. dokonano bezpośredniejkontroli kasy. W wyniku kontroli stwierdzono
zgodnościgotówki znajdĄącej się w kasie z raportami kasowymi. Kasa w IJruędzie
stanowi
odrębne pomieszczenie przeznaczone do przechow1r,vania gotówki i druków
ścisłego
zarachowania. Gotówka przechowywana jest w szafie stalowej. Zkontro|ikasy
sporządzono
protokół kontroli kasy, który stanowi załącznikNr 1 do protokołukontroli.
3 . Prawidłowośćsporz ądzaria raportów kasowych oraz wpłati wypłat gotówki.
Do celów kontroli wybrano raporty kasowe na podstawie' których, dokonywano
wypłat
gotówki zkasy sporządzone w miesiącu grudniu 2OIO:. tj. od raportu kasowego
,,wydatkipogotowie kasowe", od raportu kasowego Nr 38 z dnia I-7.12.2010r.
do Nr 4I z dnia
29.I2.20I0r. oraz rapońy kasowe ,,wydatki'' od

Nr 150 z dnia 7.I2.2OIOr. do raportu

kasowego Nr 167 z dnia 3O.I2.2OIOr. Raporty kasowe sporządzane były
bieŻąco tj.
ujmowano w nich operacje gotówką w dniu, w którym zostaŁydokonane zgodnie
z art. 24,
ust. 5, pkt. 3 ustawy o rachunkowości.
Wpłat gotówki do kasy dokonywano wyłącznie za pokwitowaniem kasjera wraz
z datą
operacji na wydrukach z programu komputerowego. Wypłat gotówki z kasy dokonywano
wyłącznie za pokwitowaniem wraz z datą i podpisem osoby odbierającej zgodnie z
art. 2I,
ust. 1, pkt. 4, 5 ustawy o rachunkowości |la podstawie dokumentów źródłowych
sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno
rachunkowym oraz
zatwierdzonych do

wypłaty przez

osoby

upoważnione stosownie do

uregulowań

wewnętrznych. W raportach kasowych dokonano określeniatreścidokonywanych
operacji
gotówką zgodnie z przepisarrti afi, 23, ust. 2 ustawy o rachunkowości.Do raportów
kasowych
załączono dowody źródłowepotwierdzające dokonarrie operacji gotówką lub sporządzono
dowody wewnętrzne potwierdzające dokonanie tych operacji w przyp adku przechowywania
dowodów źrodłowychw innych zbiorach.
Stwierdzono na koniec miesiąca grudnia 2OIOr.zgodnośćzapisów na koncie 101,,Kasa,,z
saldem raportu kasowego. Kasjer przechowuje kopie raportów kasowych.

/{h
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W jednostce oddzielono proces sporządzania, sprawdzaria i zatwierdzerrriadokumentów
do
wypłaty gotówki od ich kasowego wykonania. Przyjmowania gotówki do kasy
dokonywano
na podstawie dowodów wpłaty.Wypłaty gotówki zkasy dokonywano na podstawie
dowodów
źródłowych ( faktury' rachunki, listy płac, delegacje, wnioski o zaIiczkę), posiadających
dekretacjęi klasyfikację budżetową.
Stwierdzono' natomiast, iz na dowodach księgowych
kasowymi (rachunki, faktury, delegacje' listy

zamieszczanych pod raportami

płac itp.) brak jest nadania numerów

identyfikacyjnych. Dowody te ewidencjonowane są w księgach rachunkowych pod jednym
wspólnym numerem identyfikacyjnym nadanym dla raportu kasowego. Zgodnie z
art.23 ust2
ustawy z dnia 29 wrześnial994r o rachunkowości(Dz. U. z f002r. Nr 76 poz.694
z poźn.
zm.), numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowi podstawę zapisu
w księgach
rachunkowych.
Stosownie do art.Zl ust. 1 pkt 1 ustaw z dnia 29 wrześrua1994 o rachunkowości(Dz.IJ.
z
2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.) dowód księgowy powinien zawieraó
numer
identyfikacyjny.
Wyjaśnieniew sprawie braku numerów identyfikacyjnych. na dowodach księgowy
ch złoŻył
p. Kazimierz Kot
Skarbnik Miasta' w którym zobowiązał się do numeracji dowodów
księgowych pozwalaj ących identyfikację poszczególnych dokumentów.
Do akt kontroli pod Nr IIl| załączono:
- raport kasowy Nr 3912010wTaZz zestawieniem
dowodów księgowych.
- wyjaśnienieskarbnika miasta
obsługa bankowa.

obsługę bankową budżetu Miasta Sanok oraz jednostek organizacyjnych Miasta prowadzi
Podkarpacki Bank Spółdzie|czy z siedzibą w Sanoku na podstawie rrmowy
rachunku
bankowego zawartej w dniu 2.O8.2Ot|r. Umowę zawarto na czas określony
od dnia
29.0820|lr do 28.08.2016r. Zawarcie umowy zostało poprzedzone procedurami
ustawy
Prawo Zanówien Publicznych.
Operacje bankowe.
Zapisów na koncie l33 _ ''Rachunek bieŻącybudzetu,, dokonywano na podstawie
wyciągów
bankowych z rachunku Nr 85 8642 OOO22001 0060 4703 00u z zachowartiemzeodności
\

$
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obrotów i sald pomiędzy księgowościąbanku, a księgowościąmiasta. Ustalenia
dokonano w
oparciu o wyciągi bankowe za okres od 1 grudnia20IOr. do 15 grudnia 2O\k.tj:
od wyciągu
bankowegoNr 275 do wyciągu Nr 287.
1.2 Gospodarka drukami ścisłego
zarachowania.
Gospodarka drukami ścisłegozarachowania została uregulowana określono w
zarządzeniu
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2010r. w sprawie instrukcji ewidencji
i kontroli
druków ścisłegozarachowania w Urzędzie Miasta w Sanoku.
W zatządzeniu zostały ustalone rodzaje druków dla których prowadzi się
rejestr a takżrc
zasady postępowania z drukami.
L-

W dniu 18.0l.2011r. dokonano prze|iczeniadruków ścisłegozarachowania i porównano
z
ewidencją prowadzoną dla poszczególnych rodzajów druków.
Kontroli poddano następującedruki ścisłe
go zarachowania:kwitariusze przychodowe K-l03,
czeki gotówkowe ( 8 rodzajów ), karty drogowe, legitymacje ubezpieczeniowe ( 2
rodzaje),
znaczki pocztowe, bloczki opłatytargowej.
W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, zgodnoŚó pomi
ędzy rzeczywistą iloŚcią
druków znajdującąna stanie jednostki' a ich stanem ewidencyjnym zapisanym
w księgach
druków Ścisłego zar achowania.

2. Księgi rachunkowebudżetui urzędu
\-.

2.1. Stan i kompletnośćurządzeńksięgowych.
1. Jednostka posiada dokumentacje opisującą w języku polskim przyjęte ptzez niązasady
rachunkowości,a w szczegolności:
- określenieroku obrotowego i zachodzącego jego
w
składokresów sprawo zdawczych
- metody wyceny aktywów i pasyrvów
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
a) zakładowy plan kont sporządzony zgodnie Z wymogami określonymi w rozporządzeniu
ministra finansów z dnia 5 lipca 2OIO r. (Dz.lJ. Nr 128 poz. 861) w sprawie szczególnych
zasad rachunkowościoraz planów kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek
samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządolvych
zakładow budżetowych.

państwowych funduszy celowych otaz państwowych jednostek
budzętowych mających
sie dzi bę poza gr anic ami Rze czy po spol itej Po l ski ej .
o

Wkaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej)

o

przyjęte zasady klasyfikacj i zdarzeń

o

zasŁdY prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji ana|itycznej)
oraz ich
powią7ania z kontami księgi głównej

PowyŻsze uregulowania zostaływprowadzone zarządzeniemNr 156/2010
Burmistr za Miasta
Sanok z drua 30 grudnia 2OIOr. w sprawie szczegołowych zasad,
rachunkow ościoraz
Za|<ładowego
Planu kont dla budżetumiasta.
\

b) Księgi w jednostce sąprowadzone przy uŻyciukomputera.
Wykaz programów komputerovYych stosowanych w LJrzędzie
Miasta Sanoka zostały
wprowadzony w załączniku Nr 2 pn. ,,Wykaz zbiorów danych
osobowych wraz ze
wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych''
do zarządzeniemNr
10512011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia t6 sierpnia ZOlIr.
w sprawie polityki
Bezpieczenstwa w IJrzędzie Miasta w Sanoku.
Zarządzenie za:wierainformacje wymagane sąprzepisem art. 10 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia29
wrześnial994t. o rachunkowości
(tj.Dz,IJ. z2}09r. Nr 152 poz.1223 zpoź. zm.).
2..Przestrzeganie ustaleń za|<ładowego
plarru kont przy prowadzeniu

ksiąg rachunkowych.

Do ksiąg rachunkowych Jednostki wprowadzono wszystkie konta przewidziane
zakładowym
planem kont.

3. Prawidłowośćudokumentowania operacji gospodarczych.
W celu dokonania ustaleń kontroli poddano dokumenty księgowe miesiąca
grudnia 2OIO1.
operacje gospodarcze prawidłowo dokumentowano w zgodnoś
ci z zawartymi umowami i
.:
porozumlenlaml.
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Podstawą księgowania były dowody źródłowe(księgowe) stwierdzające
dokonanie operacji
gospodarczych. Dowody fuódłowe posiadały cechy dowodu
księgowego i zaulierały d'ane

określonew art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4. Przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Jednostki.
Księgi rachunkowe posiadają
oznaczenia wymagane przepisem art.I3 ust 4 ustawy z
dnia 29 września t994r. o
rachunkowości
( tj. Dz.IJ. z20O9r.Nr 152poz.1223 zpóż. zm.).
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przestrzeganonastępujących
zasad,:
o otwierania ksiąg rachunkowych na początek
kazdego roku
o zamykania ksiąg na koniec kazdego roku
o

dokonywania ostatecznegozamknięcia ksiąg rachunkowy chnajpóźniej

w ciągu 15 dni

od dni a zatw ięr dzenia sprawo zdania fi nansowe go
.

wprowadzania na konta księgi głównej pod datą otwarcia ksiąg
rachunkowych sald
początkowych aktywów i pasywów

Stwierdzono natomiast iŻ w księgach rachunkowych dotyczących
wydatków (konto 130) na
dzien 3|.I2.20I0r. brak jest mozliwości uzyskania danych
liczbowych dotyczących
wykonanych wydatków. W wydruku sporządzonym z wydatków
w kolumnie wykonanie
wykazywane są wartości 0,00zł. Stosownie do art.l3 ust 5 ustawy
z dnia 29 wrzęśniao
rachunkowości(t. j.Dz.IJ z 20O9r.Nr 152 poz. If23 z póź. zm.) przy
prowadzeniuksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera na|eŻy zapevtnić automatyczną
kontrolę ciągłości
zapisów, oraz sumowanie na kolejnych stronach w sposób ciryły
w danym roku obrotowym.
osobą odpowiedzia|ną za prowadzenie rachunkowościjest Skarbnik
Miasta który złoŻył
wyjaśnienie z którego wynika iŻ w stosowanym programie
komputerowym nie ma
możliwościuzyskania powyżzszychdanych po zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Do akt kontroli pod Nr IIl2 załączono:
- lvyciąg z ewidencji księgowej konto
130
- wyjaśnienieSkarbnika Miasta

ry
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2.2.Prawidłowośći terminowośćzapisów w ewidencji księgowej.

'"
chr'n''
g
l"T*1ff*1'fl'l1]km
Prowadzenie dziennika.

2. Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych.
\.-

Konta ksiąg pomocniczychprowadzono dla:
o

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
dokonanych od nich
odpisów amortyzacyjnych

: ffiTir;:ffiffi:T#il:Tilff*r""

o

dochodów i przychodów wgpodziałek klasyfikacji budzetowej

o

wydatków i rozchodów wg podziałek klasyfikacji budzetowej

3. Sporządzanie zesta.wieńobrotów i sald.

\/

Jednostka dokonywała comiesięcznego zestawienia obrotów
i sald kont księgi głównej.
Zestawieniabyły kompletne i zawierały salda kont na dzien
otwarcia obroty za miesiąc i
narastająco od początku roku oraz salda na koniec miesiąca.
Dokonywano zestawienia
obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku.
4. Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych.
W księgach rachunkowych dokonywano zapisów na podstawie
dowodów Źródłowych
zawierających adnotacje stwięrdzającązakwalifikowanie do
ujęcia w tych księgach przęz
wskazanie miejsca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach poprzezwskazanie
symboli
kont księgi głównej, na których operacja gospodarcza ma
byó ujęta' a takię klasyfikację
budżetowątej operacji wT'ozpodpisem osoby odpowiedzialnej
za to wskazanie.

I2

Ustaleń dokonano w oparciu o dokumenty księgowe miesiąca grudnia 2OI0r.

5. Zachowanie systematyki i chronologii wpisów w księgach rachunkowych.
Zapisy operacji gospodarczych w księgach rachunkowych dokonywano
na właściwych
kontach z zachowaniem ich korespondencji zachowując kolejnośćchronolog
iczną.
6. Terminowośózapisów.
Księgi rachunkowe prowadzonę sąna bieŻąco:
o

t-'

zapisywano operacje gospodarcze w miesiącu ich dokonywania

: ;#;H#ffi*ffi1il1::;ffi::J".;::T:
art.24 ust. 1 i 5 ustawyo rachunkowości

7. Korekta błędnychzapisów.
Korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych dokonywano plzezwprowadzenie
do
ksiąg dowodu zawierającego korektę błędnychzapisów dokonywan
ązapisamidodatnimi albo
ujemnymi.

odpowiedzialnośćza wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości.

t-

Kierownik jednostki przekazałpismem zdnia3.OI.2007r. odpowiedzialności
zaptowadzenie
rachunkowościSkarbnikowi Miasta Sanoka.
2.3. Rozrachunki i roszczenia.
Jednostka kontrolowana zobowiązania i należnościewidencjonuje na kontach
zespołuNr 2 _
',rozrachunkiircszczenia,,zgodniezprzy jętymZa|<ładowymPlanemKont.
Konta rozrachunkowe prowadzone są z podziałem na poszczegó|ne rodzaje
rozrachunków
oraz z podziałem na poszczególnych kontrahentów.
ł
\

^1.

i'tr,

It:

t! ,\\

lu, \

ry
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Kontroli poddano konto rozrachunkowe ,,201" - rozrachunki z dostawcami
i odbiorcami.
Jednostka posiadała na koniec 20lk. zobowięania w kwo cie
974.055,85zł. Do celów
kontroli wybrano 10 faktur o największej kwocie zobowiązań. Zobowiązania
stanowiły
faktury wystawione w miesiącu grudniu 2OIO:.

I

W wyniku kontroli stwierdzono zltaczne opoźnienia w regulowaniu
zobowiązai wobec
Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej które d,otyczyły
następującychfaktur:
- Faktura VAT Nr: Fv/000184l2}|0lD|l05
z dnia 3I.I2.20|Or na kwotę 298.649,84zł.
z
terminempłatności
do 2.02.2OIIr. zapłacono1 1.04.2011r.
- Faktura VAT Nr: FW0022I9|2OIO\O2\O3
z dnia 3|.I2.20|0r na kwotę 2I.393,92zł..
z
terminempłatności
do 2.02.2OIII. zapłacono3.03.2011r.
- Faktura VAT Nr: FV/000185lfOLO/D|l)S
z drria 3I.t2.20IOr na kwotę 77.050,70zł.z
terminempłatnoŚcido 2.02.20IIr. zapłacono
3.03.2011r.
Terminy płatnościfaktur w zawartych umowach określonona 30 dni
od daty ich otrzymaria
przez zamawiającego.
Stosownie do art.44 ust.3 pkt 3 ustawy zdnia2T

sierpnia2}Ogr. o finansachpublicznych

(Dz.U. Nr 157 poz.I240 z póź zm.) v,rydatkipowinny byó
dokonywane w wysokościachi
terminachwynikającychzwcześniejzaciryniętychzobowiązań.
ZapłaĘ odsetek od nieterminowego regulowani apovtryŻszychzobowięań

nie stwierdzono.

Wyjaśnieniew sprawie nieterminowego regulowania zobowięan złoŻył
Skarbnik Miasta w
którym wskazał na problemy finansowe miasta.
Do akt kontroli pod Nr IIl3 zaŁączono:
- umowy i faktury Sanockiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej

- wyjaśnienieSkarbnika Miasta
2. TerminowoŚó regulowania zobowiązan.
odprowadzenie podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz składek na Fundusz

Ubezpieczeń Społecznych, FunduszPracy i ubezpieczeń zdrowotnych
zalllkwartał 2OII i
III kwartał 20I0r. przedstawiono w zestawieniu, które dołączonodo
akt kontroli pod Nr IIl4.
Składki za dany miesiąc są odprowad zane w wymaganych terminach.
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3. Sprawo zdaw czośćbudżetowa.
I.Przestrzeganiezasaditerminówsporządzaniasprawozdańbudzetowych.

Do celów kontroli wybrano sprawozdaniasporządzane zaIV kwartał 2OI0t.
Jednostki budŻetowe sporządziły komplet obowiązujących sprawozdań

budzetowych.

Otrzymywane od jednostek organizacyjnych miasta budżetowe sprawozdania jednostkowe
zawierały adnotację o sprawdzeniu ich pod względem formalno-rachunkowej
prawidłowości'
stosownie do przepisów $ 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia3 lutego f0I0 r.
w sprawie sprawozdawczościbudietowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
Stwierdzono natomiast brak sporządzeniaprzezIJrząd'Miasta Sanoka
sprawozdania Rb-28S z
wykonania planu wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego
wymaganego
przepisem $ 4 pkt. 3 lit a rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia3 lutego 2010r. w sprawie
sprawozdawczości
budzetowej(Dz. U. Nr 20 poz. 103).
osobąodpowiedzia|nązasporządzenie sprawozdanjest Burmistrz i Skarbnik
Miasta.
Wyjaśnieniew tej sprawie złoŻyłSkarbnik Miasta z |<tóregowynika
iż problem wynika z
niewłaściwe
go działana programu komputerowego.
Wyjaśnieniezałączonodo akt kontroli pod Nr IIl5.
Kontroli poddano sprawozdanie Rb-Z

sporządzone przez lJrząd Miasta Sanoka za IY

kwartały 20I0r. Dane liczbowe wykazille w tych sprawozdaniachbyły
zgodne z ewidencją
jednostki.
księgową
W sprawozdaniu zostały vtykazane zobowiązania wymagane w kwocie
|l.720,49zł.,które dotyczyły2 faktur:
- na kwotę 130,49złz terminempłatności
\2.IO.2OIO:.,zapł'acono
11.01.2011r.
- nakwotę |l.590,00zł'ztetminempłatności3O.I2.20|0r.,zapłacono
17.01.20IIr.
Zapłatyodsetek od nieterminowego regulowarriazobowiązań nie stwierdzono.
Miasto

Sanok złoiyła komplet

obowiązujących sprawozdań do

Regionalnej

lzby

Obrachunkowej.

4.Inwentaryzacja

Inwentaryzacja druków ścisłegozarachowania i kasy Urzędu zostałaprzeprowadzona
w dniu
29.12.20|0r. Inwentaryzacjęprzeprowadzono na podstawie Zarządzenia
Nr 60198Burmistrza

t5

Miasta Sanoka z drtta 10 lipca 1998r.w sprawie ustalenia jednolitego
tekstu Instrukcji
Składników majątkowych w Urzędzie Miasta w Sanoku.
Komisja inwentaryzacyjna dokonała ptze|iczenia druków ścisłegozarachowartia
i porównała
z stanem ewidencyjnym. Różnic nie stwierdzono. Z inwentaryzacji kasy
został spotządzony
protokół' który został.podpisany przez członków komisji inwentaryzacyjnej
i kasjera Urzędu.
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III. BUD Żnr JEDNO STKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNE

Go

1. Dochody budżetowe
1.1.Subwencja ogólna
Miasto

Sanok

z

budŻetu

państwa

otrzymało

subwencję

ogólną

w

kwocie

1 9 . 4 1 5 . 8 8 8 , 0z ł0. ,w t y m :
- częścoświatowasubwencji ogólnej
w kwocie - częścrównowaiąca subwencji ogólnej
w kwocie - częścwyrównawczą subwencji ogólnej
w kwocie Ww

kwoty

subwencji

18.684.230,00
zł.
672.027,00
zł.
59.63I,00
zł.

zostały wprowadzone do budzetu Miasta

Sanoka Uchwałą

Nr LIV/415/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 stycznia2}IOr. oraz
Uchw ał.amizmieniającymi
Nr LVIII/439110 z dnia 22 kwietnia 2OlOr., Nr III/10/10 z dnia
22 grudnia 2OI0r. Kwoty
subwencji wprowadzone uchwałami są zgodne z ewidencją księgową.
Minister Finansów
informował o kwotach' zasadach i terminach subwencji
ogólnej, a kwoty subwencji
przekazywał terminowo.
1.2.Dochody
a) z Ętułu podatków
- podatek rolny i leśny.
Miasto Sanok zostało zaliczone do III okręgu podatkowego Rozporządzeniem
Ministra
Finansów z dnia 10 grudnia 2O0|r. w sprawie zaliczania gmin
oraz miast do jednego z
okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 743, poz. 1614). Rada Miasta
w Sanoku nie skorzystała
z możliwościi do celów na|iczaniapodatku rolnego nie obniżyła
ceny skupu żyta zaokres III
kwartałów 2009r. ogłoszonąw komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia
puŹdziernika
19
2009r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 896). Stawka podatku rolnego
na 2OIOr.
zostałaustalona w oparciu o komunikat Głównego Urzędu Statystycznego
i wynosiła:
- dla gruntów wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego 85,25 zł.. za 1 ha pow.
przeliczeniowej (34,10 x 2,5q)
- dla gruntów stanowiącychużytkirolne
170,5O zł. za l ha pow. fizycznej(34'10 x 5q)
Rada Miasta Sanoka nie skorzystała z mozliwości wynikających
z przepisów art. 4 ust. 5

ustawy z dnia 30 paŹdziemika 2OO2r.o podatku leśnym(Dz.
U. Nr 200 poz' 1682 z poźn.

cr
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zm.) i do celów na|iczania podatku leśnegona 2OIOr.
nie obnizyła ceny drewna. Stawka
podatku leśnego na 2OI0r. została ustalona
w wysokości maksymalnej tj. w oparciu
o komunikat Głównego Prezesa Głównego Urzędu Statystyczn
ego z dnia 20 puŹdziemika
2009r. (Monitor polski Nr 69, poz. g96).
W badanym 20Ik. organ podatkowy udzie|ałzwolnienia
z pod'atkugruntyklasy V, VI, VIz.
Uchwałą Nr IV/14l06 z dnia 14 grudnia 2006r.
Rada Miasta Sanoka określiła tryb
i szczegóŁowe warunki zwolnienia od podatku rolnego
gruntów gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcj i rolnej .

\*'

Uchwałą Nr LXXX]trI1593D8 z dnia 16 czerwca 1998r.
Rada Miasta Sanoka wprowadziła
opłatęprolongacyjnąz !t'cllłl rczłoienia na raty lub odroczenia
terminu płatnościpodatków
stanowiących dochód budżetumiasta. Stawka opłatyprolongacyjnej
wynosi 50% ogłoszonej
przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim stawki
odsetek zamvłokę.
Rada Miasta Sanoka UchwałąNrYI!45/O3 z dnia28 styczniałOO3r.ustaliła
wzór:
1) deklaracji na podatek rolny od osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek
posiadających
nie
osobowościprawnej, jednostek orgarizacyjnych Lasów
Państwolvych
(DR_l)

2) informacji o gruntach dla osób fizycznych(IPR-l)
Rada Miasta Sanoka UchwałąNrYI/44lO3 z dnia28 stycznia2Ol3r.ustaliła
wzot:
1) deklaracji na podatek leśnyod osób prawnych, jednostek
otganizacyjnych, w tym spółek
posiadających
nie
osobowościprawnej, jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowvch.

atakże jednostek organizacyjnych Agencji własności
Rolnej Skarbu Państwa (DL-l)
2) informacji o lasach dla osób ftzycznych(IPl-1)
28

Uchwała Nr VI/44/O3 z dnia 28 stycznia 2003r. i Uchwała
Nr VI/45l03 z dnia
stycznia 2003r. zostały opublikowane w Dzienniku
Urzędowym

PodkarpackiegoNr 9 poz. Ig4 z dnia31.01.2003r.).

Województwa

Podatek rolny od osób fizycznych
Podatkiem rolnym w Mieście Sanoku w 2010r. objętych
zostało 2633 podatnikÓw. Dochody z
tytułu podatku rolnego na 3I.I2.2OIh. wynosiły kwotę
|17.255,96 zł., zaległościna
3I.I2.20l0r. wynosiłykwotę 1I.t96,48 zł.Kontroląobjęto
15 losowo wybranych podatników
podatku rolnego za 2Ol0r. Wykaz badanych podatników
podatku rolnego starrowi akta
kontroli Nr III/1
Na podstawie badanej próby podatników podatku rolnego
stwierdzono, ze:
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-

organ podatkowy dokonuje na bieŻąco zmian wymiaru podatku powodowanych
zmianami ewidencji gruntów, uwzględnia zmiany w trybie urt. 6 ustawy
o podatku
rolnym,

-

prawidłowo ustalono liczbę hektarów prze|iczetiowych oraz hektarów
ftzycznvch
gruntu,

-

dane z ewidencji gruntów odpowiadają danym zawartym w nakazie płatniczym.

W badanej próbie podatników dłużnikamisą:

- podatnik1

ina 31.I2.20IM. posiadałzaległoŚciw kwocie 348 zł. Jest to

za|egłość,
III i IV raty podatku za f0t0r. organ podatkowy do podatnika wysłał
upomnienieNr 101/2010z dnia IO,|2.2O|0I.
na kwotę 348 zł. W dniu I.O2.2OIIr.
sporządziłtytułwykonawczy Nr 2t2ll1 na kwotę 348 zŁ.,który zostałprzyjęty
do
realizacjiprzez Urząd Skarbowyw Sanokuw dniu II.02.2OI1r.W dniu 3.03.201lr.
zostaławyegzekwowana'przezIJrząd,Skarbowyw Sanoku' za|egłośó
w kwocie 348
zł.plus nalęzneodsetkii koszty upomnienia.
podatnik

na 31.I2.20I0r. posiadał zaIegłość
w kwocie 770 zł. Jest to

za|egłośó
I _ IV raty za f}lh.

organ podatkowy na za|egłośó
I i II raty podatku za

20l0r. w kwocie 386 zł. wysłałupomnienieNr 15/10z dnia25.06.2010r.,
a następnie
tytuł wykonawczy Nr 233110 z dnia I2.IO.20IOr., który został przyjęty
w dniu
25.I0.20I0r. ptzezlJrząd Skarbowy w Sanoku do rea|izacji.W dniu t4.I2.2OI0r.
na
za|egłość
III i IV raty w kwocie 384 zł., organ podatkowy wysłał upomnienie
Nr
|45/2010.W dniu I.02.20I1r. sporządziłĘ,tlilwykonawczyNr 220lfo|1,
który został
przyjęty w dniu |4.02.201Ir. przez |Jrząd' Skarbowy w Sanoku do
rea|izacji. IJrząd
Skarbowy w Sanoku wyegzekwował od podatnika w dniu 19.O5.2O1Ir.
cał'ąza|egłośĆ
w kwocie 770 zł. plus należneodsetki i koszty upomnienia.
Podatek leśnyod osób prawnych
Dochody ztytliupodatku leśnegood osób prawnych na 31.|2.2OIOr.wynosiły
kwotę 18.617
zł. Podatkiem leśnymw 2010r. objęto 4 podatników (osób prawnych).
Wykaz badanych
podatników podatku leśnegood osób prawnych stanowi akta kontroli
Nr III/2
Kontroląobjęto 4 podatników podatku leśnegood osób prawnych w zakresie:
-

terminowościskładaniadeklaracji podatkowych,

-

prawidłowościsporządzaniadeklaracji podatkowych,

Lr
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zgodnościdanych vtykazanych w deklaracji zewidencją gruntów'
dokonywania adnotacji o kontroli finansowo-rachunkowej, merytorycznej
przez
pracownika organu podatkowego,
W wyniku kontroli stwierdzono, ze:
na wszystkich deklaracjach jest data wpływu do Urzędu,
deklaracj ę sporządzono na drukach ustalonyc h przezRadę Miasta,
dane vtykazane w deklaracjach sązgodne z ewidencjąpodatkową
na drukach deklaracji na podatek leśnyskładanych przezpodatników (osoby
prawne)
jest adnotacja o dokonaniu weryfikacji w
drodze czynności sprawdzających
ptzewidziarrych w art. 272 ustawy z dnia29.O8.I9g7r. Ordynacja podatkowa,
wszystkie badane deklaracje wpłynęływ ustawowym terminie tj. do 15
stycznia roku
podatkowego.
W badanej próbie za|egłościniewystąpiĘ.
Podatek od środków transportolYych od osób prawnych
Rada Miasta Sanoka UchwałąNr LII/393lO9z dnia26 listopada2OO9r.
w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środkówtransportowych określiławysokoś
ć, rocznych stawek
podatku od środków transportowych. Uchwała Nr LII/3 93/09
z dnia 26 listopada 2006r.
zostałaogłoszonaw Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 100 poz.2370
z dnia 14.12.2009r. Rada Miasta Sanoka zrożnicowała toczne stawki podatku
od środków
transportowych, biorąc pod uwagę masę całkowitąpojazdu, system
zawieszetia, liczbę osi
oraz ilośćmiejsc do siedzenia w autobusach organ podatkowy aktualizuje
zmiany w stanie
pojazdów na podstawie informacji od podatników oraz Wydziału
Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Dochody z tytlilu podatku od środków
transportowych na
3|.12.2010r. od osób prawnych wynosiły kwotę 753.295 zł..Za|egłości
na 3I.I2.2O10r.w
podatku od środków transportowych wynosiły kwotę 55.I77,2O
zł. Podatkiem od Środków
transportowych od osób prawnych opodatkowano 29 podatnlków.
Do kontroli wybrano 5
podatników podatku od środkówtransportowych od osób prawnych.
Wykaz badanych podatników podatku od środkówtransportowych od
osób prawnych stanowi
akta kontroli Nr III/3.
Kontroli poddarropodatnikówpodatku od Środków transportowych w
zakresie:
terminowościskładaniadeklaracji,
- prawidłowościwypełniania
deklaracji,
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- terminowościwpłat.
w

wyniku kontroli stwierdzono, że badani podatnicy złoŻy|i
deklaracje podatkowe
w terminie tj. do 15 lutego roku podatkowego i są one zgodne
ze wzoręm deklaracji
określonychprzez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia
15 listopada 2004r. Badane
deklaracje posiadają datę wpływu i numer identyfikacyjny zrejestru
pism przychodzących do
Urzędu. Na drukach deklaracji jest adnotacja o dokonaniu weryfikacji
w drodze czynności
sprawdzających, co jest zgodne z aft. 272 ordynacji podatkowej.
Prowadzona ewidencja
umożliwia ustalenie podatników zalegającychz zapłatąpodatku
od środkówtransportowych.
W badanej próbie podatników podatku od środków transportowych
od osób prawnych
zaległościnie wystąpiły.
Podatek od nieruchomości
UchwałąNr LII/392l09 z dnia26listopada 2OO9t.w sprawie
określeniawysokościstawek
podatku od nieruchomości Rada Miasta Sanoka
określiła roczne stawki podatku od
nieruchomościw następującej wysokości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działa|nościgospodarczej
bez wzg|ędu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł
od'I m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodny ch - 4.O4
zł'.od 1 ha powierzcllni,
3) od pozostałych, w tym zajęĘch na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego 0,26 zł. od' I rlł
powierzchni
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,60 zł.od 1 m2powierzchliużytkowej,
2) zwięanych

prowadzeniem działalnoŚci gospodarczej oraz od
budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej _
z

|9,3Ozł. od 1 m2powięrzchniużytkowej,
3) zajętych

na

prowadzenie

działalności gospod arczej

w

zakresie

obrotu

kwalifi kowanym materiałemsiewnym _ g,2O zł. od, 1 m2powie rzchniużytkowej,
4) zajęĘch na prowadzenię dziaŁalnościgospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń
zdrowotnych_ 4,16 zł. od 1 m2powieruchniużfikowej,

,r
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5) od pozostaĘch, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności
pożytku publicznego przez orgarizacje pożytku publicznego 6,50 zł. od, I rł
powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem: - gartŻy oraz budynków zwiryanych z budynkami
mieszkalnymi 3,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli - 2% ich wartościokreślonejna podstawie art. 4 ust. pkt.
1
3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatachlokalnych.
Ustalone stawki podatku od nieruchomości nie przekraczająich
maksymalnej wysokości
ustalonej w ustawie. Uchwała Nr LII/392 lO9z dnia 26 listopada 20O9r.
w sprawie okreŚlenia
wysokościstawek podatku od nieruchomościzostaŁaopublikowana
w Dzienniku Urzędowvm
Nr 100, poz. 2369 z dnia 14.12.2009r.
Rada Miasta Sanoka UchwałąNr XIX/I29\OT z dnia2} |istopada21O1r.
w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
ustaliła program pomocy de
minimis udzielarrejprzedsiębiorcom na terenie miasta Sanoka.
Podatek od nieruchomościod osób fizycznych
Podatkiem od nieruchomościod osób fizycznychw 2010r. opodatkowano
]396podatników.
Dochody ztsĄlilu podatku od nieruchomoŚci od osób fizycznychna
31.I2.2O|0r. wynosiły
kwotę 3.330.760,35zł, za|egłości
na 3I.I2.20IOr. wynosiłykwotę 266.156,32zł.Dokontroli
wybrano 10 podatników podatku od nieruchomościod osób ftzycznych.
Wykaz badanych
podatników

podatku od nieruchomości od osób

fizycznych stanowi

akta kontroli

Nr IIV4.
Podatnicy podatku od nieruchomoŚci od osób fizycznych do organu
podatkowego składali
informacje o nieruchomościachi obiektach budowlanych w sytuacji
powstania obowią7ku
podatkowego, zmiany okoliczności mających wpływ na
wysokośćopodatkowania. Stawki
ustalone

przez

Radę

Miasta

Sanoka

są

zgodne

z

darrymi

zawartymi

w nakazach pŁatniczy ch.
W badanej próbie podatników dłużnikamisa:
podatnik.

na 3I.l2.2010r. posiadałza|egłośó
w kwocie 2.g9Ozł. Jest to
za|egłość,
z III i IV raty podatku od nieruchomościza 20IOr. organ podatkowy
do

podatnika wysłałupomnienie Nr 2O2lf0|O z dnia 22.l2.2OIOr.
na za1egłośó
III i 1y
raty podatku na kwotę 2.990 zł. Sporządził tytlil wykonawczy
Nr Sw 1/15/2011
w dniu I.02.20I1r., który zostałprzyjęty w dniu I4.02.2OIIr.przezIJrząd'
Skarbowy

22

w Sanoku do rea|izacji. W wyniku prowadzonej egzekucjilJrząd, Skarbowy w
Sanoku
dokonałwpłatyna konto budzetu Miasta Sanoka w dniu 16.03.20|11.,24.O3.20l1r.
na
łącznąkwotę3.148,05zł.(w tym odsetkiw kwocie 158'05zł.).

podatnik

na 31.I2.20I0r.posiadał
zaległości
w kwocie 1.816zł.Jestto

za|eg}ośÓIV

raty podatku za 2Ol0r. organ podatkowy do podatnika wysłał
upomnienięNr 223120|0r.z dnia 13.I2.2OIOr.
na kwotę 1.816zł.W dńu2.O2.2O|tr.
podatnik wpłaciłna konto budzetu Miasta Sanoka za|egłośc
w kwocie l.816 zł. plus
na|eŻneodsetki w kwocie 48 zł. i kosfy upomnienia.
-

podatnik

w kwocie2.764zł.Jestto
,na 31.I2.20I0r.posiadałza|egłośÓ

za|egłość
III i IV raty podatku od nieruchomości za 2OIO:' organ podatkowy do
podatnikawysłałupomnienieNr 2O7l20t0 z dnia22.12.20IOr.na zaległośó
w kwocie
2.764 zł. W dniu 10.01.2OIII. podatnik wpłaciłIII ratę podatku za 20|0r.
w Łącznej
kwocie 1.44],80 zł. oraz w dniu 9.O2.2O11r.IV ratę podatku w łącznej
kwocie
l.386 zł.
Podatek od nieruchomościod osób prawnych
Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2010r. opodatkowanych
zostało 248
podatników. Dochody z podatku od nieruchomościod osób prawnych
na 31.|2.2OI11..
wynosiły kwotę 13.007.3II,48zł.,zaległości
w podatku od nieruchomościod osób prawnych
na 31.I2.20I0r. wynosiły kwotę 6f4.852,79 zł. Do kontroli wybrano losowo
l0 podatników
podatku od nieruchomościod osób prawnych, których wykazstanowi
akta kontroli Nr III/5.
Kontroląobjęto podatników podatku od nieruchomościod osób prawnych w
zakresie:
_ zgodnościpowierzchni wykazanych
w deklaracji oraz działaniaorganu podatkowego
w przypadku wystąpienia błędu,
terminowości składania deklaracji oraz działaniaorganu podatkowego w przypadku
braku deklaracji,
dokonywania adnotacji kontrolno-rachunkowej i merytorycznej przez pracowników
organu podatkowego
w

wyniku

kontroli

stwierdzono, ie

badane deklaracje posiadają datę wpływu

Z numęrem rejestru korespondencji przychodzącej do Urzędu Miasta
Sanoka. Na drukach
badanych deklaracji jest adnotacja organu podatkowego o dokonaniu weryfikacji
w drodze
czynnościsprawdzających przewidziartych w art. 272 ustawy z dnia 29.O8.t9g7r.
ordynacja

il

podatkowa. Podatnicy wykazywali w deklaracjach podatkowych stawki
zgodne ze stawkami
Ą.

ZJ

ustalonymi UchwałąNr LII/392/O9z dnia26 listopada2OO9r.Na
10 badanych deklaracji na
podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 podatników
(osób prawnych) złożtyło
w ustawowym terminie tj. do 15 styczria na dany rok podatkowy,
4 deklaracje były złoŻone
z 4-I0 dniowym opóŹnieniem. Wszystkie badane deklaracje
spotządzono na formu|arzll
ustalonym przez Radę Miasta Sanoka UchwałąNr XXI/2I9I03 z
dnia9 grudnia 2003t.
W badanej próbie dłużnikiemjest:
podatnik

na 31.|2.2OlCł..posiadał za|egŁośó
w kwocie 257.928zł. Jest to
za|egłość,
za listopad i grudzień 2OI0r. deklarowanego podatku od nieruchomości.

organ podatkowy do podatnika wysłałupomnienieNr 47:2OIOz dnia
19.11.20l0r.na
za|egłośc
za miesiąc grudzien2OlOr. organ podatkowy nie miał obowią7ku
wysyłania
upomnienia do podatnika, iŻ w tym przypadku deklaracja
stanowi podstawę do
wystawienia tytułuwykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia
I7 czerwca 1966r.
o postępowaniuegzekucyjnym w administracji (Dz. IJ. z 2OO2r.
Nr ll0 poz. 968).
Podatnik wpłaciłw dniu 4.O|.2OI1r.zaległośÓza miesiąc listopad
2O1Or.w kwocie
I28.964 zł.plus odsetki w kwocie 2.I2O zł. ikoszĘ upomnieni
a. Za|egłośó
za miesiąc
grudziefi20l0r. w kwocie t28.499 zł..podatnikuregulował
w dniu l8.01.201 lt. oraz
znaleinymi odsetkami i kosztami upomnienia.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych
ulg, odroczeń, umorzeń
oraz nłvolnień oraz skutki wydanych przez organ podatkowy
na postawie ustawy
Ordynacja podatkowa
Pracownicy

do

Spraw podatków

i

księgowości podatkowej

złoŻy|i przyrzeczenia

o tajemnicy skarbowej wymaganej przepisami art. 294 ustawy
z dnia 29 sierpnia I997r.
Ordynacja podatkowa.
Nakazy płatnicze (decyzje) odpowiadają wymaganiom, jakie powinna
spełniaó decyzja
stosownie do art. 210 ordynacji podatkowej. organ podatkowy
w 2010r. wydat ogółem 75
decyzji zw tym 67 pozytywnych i 8 negatywnych w poszczególnych podatkach:

,r
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1. Umorzenia zaległości
podatkowych lub odsetek zanłvłokęw2010r.
Osoby fizyczne

Ilośćdecyzji
porytywnych

Kwota główna

Ilośćdecyzji
negatywnych

Odsetki

Na kwotę

210
0

Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości

27

16.057,90
155,00

3,00

4 271,00

Podatek od Środków transportowych

5

10.621,00
'79,00

1,00

n 255,71

33

268.899,00
234,00

ogółem

Osoby prawne

Ilośćdecyzji
pozyĘwnych

Kwota główna

Odsetki

4r00

15 526,71

Ilośćdecyzji
negatywnych

Na kwotę

214,00
0

Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości

30

236.444,00
5.430,00

30

236.6s8.00
5.430.00

a
J

56 910,00

Podatek od środkówtransportowych

ogółem

3

5ó

10o00

2. odroczenie terminu płatności
w 2010r.
Osoby fizyczne

Ilośćdecyzji
pozytywnych

Kwota główna
Odsetki

Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomoŚci

i

485.230,00
5.219,00

Podatek od środkówtransDortowvch

485.230,00
5.219,00

Ogółem
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Ilośćdecyzji
negaĘrvnych

Na kwotę

Osoby prawne

Ilośćdecyzji
pozytywnych

Kwota główna

Odsetki

Ilośćdecyzji
negaĘwnych

Na lrwotę

Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomoŚci
Podatek od środkówtransportowych

ogółem
3. Rozłożenie
na raty w 2010r.
Osoby ftzyczne

Ilośćdecyzji
pozyĘwnych

Kwota g|ówna
Odsetki

Ilośćdecyzji
negatywnych

Na kwotę

Podatekrolny
Podatek leśny
Podatęk od nięruchomości
Podatek od środkówtransportowych

ogółem

Osoby prawne

IIość
decyzji
pozytywnych

Kwota główna
Odsetki

Ilośćdecyzji
negafywnych

Na kwotę

Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości

I

Podatęk od środkówtransportowych

ogółem

I

287 906,80

287 906,80

Kontroląobjęto wydane decyzje w 2010r. w Zakresie
umorzenia podatków, odsetek, odroczei
terminów płatnościi tozłoŻenianaraty oraz skutki
obniżęniagórnych stawek podatku, skutki
udzielonych ulg i zwolnień v,rykazane w Sprawozdaniu
Rb-PDP roczne sprawozdanie z
wykonania dochodów podatkowych Miasta.
W wyniku kontroli stwierdzono. że:
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decyzje zostały wydane na wniosek podatników i poprzedzone
zebraniem materiału
dowodowego,
wszystkie sprawy z wniosków dotyczących umorzenia za|egłości
(również odsetek)
zostały załatwione w drodze decyzji zgodnie z art. 207
ustavty z dnia 29 sierpnia
I997r. ordynacja podatkowa(Dz. U . z 20O5r.Nr 80 poz.
60 z późn.zm.),
wydane decyzje zawierająuzasadnienie faktyczne zgodnie
z art. 2|O $ 4 ordynacji
podatkowej,
decyzje wydane były ptzez osobę upoważnionąprzezBurmistrza,
skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych
ulg i zwolnień, skutki
decyzji wydanych przez organ podatkowy są zgodne
z ewidencją podatkową
i sprawozdaniem Rb-PDP _ tocznę z wykonania dochodów
podatkouTch na koniec
Z0l0r.

\,

Materiały dotyczące wy|iczen skutków obniżenia górnych
stawek podatków, skutki ule i
zwo|nień, skutki wydanych decyzji stanowiąakta kontroli
Nr III/6.
b) z tytułu opłat
Opłata zazezvvoLeniana sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Sanoka wydał zezwo|enia na sprzeduŻ
napojów alkoholowych w detalu
i gastronomii:
w 2010r.wydano:
do 4,5%ozawartościalkoholu otaznapiwo - 83
powyżej 4,5%oi do I8oń zawartościalkoholu zavlyjątkiem

piwa - 45

powyżej I8Yo zawartościalkoho|u - 42
w 2011r.wydano:
-

do 4,5Yo zawartościalkoholu orazna piwo - 73
_ powyżej 4,5oń i do I8%o
zawartościalkoholuza vlyjątkiem piwa _ 52
powyżej I8%ozawartościalkoholu _
Wydawano również zenvoleniajednorazowe. W 2010r.
wydano jednorazowy ch zezwo|en
ogółem 18, w tym:
do 4,5%ozawartościalkoholu otznapiwo
-

- 16

powyżej 4,5yo i do I8%ozawartościalkoholuza wyjątkiem
piwa _ 2
W 201 1r.jednorazov,rychzezwo|enwydanoogółem 18, w tym:
do 4,5%ozawartościalkoholu orazrLapiwo _ 11

r
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powyżęj 4,5yo i do 18%ozawartościalkoholu - 6
powyżej I8%ozawartościalkoholu _ 1
Urząd Miasta Sarroka wydawał zezvto|enia po uwzględnieniu pozytywnej opinii Miejskiej
Komisji Rozwiąz1rvania Problemów Alkoholowych w Sanoku oruz zgodnościlokalizacji
punktów sprzedaŻy z Uchwałami Rady Miasta Sanoka. opłaty wnoszono na rachunek
bankowy Miasta Sanoka przed wydaniem zezwo|ęniana sprzedażnapojów alkoholowych w
wysokości określonejw art. 11 ust. 2 z uwzg|ędnieniem zrożnicowania na %o zawafiości
alkoholu.
Urząd Miasta Sanoka pobiera opłatę za korzystarie z zezwo|enia na sprzedaŻ napojów
alkoholowych w wysokości określonej w art. 11 ustawy z dnia 26 paŹdziernlka I982r.
o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższych ustaleń

dokonano na podstawie losowo wybranych zęzwolef- Go 6 w kazdym roku) na sprzedaŻ
napojów alkoholowy ch i zezw oleń j ednorazowych.

1..3.Dochody z majątku
1.3.1.Unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościami
Sprawy z zak'resu gospodarki nieruchomościami Miasta Sanoka prowadzone Są w ramach
Wydziału Geodezj i, Architektury i Planowania Przesttzennego.
Rada Miasta Sanoka nie określiłazasad zbywania i obcią7ania nieruchomościgruntowych
stanowiących własnośóMiasta Sanoka.
1.3.2. Sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia
komunalnego.

A. Sprzedaż nieruchomościmienia komunalnego.
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Miasta Sanoka sprzedanych w latach 2OIO _
20lI

dołączasiędo akt kontroli pod numerem III/6a.

Kontroli poddano sprzeduŻ4 nieruchomościwybranych losowo.

f8

a) Sprzedaż działek nr 484, 478t2, 482, 47618,488,
48gt1 o powierzchni 0,4201 ha
położonychw Sanoku przy uI. Feliksa Gieli (pozycja
3. w/w wykazu)
1) Przedmiot sprzeduŻy stanowiły działki nr 484,
47812, 482, 47618, 488, 489ll o
powierzchni 0,420I ha położonew Sanoku przy u|.
Feliksa Gieli zabudowane konstrukcją
stalową. Nieruchomośóta zostałazbytaw trybie przetargunieograniczonego
ustnego. W
dniu 30 |ipca 2009 roku Rada Miasta Sanoka uchwałą
Nr XLVIII /362/09wytazLłazgodę
na sprzeduŻomawianej nieruchomości.
2) W dniu 1 września 2009 roku rzeczoznawca majątkowy
sporządził operat szacunkowy na nieruchomośó stanowiącą

przedmiot omawianej

sprzeduŻy. W operacie szacunkowym wartośćdziałek
został'aokreślonaw wysokości
l f70 073,00 zł. Cenę wywoławczą nieruchomościw przetargu
określonona poziomie
1 650 000,00 zł. Nieprawidłowościw tym zakresie nie
stwierdzono.
3) w

dniu

7 vlrzęśnia 2OOg roku

przeznaczonych do

Burmistrz

Miasta

sprzeduŻy nieruchomości mienia

nieruchomośćstanowiącąprzedmiot niniej szej kontroli.

Sanoka

sporządzłł vtykaz

komunalnego

obejmujący

Wykaz ten wisiał na tablicy ogłoszeń Urzędu od dnia 7
września2009 roku do dnia
28 września2009 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń
Urzędu zostałaopublikowana w
,,Tygodniku Sanockim'' w dniu 4 wrześria2009 roku. Informacja o wywieszeniu
wykazu

\*

na tablicy ogłoszeń Urzędu rrie zostaŁaopublikowana na
stronie internetowej Urzędu, co
stanowi nieprawidłowośó
w świetleart. 35 ust. 1 ustawy z dnia25 sierpnia 1997 roku
o
gospodarcenieruchomościami(Dz.U. z2OO4roku nr
26l poz.2603 zpoźn. zm.).
W zakresie treściwykazu nieprawidłowościnie stwierd zo*o.
4) W dniu 15 pzrździemika2009 roku Burmistrz Miasta
Sanoka sporządzłł ogłoszenie o
przetargu nieograniczonym ustnym w przedmiocie sprzed
aiy omawianej nieruchomości.
ogłoszenie o przetargu zostałowywieszone na tablicy ogłoszeń
Urzędu w okresie od dnia
20 puŹdziernika 2009 roku do drua2| grudnia 2009 roku.
Wg ogłoszenia rczstrzygnięcie
przetargupowinno nastąpió w dniu 21 grudnia 2009 roku.
ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronach intemetowych
Urzędu w dniu
20 puździernika2009 roku. ogłoszenie o przetargu opublikowano
ponadto w dzienniku
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,,GazetaWyborcza'' w dniu 20 października2009 roku.
Nieprawidłowościw tym zakresie nie stwierdzono.
5) W dniu 2| grudnia 2009 roku komisja przetargowapowołana
stosownym zarządzeniem
Burmistrza Miasta Sanoka przeprowadziła ptzetarg
ustny nieograniczony na zbycie
omawianej nieruchomości.Z dokumentów przetargowych
wynika, iżl do przetargu na
przystryiła jedna osoba prawna, która w wymaganym
terminie wpłaciŁa wadium na
rachunek Urzędu. W wyniku przeprowadzonego przetargu
nieruchomoŚÓ została
sprzedanaza cenę 1 666 500,00 zł (+ VAT w kwocie
366 630,00 złl,.
6) Umowę sptzedaŻy omawianej nieruchomości zawarto
w dniu 19 stycznia 2010 roku.
Kontrolujący potwierdza, iż nabywca nieruchomościwpłacił
na rachunek Urzędu Miasta
w Sanoku całą wartość przed, podpisaniem aktu notarialnego.
W akcie notarialnym
określonocenę transakcji zgodnąz wartościąustaloną przetar
w
gu.
Pismem z dnia 29 grudnia 2009 roku Burmistrz Miasta
Sanoka powiadomił nabywcę
nieruchomościo miejscu i terminie za.warciaumowy
sprzeduŻy.Nieprawidłowościw tym
zakresie nie stwierdzono.
b) Sprzedaż prawa użytkowania wiecrystego działek
nr 220411,2204t2,2204t3,220414,
2204/5, 220419,2204t10, 2204t12 o łącznej powierzch
ni 0,9612 ha położonychw Sanoku
pomiędzy ulicami Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego
(pozycja 14.wlwwykazu)
1) Przedmiot sptzedaŻy stanowiło prawo użytkowania
wieczystego działek nr 2204/|,
220412, 220413, 22O4l4, 22O4l5, 22o4lg, 22O4lI0,
2204112 o łącznej powierzchni
0,9612 ha położonychw Sanoku pomiędzy ulicami Lipińskiego
i Mateusza Beksińskiego.
Nieruchomośćta została zbya w trybie przetargu nieograniczonego
ustnego. W dniu
15maja 2008roku Rada Miasta Sanoka uchwałąNrXXVII/202/08
wyrazlłazgodę na
sprzedtŻ prawa użytkowania wieczystego omawianej nieruchomoŚci.
2) W dniu 12 czerwca 2008 roku rzeczoznawca
majątkowy
sporządził operat szacunkowy na prawo użytkowania
wieczys tego działek stanowiące
przedmiot omawianej sprzedaŻy. W operacie
szacunkowym wartoŚó rynkowa prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zostałaokreŚlona
w wysokości 226| 9O5.0Ozł.
Rzeczozna.wca majątkowy potwierdził aktualnośóoperatu
na dzien 1 lipca 2009 roku. W
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dniu 18 marca 2010 roku rzeczoznawca majątkowy (up

) sporządził

kolejny operat szacunkowy na wartośó prawa użytkowania wieczystego, omawianej
nieruchomości_ w operacie tym wartośótę określonow wysokości2 270 OOO,OO
zł.

3) W

dniu

16 czerwca 2008

przeznaczonych do

roku

Burmistrz

Miasta

Sanoka

sprzedazy nieruchomości mienia

sporządził wkaz

komunalnego

obejmujący

nieruchomośćstanowiącąprzedmiot niniej szej kontroli.
Wykaz ten wisiał na tablicy ogłoszeń Urzędu od dnia 16 czerwca 2008 roku do dnia
7 |ipca 2008 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu została
opublikowana w ,,Tygodniku Sanockim" w dniu 13 czerwca 2008 roku oraz na stronie
internetowej Urzędu w dniu 16 czerwca2008 roku.
W zakresie treścivtykazu nieprawidłowościnie stwierd Zono.

4) Przetargi na sprzedaz prawa użytkowania wieczystego omawianej nieruchomościodbyły
się w dniach |4 puździemika 2008 roku' 23 stycznia 2009 roku, 30 marca 2009 roku,
9czerwca 2009 roku,22

września2009 roku, 12 kwietnia 2010 roku. Przetargi te

zakonczyły się wynikiem negatywnym' z uwagi na fakt, iż nikt do nich nie przystąpił.
Cena wywoławcza w pierwszym i drugim przetargu wynosiła 3 000 000,00 zł, natomiast
w kolejnych

przetargach wynosiła 2 500 000,00 zł. W

zakresie ustalenia cenY

wywoławczej nieruchomościnieprawidłowościnie stwierdzono.

s) W dniu 26 maja2010 roku Burmistrz Miasta Sanoka ogłosiło przetargunieograniczonym
ustnym w

przedmiocie

sprzeduŻy prawa użytkowania wieczystego

omawianej

nieruchomości.ogłoszenie o przetargll zostałowywieszone na tablicy ogłoszeńUrzędu w
okresie od dnia 26maja 2010 roku do dnia 30 lipca 2010 roku. Wg ogłoszenia
rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąlió

w dniu 30 lipca

f010 roku. Cenę

wywoławczą nieruchomościw przetarguokreślonona poziomi e f 5O0000,00 zł.
ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronach internetowych Urzędu w dniu 26 maja
2010 roku. ogłoszenie o przetatgu opublikowano ponadto w dzienniku ,,Gazeta
Wyborcza" w dniu 26 maja20l0 roku.
Nieprawidłowościw tym zakresie nie stwierdzono.

6) W dniu 30 lipca 2010 roku komisja przetargowa powołana stosownym zarządzeniem
Burmistrza Miasta Sanoka przeprowadziŁaprzetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa

/ /hr

T
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użytkowania wieczystego omawianej nieruchomoŚci' Z dokumentów przetargowych
wynika, iz do przetafgu na przystryiłajedna osoba prawna' która w wymaganym terminie
wpłaciławadium na rachunek Urzędu. W wyniku przeprowadzonego przetargu prawo
uzytkowania wieczystego nieruchomości zostaŁo sprzedane za cenę 2 5f5 000,00 zł (+
VAT w kwocie 555 500,00 zł).Nieprawidłowości
w tym zakresienie stwierdzono'
7) Umowę sprzeduŻyprawa uż1tkowaniawieczystego omawianej nieruchomościomawianej
nieruchomości zawarto w dniu 23 sierpnia 2OIOroku. Kontrolujący potwierdza, iżt
nabywca nieruchomościwpłaciłna rachunek Urzędu Miasta w Sanoku całąwartoś
ć,przed,
podpisaniem aktu notarialnego. W akcie notarialnym określonocenę transakcji zgodnąz
warto Ścią ustaloną w przetat gu.
Pismem z dnia 10 sierpnia 2010 roku Burmistrz Miasta Sanoka powiadomił nabywcę
nięruchomościo miejscu i terminie zawarciaumowy sprzeduiy. Nieprawidłowościw tym
zakresie nie stwierdzono.

c) Sprzedaż działki nr 1332140 o powierzchni 0,5218 ha położonejw Sanoku prry
ul. Okulickiego (porycj a 23. w lw wykazu)
1) Przedmiot sprzedaiy stanowiłaniezabudowana działkanr I332l4O o powierzchni 0,5218
ha położonaw Sanoku przy ul. okulickiego. Nieruchomośó ta została zbya w trybie
ptzetatgu nieograniczonegoustnego. W dniu 3Imarca 2011roku Rada Miasta Sanoka
uchwałąNr YII| 4 I l I I v,yraziła zgodę na sprzedai omawianej nieruchomości.
f)

W dniu 12 maja 2011 roku rzęczoznawca majątkowy (up

- sporządził

operat szacunkowy na nieruchomośó stanowiącą przedmiot omawianej sprzedazy. W
operacie szacunkowym wartośó działki została określonaw wysokosci I73 603,00zł.
Cenę wywoławczą nieruchomości w przetargl określono na poziomię 173 603,00zł.
Nieprawidłowościw tym zakresie nie stwierdzono.
3) W dniu 19 maja 2011 roku Burmistrz Miasta Sanoka sporządził Wkaz przeznaczonych
do sprzeduŻynieruchomościmienia komunalnego obejmujący nieruchomośóstanowiącą
przedmiot niniej szej kontroli.
Wykaz ten wisiał na tablicy ogłoszeń Urzędu od dnia 30 maja 2011 roku do dnia

r

2I czerwca2011 roku.

)z

Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu zostałaopublikowana w
,,Tygodniku Sanockim'' w dniu 27 maja 2011 roku oraz na stronie intemetowej Urzędu w
dniu 25 majaf}ll

roku.

W zakresie treściwykazu oraz jego publikacji nieprawidłowościnie stwierdzono.

4) W dniu 2I |ipca 2011 roku Burmistrz Miasta Sanoka ogłosiło przetargunieograniczonym
ustnym w przedmiocie sprzedaży omawianej nieruchomości. ogłoszenie o przetargu
zostałowywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w okresie od dnia 2I Iipca 2011 roku do
dnia28 sierpnia 2011 roku. Wg ogłoszeniarczstrzvgnięcie przetatgupowinno nastąpió w
dniu 23 sierpnia2011 roku.
ogłoszenie o przetatgu opublikowano na stronach internetowych Urzędu w dniu 21|ipca
2011 roku. ogłoszenie o przetargu opublikowano ponadto w,'Tygodniku Sanockim'' w
dniuZ2lipca2}Il

roku.

Nieprawidłowościw tym zakresie nie stwierdzono.

s) W

dniu 23 sierpnia 2011 roku komisja przetargowa powołana stosownym zarządzeniem

Burmistrza Miasta Sanoka przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na zbycie
omawianej nieruchomości.Z dokumentów ptzetargowych wynika, iŻ do przetargu na
przystrylła jedna osoba flzyczna, która w wymaganym terminie wpłaciławadium na
rachunek Urzędu. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieruchomośó została
sprzedanazacenę 175 603,00 zł (+ VAT w kwocie 40 388,69 zł).

6) Umowę sprzedaŻyomawianej nieruchomości zawarto w dniu 3 października}Oll roku.
Kontrolujący potwierdza, iŻ nabywca nieruchomościwpłaciłna rachunek Urzędu Miasta
w Sanoku całą wartośÓ przed podpisaniem aktu notarialnego. W akcie notarialnym
określonocenę transakcji zgodnąz wartościąustaloną w przetargu.
Pismem z dnia If wrześniaf0I1 roku Burmistrz Miasta Sanoka powiadomił nabywcę
nieruchomościo miejscu i terminie zawarciaumowy sprzedłŻy.NieprawidłowoŚci w tym
zakresie nie stwierdzono.

d) Sprzedaż, działki nr |37513 o powierzchni 0,0168 ha oraz działki nr 1384/3 o
powierzchni 0,0257 ha położonych w Sanoku przy ul. Lwowskiej (porycja 26. wlw
wykazu)

aa
JJ

1 ) Przedmiot sprzedaŻy stanowiły niezabudowane działki m

I375l3 o powierzchni

0,0168 ha oraznr 138413o powierzchni 0,0257 ha położonew Sanoku. Nieruchomośćta
została

zbyta

w

trybie

bezprzetatgowym

w

celu

poprawienia

warunków

zagospodarowania nieruchomościprzyległej (działki stanowią wąski pas gruntu) zgodnie
z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarki nieruchomościami. W dniu 16 czerwca
2011 roku Rada Miasta Sanoka uchwałą Nr DV66l11 v,,yraziła zgodę na sprzeda:Ż
omawianej nieruchomości.

2) W dniu 10 sierpnia 2011 toku rzeczoztawca majątkowy
sporządzlł operat szacunkowy na nieruchomość stanowiącą przedmiot omawianej
sprzeduŻy. W operacie szacunkow;rm wartośó nieruchomości została określona w
wysokości28 840,00zł.

3) W

dniu

16 sierpnia

przeznaczonych do

20|I

roku

Burmistrz

Miasta

sptzeduŻy nieruchomości mienia

Sanoka

sporządził wkaz

komunalnego

obejmujący

nieruchomośóstanowiącąprzedmiot niniej szej kontroli.
Wykaz ten wisiał na tablicy ogłoszeń Urzędu od dnia 22 sierpnta 2011 roku do dnia
12 wrzęśnia201 1 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu zostałaopublikowana w
,,Tygodniku Sanockim'' w dniu 19 sierpnia 201 1 roku oraz na stronie internetowej Urzędu
w dniu 19 sierpnia2011 roku.
W zakresie treŚci wkazuoraz

4) w

dniu

jego publikacji nieprawidłowościnie stwierdzono.

4 puźdztemika 201l roku

pomiędzy

Burmistrzem

Miasta

Sanoka

(reprezentowanym ptzez Zastępcę Burmistrza oraz Naczelnika Wydziału Geodezji'
Architektury i PlanowaniaPrzestrzennego) a nabywcą omawianej nieruchomościspisano
protokół z rokowań
W protokole rokowań cenę nieruchomoŚci ustalono w wysokości określonejw operacie
szacunkowym tj. 28 840,00 zł (+ VAT w kwocie 6 633,20 zł), W protokole zapisano
równiei, iz nabywca pokryje koszty sporządzenia operatu szacunkowęgo w wysokości
504,30zł.

5) Umowę sprzedtŻy omawianej nieruchomości zawarto w dniu 15 listopada fOl1 roku.
Kontrolujący potwierdza, iŻ nabyłvcanieruchomościwpłaciłna rachunek Urzędu Miasta
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w Sanoku całą wartość,przed podpisaniem aktu notarialnego. W akcie notarialnym
określonocenę transakcji zgodne z wartościąustalonąw rokowaniach.
B. oddawanie w uĘtkowanie wiecryste nieruchomościmienia komunalnego.
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Miasta Sanoka oddanych w użytkowanie
wieczyste w latach 2010 _ 2011 dołączasiędo akt kontroli pod numeremIII/6b.
Z vtykazu wynika, iŻ w badanym okresie oddana w użytkowanie wieczyste jedną
nieruchomośómienia Miasta Sanoka.

..-'

Pismem z dnia I patŹdziemika 1992 roku dzieriawca zwrocił się do Burmistr zaMiastaSanoka
o oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 131612(obecnie l52Ol4),na której dzierŻawca
wybudował pawilon handlowy (decyzja z dnia 27lipca 1990 roku). Wniosek ren został
wówczas załatvnony odmownie przęz Zaruąd Miasta. Wniosek swój ponowił w dniu
10 marca2010 roku orazw dniu 16 stycznia20l1 roku.
Decyzjąz dnia 9 czerwca 2011 roku dokonano podziału działki I52Ol4 na dziaŁkę I520l9 i

r520tr0.

UchwałąNr XIV/12I|II z dnia20 września
2011 roku Rada Miasta Sanokawraziła zgodę
na oddaniew użytkowaniewieczyste dzieftawcy działkinr 1520/9o powierzchni0,0130ha
położonej
w Sanoku,zgodniez art.208ust. l ustawyo gospodarcenieruchomościami'
W dniu 11 sierpnia 2011 roku rzeczoznawca majątkowy (ur
\-'

l _ sporządził

operat szacunkowy określającywartośórynkowąprawa własnościomawianej nieruchomoŚci.
w

operacie szacunkowym wartośó nieruchomości została określona w

wysokości

14 4l7,00 zł.
W dniu 23 v,tześnia 2011 roku Burmistrz Miasta Sanoka sporządził
Wkaz przeznaczonych
do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia komunalnego obejmujący
nieruchomośóstanowi ącąprzedmiot niniej szej kontroli.
Wykaz ten wisiał na tablicy ogłoszeń Urzędu od dnia 3 puździem\ka 2OI1 roku do dnia
f4 pażdziernika2011 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu została opublikowana w
,,Tygodniku Sanockim'' w dniu 30 września2OII roku oraz na stronie internetowei Urzędu w
dniu 30 września2011 roku.
W zakresie publikacji nieprawidłowościnie stwierdzono.
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W zakręsie treścivtykazu stwierdzono, iz nie zawiera on informacji w przedmiocie terminu
wnoszenia opłatz tytułuuŹytkowania wieczystego' co stanowi nieprawidłowość
w świetleart.
35 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 25 sierpnia t997 roku o gospodarce nieruchomościami (.t.
D z U . z 2 0 | 0 r . ,N r l \ 2 , p o z . 6 5 1 z p ó ź i . z m ) .
Do akt kontroli dołącza się pod numerem IIIllc kserokopię wykazu nieruchomości
obejmującegodziałkęnr I52Ol9 położonąwSanoku z dniaŁ3 wrzęśnia
2011 roku.
odpowiedzialnośó za povtyŻszą nieprawidłowośóponosi Inspektor w Wydziale Geodezji,
Architektury i Planowania Przestrzennego (odpowiedzia|noścwynika z za|<ręsllczynnoŚci
pracownika), odpowiedzialnośćz$llłunadzoruponosi

Naczelnik tego Wydziału.

W dniu 2 grudnia 2011 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka (reprezentowanymprzez
Zastępcę Burmistrza oraz Naczelnika

Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania

Przestrzennego) a nabywcą omawianej nieruchomościspisano protokół uzgodnień.
W protokole uzgodnień pierwszą opłatęcenę nieruchomościustalono w wysokości 25%o
ceny
nieruchomościtj. 3 604,25 zł (+vAT w kwocie 828,98 zł), opłatęrocznąw wysokości 3%o
ceny nieruchomościustalono w kwocie 432,5I Zł (+VAT w kwocie 99,48 zł). W protokole
zapisano róvtniei, ii nabywca pokryje koszty sporządzenia operatu szacunkowego w
wysokości295,20 zł.
Umowę ustanowienia prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własnościbudynku
omawianej nieruchomości zawarto w dniu 12 listopada2OII roku. Kontrolujący potwierdza,
iz nabywca nieruchomości wpłacił na rachunek Urzędu Miasta w Sanoku całą wartośó
pierwszej opłaty przedpodpisaniem aktu notarialnego. W akcie notarialnym okreŚlono
opłaty
zĘĄuhl' użytkowania wieczystego zgodne z wartościamiustalonymi w rokowaniach.
1.3.3.DzierżLawai najem nieruchomościmienia komunalnego.
Do akt kontroli dołączasię pod numerem IIIlld
Wkaz nieruchomościmienia komunalnego
Miasta Sanoka oddanych w dzierŻawęw 2010 roku (dzieżawa gruntu na cele rolne)' wykaz
nieruchomości mienia komunalnego Miasta Sanoka oddanych w dzięrzawę w 2010 roku
(dzierŻawa gruntu na inne cele), Wkaz nieruchomościmienia komunalnego Miasta Sanoka
oddanych w dzierŻawęw 2011 roku (dzierŻawa gruntu na cele rolne),
Wkaz nieruchomości
mienia komunalnego Miasta Sanoka oddanych w dzierŻawęw 2010 roku (dzierŹawa gruntu
na inne cele).

Lr
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Uchwałą Nr XXVIIl2I1/08

z dnia 15 maja 2008 roku Rada Miasta Sanoka określiłazasady

wydzieriawiania nieruchomości stanowiących własnośćGminy Miasta Sanoka na okres
dŁuŻszynli3lata lub na czasnieoznaczony.
Zgodnie Z $ 3 tej uchwały Burmistrz Miasta moie v,rydzierŻawiaćnieruchomości Gminy
Miasta Sanoka na czas oznaczony dłuzszy niz 3 |ata aIę nie dłuiszy niz 5 lat. oddanie
nieruchomości w dzieriawęLa czas oznaczony dłlzszy niz 5 latlub na nleoznaczony Wymaga
zgody Rady Miasta Sanoka.
w $ 5 tej uchwały zapisano, iz po wygaśnięciurrmowy dzieriav,ry zawartej naczas oznaczony
do 3 lat, Burmistrz Miasta moŻe zawierać kolejne umowy dzierŻawy z dotychczasowym
dzieriawcąna czas oznaczon1 jeśliprzedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomośó.
Zarządzeniem Nr 67 z dnia 7 |ipca 2008 roku (z późniejszymt zmianami) Burmistrz Miasta
Sanoka ustalił stawki czynszu za dzierzawę gruntów będących własnościąGminy Miasta
Sanoka.
obecnie obowiązuje zarządzenie Nr 43l20l1 BurmistrzaMiasta

Sanoka z dnia 7 kwietnia

2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszr za dzierŻawęgruntów będących własnością
Gminy Miasta Sanoka.

Do kontroli wybrano losowo 4 umowy dzieriaw nieruchomości.
1) Część,działki nr 65012 o powierzchni 1,3500 ha położonaSanoku (pozycja 24. wlw
wykazu nieruchomości mienia komunalnego Miasta Sanoka oddanych w dzierżawę w
2010 roku _ dzierŻawagruntu na cele rolne).
Nieruchomość ta została wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy dzierŻav,y zawartej w formie pisemnej w dniu 5 stycznia 2010 roku na od dnia
5 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2OI2 roku. W umowie ustalono roczny czynsz
dzierŻav,lnyw wysokości 145,60 zł. Zgodnie Z umową czynsz płatnyjest bez wezwania
do dnia 31 marca kuŻdegoroku i wysokośćczynszr dzierŻawnego czasie trwania umowy
moŻe podle gaó aktua|izacji.
2) Działki nr I20, I2I, I22, i 12416 o łącznej powierzchni O,4I22 ha połozonych w
Zabłotcach (pozycja 4. wlw wykazu nieruchomościmienia komunalnego Miasta Sanoka
oddanych w dzierŻawęw 2010 roku _ dzierŻawagruntuna inne cele).
Nieruchomośó ta została wydzierżzawiona w trybie bezprzetatgowym na podstawie
umowy dzierżawy zawartej w formie pisemnej w dniu 29 czerwca2010 roku na okres od
aJI

dnia 1lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. W umowie półroczny czynsz
dzieriawny w kwocie netto 4 194,24 zł powiększony o VAT w wysokości 922,73 zł
(łącznie 5116,97 zŁ) płatny z góry po otrzymaniu faktury, w terminie podanym
w
fakturze.

3) Częśódziałkinr I756136o powierzchni 2,00 ha położonaw miejscowościSanok (pozycja
18. wlw wykazu nieruchomości mięnia komunalnego Miasta Sanoka oddanych w
dzierŻa'węw2011 roku _ dzierialryagruntu na cele rolne).
Nieruchomość ta została wydzieriawiona w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy dzierŻav,y zawartej w formie pisemnej w dniu 3 sĘcznia 2011 roku na okres od
dnia 3stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. W umowie ustalono rcczny
czynsz dziefiawny w wysokości 22I,74 zł., Zgodnie Z umową czynsz płatnyjest bez
wezwania do dnia 31 marca ku;zdego roku i wysokość ozynszu dzierŻawnego czasie
trwania umowy możzepodlegaó aktua|izacji.
4) Częśćdziałk,lnr 243718o powierzchni 0,04 ha położonaw miejscowościSanok (pozycja
1. w/w wykazu nieruchomości mienia komunalnego Miasta Sanoka oddanych w
dzietŻawęw 2011 roku - dzietiawagruntu na inne cele)'
Nieruchomość ta została vtydzieriawiona w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy dzierŻawy zawartej w formie pisemnej w dniu 3 stycznia 2011 roku na okres od
dnia 3 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. W umowie ustalono miesięczny
czynsz dzierzawny w kwocie 884,00 zł netto powiększony o VAT. W umowie zapisano'
iikulota brutto zostanie kuŻdorazowoustalona w oparciu o stawki VAT obowiązujące w
dniu wystawienia faktury. Czynsz dzieriawny ma byó płatny z góry, po otrzymaniu
faktury w terminie określonym w fakturze. W przyp adku za|egania z płatnością
D zier iaw ca b ędzie płaciłW y dzietzawi ającemu odsetki w wy soko ści ustawowej .
We wszystkich w/w przypadkach Burmistrz Miasta Sanoka sporządz!łwykazy nieruchomości
mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżzawę.
Stwierdzono, iż informacja o wyr'vieszeniu wykazu w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku
zostałapodana do publicznej wiadomościprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie
internetowej Urzędu.
W zakresie treściwykazu nr 1/10 nieruchomościprzeznaczonych do dzierŻav,ryna rok 2010
stwierdzono, ii nie zwiera on informacji w przedmiocie księgi wieczystej oraz powie rzchni
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nięruchomościw przypadku działeknr |2O, I2|, I22, i 124/6 połozonych
w Zabłotcach.
Stanowi to nieprawidłowośćw świetle art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Do akt kontroli dołącza się pod numerem III/6e kserokopię pierwszej
i ostatniej strony
wykazu nr 1/10 nieruchomościprzeznaczonychdo dzieftavty na rok zOtO.
odpowiedzialnośó za powyŻsząnieprawidłowośóponosi Specjalista
w Wydziale Geodezji,
Architektury i Planowania Przestrzennego (odpowiedzialność
wynika z irurych zadń
powierzonych do wykonania przezNaczelnika Wydziału), odpowiedzialnośó
ztytułunadzoru
ponosi Naczelnik tego Wydziału.
Sprawdzono terminowośó wpłat czynszów od, dzierŻawców ilw
komunalnegoMiasta Sanoka na|eŻnychza2OIOi 2011 rok.

nieruchomości mienia

Stwierdzono, co następuje:
-

w przypadku częścidziaŁki nr 65012o powierzchni 1,3500 ha położonej
Sanoku czynsz
dzieriawny na|eŻnyza fOIO rok w kwocie t45,6O zł zostałprzez dzierŻawcę
zapłacony
w dniu 8 marca 2010 roku tj. w terminie, natomiast czynsz dzierŻawny
na|eŻnyza
2011 rok w kwocie 145,60 zł zostałzapłaconyw dniu 11 marca 2011
roku w kwocie
67'50 zł. Pismem z dnia IO puździemika 2011 roku skierowano
do dzierżawcy
wezwanie do zapłaty zaległej kwoty czynszv 78'10 zł.Dzieriawcawpłaty
za|egłego
czynszu w kwocie 78,10 zł' dokotał v{raz z odsetkami w wysokości
5,00 zł w dniu
17 puździemika20 Il roku.
w przypadku działek nr: I2O, l2I, l22, i 12416 o łącznejpowierzchni
O,4I22 ha
położonychw Zabł'otcachczynsz dzierŻavłnyna|ezny za2OIO rok w
kwocie 5 IL6,97 zł
został przez dzierŻawcę zapŁaconyw dniu 17 grudnia 2010 roku - należnoŚć,
została
uregulowana w terminie określonymw fakturze (3 1 grudnia 20tO roku),
w przypadku dzierżav,ryczęŚci działki tt 1756136o powierzchni 2,00 ha położonej
w
miejscowościSanok czynsz dzierŻawny na|eŻnyzaZOIl rok w kwocie 22I,74
zŁ został
przez dzierzawcę zapłacony w dniu 14 marca 2OIO roku naleinośĆ zostaŁa
uregulowana w terminie,
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w przypadku dzierżawy części działki nr 2437/8 o powierzchni
0'04 ha położonejw
miejscowości Sanok czynsz dzierŻav,ny w kwocie IO87,32
zł (brutto) miesięcznie
wpłacanybył w 2011 roku w terminach określonychw wystawionych
fakturach.
2.

Wydatki budżetowez uwzględnieniem przepisów o zamówieniach
publicznych

2.1.

Wydatki bieżące

Wynagrod zenia osobowe pracowników
Urząd Miasta w Sanoku posiada regulamin orgarizacyjny wrazze
struktur ąorganizacyjną.Za
prawidłowośći kompletnoŚó akt osobowych odpowiedzialny jest
Naczelnik Wydziału
organizacyjnęgo' co uwzględnia jego zakres czynności.
Za sporządzenie list płac
(wynagrodzen i gromadzenie dokumentacji do sporządzania
list płac) odpowiedzialny jest
podinspektor księgowości budzetowej. odpowiedzialność
ta wynika z za1ęsu czynnoŚci.
Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami (stażowe,funkcyjny,
specjalny) dla Burmistrza
ustalono UchwałąNr III/19/10Rady Miasta Sanoka z dnia
10 grudnia 2OIOr.Pozostałym
pracownikom wynagrodzenie przyznaje Burmistrz
Miasta Sanoka. Kontroli poddano
zgodnośó składników v,rynagrodzenia w listach pŁac z
angażami,tabelą stawek dodatku
funkcyjnego, specjalnego i tabelą wynagrodzenia zasadniczego,
stanowiącą załącznik do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2O09t.
w sprawie wynagrodzenia
pracowników samorządolYych (Dz. U. Nr 50 poz.
398 z poźn. zm.) i regulaminu
vtynagradzania pracowników samorządolvych zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę
w Urzędzie Miasta w Sanoku ustalonego zarządzeniem
Nr l32l2OO9 Burmistrza Miasta
Sanoka z dnia 23 listopada 20O9r. Kontrolą objęto wynagrodzenia
za 2010 i 2OIIr. na

podstawie list płacnastępujących pracowników:
Burmistrz,

ZastępcaBurmistrza ds. Społecznychi oświaty,
-

ZastępcaBurmistrza ds. Gospodarki Komunalnej i Architektury,
Skarbnik Miasta,

-

SekretarzMiasta,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,
Naczelnik Wydziału or ganizacyjnego'
Kierownik Referatu podatkowego,

-

2 Inspektorów w Referacie KsięgowościBudżetowei'

r
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-

2 Podinspektorów w Referacie KsięgowościBudzetowej,
Podinspektor w Wydziale Organi zacyjnym,

-

Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów Kapitalnych,
Kierowca samochoduosobowego(służbowego),

_

Sprzątaczka (robotnik gospodarczy)

W wyniku kontroli stwierdzono, ie pracownikom na v,ryŻe1
wymienionych stanowiskach
pracy wynagrodzenia zasadnicze, kategorię zaszeregowania,
dodatek funkcyjny ustalono
zgodnie z
zasadami określonymi w
przepisach powołanego rozporządzania
i regulaminu v,rynagradzania.Podczas kontroli wynagro dzen pracowników
stwierdzono' ze
inspektorowi wydziału organizacyjnegojest wypłacany dodatkowo
dodatek za prowadzenie
archiwum zakładowego za 20 godzin miesięczni e poza wynagrodzeniem
wynikającym
z anga:Żu.Zgodnie z za|<tesemczynności (akta osobowe)
wynikającym z regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta do obowiązków Inspektora w
Wydziale organizacyjnym
na|ezy prowadzenie archiwum zakładowego, co potwierdził przyjęcie
do wiadomoŚci
i stosowaniapodpisem w dniu 25.0l.2O0I otaz w dniu 8.01.2O04r.
Zpowyższego wynika, iż
inspektorowi wypłaca się podwójnie za prowadzenie
zakładowego archiwum.
odpowiedzialnośćza powstałąnieprawidłowośóponosi Burmistrz
Miasta Sanoka. Naliczenia
dodatku zaprowadzenie archiwum w latach 2O|O-2O|1orazzakres
czynności z2OOI i2OO4r.
stanowi akta sprawy Nr III/7.
ZauwuŻono tóvlnieŻ, zę

Zastępcy Burmistrza

naliczono

dodatek za

wysługę |at

w wysokości50ń w dniu 22 marca}O|Ir. tj. w dniu zawarciaumowy
o pracę. Zgodnie z art.4
ust. 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracowrikach samorządo!\ych
zastępcaburmistrza jest
zatrudniarry na podstawie powołania. Z dokumentów (świadectwpracy)
znajdujących się
w aktach osobowych nie wynika, ie wlw Zastępca Burmistrza posiada
pięcioletni okres

pracy) od którego za|eŻąuprawnienia pracownicze. Na
dzien zawarcia umowy o pracę
w Urzędzie Miasta w Sanoku posiadał 4 |ata i 7 miesięcy pracy'
tj. od 28.OI.2OO2..do
2|.0l.2004t. oraz w okresie 19,O5.2OO4:.
do 31.10.2005r.na pełny etat w MSWiA
w Warszawie' od 1.0I.2006 do 3 1.O3.20O&.na 3ń etatuoraz od OI.04.2006
do 30.09.2006r.
na cały etat w ,,Kaskada'' Sp. z o.o. w Warszawie, od OI,|O.2OO7
do 3l .|2.20O7r.na pełny
etat otaznalz etatuw okresie 01.01.2008r.do 31.05.2008r.w,,Netrine
Group,, Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracowrikach
samorządowych
(Dz. U. Nr 223) dodatek za wielolętnią pracę przysługujepo
5 latach pracy w wysokości
wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek
ten wzrasta o I%oza

4I

kuidy da|szy rok pracy, tŻ do osiągnięcia 20%omiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Pismem Nr oR.2122.200.20|| z dnia3 puŹdziem1ka2Ot1r.ZastępcyBurmistrza ustalono od
1 kwietnia 20IIr. dodatek za wysługę lat w wysokoŚci 8Yo wynagrodzenia zasadniczego.
Pismem oR.2122.20I,20lI z dnia 3 paździem1ka20t1r. ustalono Zastępcy Burmistrza od
dnia I puździemika 20l1r. dodatek za wysługę lat w wysokości 90ń wynagrodzenia
zasadniczego. w aktach osobowych Zastępcy Burmistrza znajduje się decyzja o wykreŚleniu
z ewidencji gospodarczej,którąprowadził w okresie od 30 października2006r. (data wpisu)
do dnia 10 marca 20IIr. (data wykreŚlenia z ewidencji gospodarczej). okres prowadzenia
działalnościgospodarczejlJrządMiasta zaliczyłzastępcy Burmistrza do pracowniczego staiu
pracy' od którego za|eŻąuprawnienia pracownicze. Prowadzenie działalnościto praca na
własny rachunek, której nie wlicza się do pracowniczego stażu ptacy, od którego zaIeŻą
uprawnienia pracownicze. Zgodrue z art. 4 ustawy z dnia 2 Iipca 2OO4r. o swobodzie
działalnościgospodarczej (Dz. U. Nr 22O z2OIOr. poz' 1447) ZastępcaBurmistrza w okresie
do 30.10.2006do 10.03.2011r.był przedsiębiorcautj. osobą fizycznąuprawną jednostką
otganizacyjną nieposiadającą osobowoŚci prawnej, wykonującą we własnym imieniu
działa|ność
gospodarczą. Z art'8 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządolvych (Dz. U. Nr 223 z 2008r.) wynika, iz do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wielolętnią pracę, itd. wlicza się wszystkie poprzednie zakonczone okresy
zatrudnienia oraz inne okresy, jeŻeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do
okresu pracy' od którego za|eŻąuprawnienia pracownicze, (np. ustawa z dnia 20,07.|990r.
o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego staŻu
pracy - Dz. U. Nr 54 poz.310). odpowiedzialnośćza powstałenieprawidłowoŚci ponosi
Burmistrz Miasta Sanka. ZauvtaŻono tówttieŻ, ze w dniu zawarcia umowy o pracę
(22.02.20IIr.) z Zastępcą Burmistrza przyznano mu dodatek specjalny w wysokości 35Yo
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu ztyfi:tr1u
okresowego zwiększenia obowiązków służbolvychlub powierzenia dodatkowych zadafimoie
zostac ptzyznany dodatek specjalny. Z povryiszego wynika, ie dodatek specjalny przyznany
w dniu zawarcia umowy o pracę' tj, 22.03.2O11r.w dniu powołania na ZastępcęBurmistrza
Zarządzeniem Nr 34l20|I z dnia 22 marca 2OIIr. był bezzasadny' Zastępca Burmistrza jest
pracownikiem samorządowym zatrudtianym na podstawie powołania, do którego nie stosuje
się Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Sanoka zatrudnionych na
postawie umowy o pracę' ustalonego Zarządzeniem Nr I32l2O09 Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 23 listopada 2009r. Umowa o pracę z dnia 22.O3.2OI1r.ustalającawynagrodzenie

ł/M.
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zasadnicze wraz

z

dodatkami' pisma

o

ustaleniu dodatku za

wieloletnią pracę

Nr oR.20 1I .200.2011, Nr oR.2 I22.20I .2OI|, ZarządzenieNr 34l2O|1o powołaniu
Zastępcy
Burmistrza, wyliczenie stazu pracy' 5 świadectwpracy i decyzja o wykreśleniuz ewidencji
gospodarczej, oraz Regulamin wynagradzania pracowników samorządolvych zatrudnianych
na postawie umowy o pacę' stanowią akta kontroli Nr III/8.
Ponadto stwierdzono, ie

powołanej Zarządzeniem Burmistrza

Miasta

Nr

80/2008

z dnia 25 |ipca 2008r. komisji inwentaryzacyjnej w trzyosobowym składzie wypłacany jest
dodatek specjalny. Dodatek specjalny wypłacany jest od 1.06.2008r' tj. od
dnia
obowiązywania zarządzenia nieprzerwartie do nadal. Zarządzeniem Nr I33/20IO z
dnia
3 listopada 20|0r. Burmistrz Miasta Sanoka zaruądził spis z natury środków
trwałych
i wyposazeniaw okresie od I5.I2.2010r.do 3|.I2.20IOr. według stanu na 3I.I2.2OIOr.
Nadmienia się, ze inwentaryzacja środków trwałych i wyposazenia przeprowadzanajest,
co
cztery |ata. Wypłata dodatku specjalnego przez okres od inwentaryzacji do następnej
inwentaryzacji tj. przez okres 4 lat pomiędzy inwentaryzacjamijest bezpodstawna. Zgodnie
z regulaminem wynagradzartia dodatek specjalny przyznawany jest pracownikowi z
tytułu
zwiększenia obowią.zków służbowych lub powietzenia dodatkowych zadań o
wysokim
stopniu złoionościlub odpowiedzialności, bądźz uwagi na charakter pracy' możzezostac
przyznany dodatek specjalny na czas określony nie dłuższy niz rok.
Za powstałą
nieprawidłowośó odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta
Sanka. Instrukcja
inwentaryzacyjna składników majątkowych, zarządzenieNr I33l201O w sprawie zarządzelia
spisu' plan pracy komisji inwentaryzacyjnej, zarządzenie Nr 80/2008 o powołarriu komisji
inwentaryzacyjnej, kartoteki wynagrodzeń komisji od 2008 do 2010r., pisma ptzyznające
dodatęk specjalny d|aposzczególnych członków komisji stanowiąakta kontroli Nr III/9.
Wyjaśnieniew sprawie:
o

na|iczenia 5%ododatku za stai pracy) dodatku specjalnego d|a Zastępcy Burmistrza
w dniu zatrudnienia,

.

$Tpłacanie dodatku za pracę objętą zakresem czynności dla pracownika Wydziału
Organizacyjnego,

.

przyznanie dodatku specjalnego dla komisji inwentaryzacyjnej od jej powołania
złożzył
Burmistrz Miasta Sanoka, które stanowi akta kontroli Nr III/9a
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, za 2010r. zostało wypłacone w dniu
1.OZ.2OIIr.
W oparciu o listy uprawnionych pracowników do dodatkowego wynagr odzęnia
oraz |isty
wypłaty (trzynastki) ustalono, że dodatkowe wynagrodzenie rocz1e zostało
obliczone
w prawidłowej wysokoŚci tj. 8,5oń Sumy wynagrodzenia za pracę otrzymaną ptzez
pracowników w ciągu roku kalendarzowego, zalKlóry przysługuje vtynagrodzenie(2010r.).
Nagrody i premie
W 2010r. wypłaconoI7 nagród jubileuszowych,w tym:
_ 2 nagrody za20 |at pracy w wysokoś
ci 75%owynagrodzenia,
6 nagród za25 lat pracy w wysokoś
ci |OOońwynagrodzenia,
3 nagrody za 30 lat pracy w wysokości I 50Yowynagrodzenia,
4 nagrodyza35 |atpracy w wysokoŚci2OO%wynagrodzenia,
2 nagrody za 40 |at pracy w wysokoŚ ci 30O%o
wynagrodzenia.
W Urzędzie Miasta w Sanoku w oparciu o pisma przyznające nagrody jubileuszowe
i listy wypłat stwierdzono, że prawidłowo zostały na|iczone i wypłacone. Nagrody premie
i
dla pracowników przyznawane Są w oparciu o regulamin wynagradzzuria prawników
samorządolvych wprowadzony w iycie rozpotządzeniem Nr 132/2009 Burmistrza
Miasta
Sanoka z dnia23 listopada2OOgr.
Wypłata dodatków uzupełniających dla nauczycieli okreŚlonych w art. 30a
Karty
Nauczyciela
W Urzędzie Miasta obsługęfinansowo-księgową szkół prowadzą księgowe poszczęgólnych
szkół Miasta Sanoka. Kontroli poddano prawidłowośóobliczenia jednorazowego
dodatku
uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki awansu zawodowego
za
20|0r. Przy ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kazdego
stopnia
zawo dowe go W znaczot\o:
liczbę etatów oraz średniezatrudnienie.
średniewynagrodzenie (wydatki na wynagrodzenia nauczycieli)'
ró żnicę pomiędzy wynagro dzeni em naleznym, a fak<ty
cznie wypłaconym.
Na podstawie povtyŻszych danych zostało sporządzone sprawozdanie z wysokości
średnich
wynagrodzeń
nauczycieli
dla
poszczególnych
stopni
awansu
zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto
Sanok).
Wyliczone dodatki uzupełniającezostaływypłacone do końca stycznia20|It. Sprawozdanie
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Wydatki na podróżesłużbowe
krajowe pracowników
Wydatki na podróżesłużbowe
pracowników dział750 rozdział7 5023$ 4410 na 3I .I2.2OIOr.
wynosiłykwotę9.344,14zł.na plan 14.05O,OO
zł.,a na dzień 3I.I2.2OI1r.wynosiłykwotę
8.699,54zł-nap|m9.000zł.
Jako

próbę

przyjęto do

kontroli

polecenia v,yjazdu służbowego roz|iczanę

w I kwartale 2010r. (styczeń, Iuty, marzec) o numerach: 5Il201O, 5612010,52l2OI0,
10312010,102/2010,5212010,10612010,9712010,5ol2o|0, 9512010,9612010,93l2oro,
92/2010,8012010,
1212010,
45l2OrO,7612010,
r3l2oro,63/2010,6712010,
tyz)ro,72t2or0,
55/f010,4612010,6012010,54|2OIO,29l2OlO,2812010,27:2OIO,bez numeru.38/2010.
5712010,1612010,2612010,4912010,4gl2or0, 44l2oro, r4l2oro, 35U2010, 337l2OlO,
35212010,33412010,34412010,47U20r0, 34Ol2OtO,335l2OrO,33612010,338/2OrO,
33912010,
32912010,
32812010,
275l2oro,214t20r0,322l2OtO,38l2OrO,3r6l2)t0, 3912010.
28812010,28712010,28612010,
3I212OIO,
oruz rozliczonew IV kwartale 2OIh. o numerach:
383/20rr, 38612011,39812011,387l2}rr, 38412011,3ggl2orr, 388lfor1, 382/2}rr,
384120rr,3851201r,
403/201r,38012011,394t20rr,
4O8l2Orr,379l2)rr,359l2orr,
5212011,
34212011,343120rr,
53120rr,367120rr,3501201r,366120rr,3571201r,373/20r1,372/2Orr,
365/201r, 356/201r,37I /20rr.
Podróże służbowepracowników odbywałysię na postawie poleceń wyjazdu służbowego
wystawianych przez pracodawcęlub osobęupoważnioną.
W poleceniu wyjazdu służbowegoNr 106/2010 pracodawcazleciŁ wyjazd samochodem
służbowym) a

roz|iczono

wyjazd

samochodęm

prywatnym,

natomiast

w poleceniuwyjazdusłużbowego
Nr 379l2OI1barkpodpisuz|ecającego
wyjazdsłuzbowy.
Wydatki na podróżesłużbowe
pracowników pozagranicamikraju
Wydatki na podroie służbowepracowników poza granicami kraju w dzia|e 75O rozdzia|e
75023 5 4420 wyniosłyna dzien 3I.I2.2Ot0r.kwotę 7.457,00zł. na plan 13.000 zł..,
natomiastna dzień 3l.I2,20I1r.wyniosłykwotę 6.483,6tzł.na plan 7.000zł. Do kontroli
przyjętopoleceniawyjazdl służbowego
roz|iczonew I kwartale2OI0r.o numerach:33lIO,
3 5 1 1 01,8 / 1 03, 0 l l 0 , 3 4 l r 0 , 3 6 1 1 0 , 3 2 5 l r o , 2 g g l r o , 2 g 8 / r o , 3 o T r c , 2 g 5 l r o , 32 0g g6 /l t1o0".
3II|I0,30IlI0,294lI0,309ll0 oraz rozliczonew IV kwartale2OI1r.o numerach:346lII.
376llI,345llI, 377llI,378lII,347ltI,4}tl11.Wymienione
polecenia
wyjazdusłużbowego
pracowników poza granicami kraju rozliczono zgodnie z rozporządzeniemMinistra Pracy

46

Z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczegó|nych stopniach
awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
złoŻono do RIo
w Rzeszowie w terminie i stanowi akta kontroli Nr III/10.
Naliczanie i wykorzystanie środków ZakładowegoFunduszu Świadczeń
Socjalnych
Utząd Miasta Sanoka działalność,
socjalnąre a|izujew oparciu o:
ustawę z dnia 4 marca l994r. o za|<ładowym
funduszu świadczeńsocjalnych (Dz. U.
z 1996r.Nr70,poz.335 zpóźn.zm.),
rozporzryTr'enieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
1996r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej Iiczby zatrudnionych w celu naliczenia
odpisu na
zakładovty fundusz świadczeńsocjalnych,
_ regulaminu zak<ładowego
funduszu świadczeń socjalnych (wprowadzony w życie
rozpotządzeniem Nr 6/09 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia3o stycznia
2OO9r.),
Na konto za|<ładowego
funduszu świadczeń socjalnych do 31 stycznia 2O|0r. przekazano
98.900 zŁ. tj. 70,74%0planowanego odpisu na 2OIOr. Zgodńe
z art. 6 ustawy
z dnia 4 marca I994r. o zakładowym funduszu świadczeńsocjalnych (Dz.
IJ. z 1996r.Nr 70
poz. 335 z późn. zm.) równowartośćdokonanych odpisów i zwiększeń
naliczonych zgodnie
z art' 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzory pracodawcaprzekazuje
na rachunek bankowy
Funduszu w terminie do dnia 30 wrześniatego roku z tym, że w
terminie do 31 maja tego
roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75Yo równowartości
odpisów' o których
mowa w art. 5 ust. l-3. Wykaz stanów i obrotów dotyczący przekazywania
środków
zbudietu na fundusz socjalny stanowi akta kontroli Nr III/11. odpowiedzialnoŚó
zapowstałą
nieprawidłowośó ponosi Burmistrz Miasta Sanoka. Korekty zwiększeń
i odpisów na
zal<ładov,y
fundusz Świadczeń socjalnych dokonano w dniu 27.09.2OIOr.Do 30.09
.2OIOr.na
konto ZFSS ptzekazanokwotę 145'740,57zł. tj. lOO%planowanego
odpisu na ZFŚS. Środki
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gromadzone na są na
odrębnym rachunku
bankowym. Świadczenia przyznawano w oparciu o regulamin ZFŚS.
W lJrzędzre Miasta
w Sanoku przestrzegano zasady wykorzystywania funduszu określonejprzepisami
art. 8 Ww
ustawy.
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i Polityki Społecznejz dnia 30 grudnia 2OO2r.w sprawie wysokościoraz warunków
ustalania
należnościprzysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej
jednostce stery budżetowejz tytlilu podróŻy słuzbowejpoza granicami
kraju (Dz. IJ.Nr 236,
poz. I99I z poźn.zm.). W poleceniachwyjazdu służbowego
Nr 34611I, 376lII, 377lII,
378lI1 brak podpisu zlecającego wyjazd.Poniesione kosŹy prawidłowo ewidencjonowano
i klasyfikowano.
Wydatki na podróże służbowekrajowe izagraniczne Radnych Rady Miasta
Sanoka
Wydatki na podtoie krajowe i zagraniczne radnych w

dziale 750, rozdziale 75022

$ 4410 wynosiły na dzien 3I.I2.20tOr. kwotę I|0,I2 zŁ. na plart 2I0,O0 zł., a na dzien
3I.I2.2011r. wynosiły kwotę 576,17 zł. na plan 980,0Ozł. W dzia|e 75O, rozdzia|e
75022 $
4420 na dzien 3|.I2.20|0r. wydatki wynosiłykwotę 95O,7Izł. na plan
1.010,00zł., a na
dzien3l.I2.20l1r. wydatki wynosiłykwotę I.6]6,79 zŁ. naplan 1.860 zł.
w kontrolowanym okresie tj. I kwartale 2010r. i IV kwartale 20I1r. radni
Rady Miasta
Sanoka roz|iczyli polecenia vtyjazdu'służbowegoo numerach 3!/IO, 32/IO,353/10,
354lI0,
300/10, były to polecenia słuzbowe poza granicami kraju. Wymienione polecenia
wyjazdu
służbowego radnych Rady Miasta Sanoka poza granicami kraju rozliczono
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia
2O02r.w sprawie
wysokości otaz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowejjednostce stery budżetowej
z t1tllłu podróiy
sfuzbowej poza granicamikraju (Dz. U. Nr 236, poz. I99t z póżn. zm.). Poniesione
kosŹy
(wydatki) prawidłowo ewidencjonowano i klasyf,rkowano.
Wypłaty diet radnym, członkom komisji i innym uprawionym
Wydatki w dziele 750, rozdziale 75022 - Rady Gminy w g 3030 na dzieft
3I.1Z.Z0IO1.
wynosiły kwotę 28l.284,27 zł. na plan 300.000,00 zł'.,a na dziei 3|.I2.201lr.
wvnosiłv
kwotę 305.861',52zł. naplan 306.900,OOzł.
1. Uchwałą Nr X)V136l07 z dnia 20 grudnia 2OO7r.Rada Miasta
Sanoka ustaliła
wysokości miesięcznej diety w formie zryczałtowanej według poniższych
stawek
z uwzględnieniem funkcj i pełnionychprzez radnego:
a. Przęwodniczący Rady Miasta _ 90oń diety określonejw
$ 3 pkt. 2 powołanego
w podstawie prawnej rozporządzenia RM.
b. Wiceprzewodniczący Rady - 7Ooń diety,o której mowa w pkt. a
c. Przewodniczący Komisji Rady _ 60%odiety, o której mowa w pkt. a
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u/2
ł

d. Radny wybrany na delegata i obserwatoraw Związku Miast Polskich _ 50%dietv.
o której mowa w pkt. a
e. Radni pozostali - 45% diety, o której mowa w pkt. a
2' Ustala się wysokośómiesięcznej diety zryczałtowlanejdla:
a. PrzewodniczącychZatządów Dzielnic _ IO% diety określonejw ust. 1 pkt. a.
ZakuŻdąnieobecnośónieusprawiedliwionąradnych i innych osób uprawnionych do diety, na
sesjach lub posiedzęniach komisji i innych organów, na których byli desygnowani lub mieli
obowiązek uczestniczyć potrąca się częśódiety w wysokości:
a. w przypadku sesji rudy - 25Yo miesięcznej diety
b. w przypadku posiedzeń Komisji Rady i zgtomadzefiZly'IP_20Yo diety
c. Za samowolnewcześniejszewyjściez sesji Rady Miasta- I5%;o
diety
d. Za samowolne wcześniejszewyjŚcie z posiedzenia Komisji Rady _ I0%odiety
e. w przypadku niepełnienia dyiuru radnego _ 20% diety.
Przyjąć, ze za nieobecnoŚó usprawiedliwioną uważa się:
orzeczenie lekarskie o niezdolnoścido pracy'
_ wezwanie do stawięnnictwa przed
organami administracji publicznej i wymiaru
sprawiedliwości,
szczegó|ne przypadki losowe

uwzględnione przęz Przewodniczącego Rady

w przypadku sesji Rady, zgromadzeń ZMP i posiedzeń Komisji w odniesieniu do
Przewodniczących Komisji oraz uwzględnione przez Przewodniczących Komisji
w przypadkach posiedzeń Komisji Rady Miasta w odniesieniu do pozostałych
członków Komisji.
\-

3. Nieobecności na Sesji Rady Miasta lub posiedzeniach Komisji Rady Miasta naleŻy
usprawiedliwiać pisemnie w ciągu trzech dni od dnia odbycia się sesji lub posiedzenia
Komisji.
Uchwałą Nr XII/107lll

z dnia 2I tipca 2OI1r. Rada Miasta Sanoka ustaliła wysokości

miesięcznej diety w formie zryczałtowartej według ponizszych stawek z lwzg|ędnieniem
funkcj i pełnionychprzez radnego:
a. Przewodniczący Rady Miasta _ 95%odiety określonejw
$ 3 pkt. 2 powołanego
w podstawie prawnej rozporządzenia RM.
b. Wiceprzewodniczący Rady - 75%odiety,o której mowa w pkt. a
c. Przewodniczący Komisji Rady _ 650ń diety, o której mowa w pkt. a
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d. Radny wybrany na delegata i obserwatoraw Związku Miast Polskich ss%dietv.
o której mowa w pkt. a
e. Radni pozostali - 50% diety, o której mowa w pkt. a
Ustala się wysokośómiesięcznej diety zryczałtowanejdla:
a. PrzewodniczącychZarządow Dzie|nic _2O% diety okreŚlonej w
ust. 1 pkt. a.
ZakuŻdąnieobecnośónieusprawiedliwionąradnych i innych osób
uprawnionych do diety, na
sesjach lub posiedzeniach komisji i innych organów, na których
byli desygnowani lub mieli
obowiązek uczestniczyć potrąca się częśćdiety w wysokości:
a. w przypadku sesji rady _ 25%omiesięcznej diety
b. w przypadku posiedzeń Komisji Rady i zgtomadzeńZMP _2O%o
diety
c. Za Samowolnewcześniejszewyjściez sesji Rady Miasta_ I5Yo
diety
d. za samowolne wcześniejszewyjściez posiedzenia Komisji
Rady - IO% dieĘ
e. w przypadku niepełnienia dyiuru radnego _ 20% diety.
P rzyj ąÓ, Że za nieobecnośćusprawiedliwioną uważa się:
zwolnienie lekarskie o niezdolnoścido pracy'
-

wezwanie do stawiennictwa przed, organami administracji publicznej
i wymiaru
sprawiedliwości,
szczegóIne przypadki losowe

uwzględnione przez Przewodni czącego Rady
w przypadku sesji Rady' zgromadzefi Z}dP i posiedzeń Komisji
w odniesieniu do
Przewodniczących Komisji

orM uwzględnione przez Przewodni czących Komisji

w przypadkach posiedzeń Komisji

Rady Miasta w odniesieniu do pozostałych

członków Komisji.
Nieobecności na Sesji Rady Miasta na|eŻy usprawiedliwiaó
u Przewodni czącego Rady
Miasta, natomiast nieobecnościna posie dzeniachKomisji Rady
Mias ta ta|ezy usprawiedliwić
u Przewodniczącego Komisji Rady Miasta.
Nieobecność na

posiedzeniu

Sesji

lub

Komisji

na|eiy usprawiedliwić

pisemnie

w ciągu trzech dni od dnia odbycia sesji lub posiedzenia Komisji.
W oparciu o karty wydatków (wydruk) listy obecności radnych,
miesięczne zastawienia
na|iczania diet w I kwartale 2OIOI. i IV kwarta|e 20tlr.' listy
wypłat zawlw okres oraz
Uchwały Rady Miasta stwierdzono, Że prawidłowo dokonyrvano
wydatków na tzecz wlw
osób.

ttr
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Zakupy, d ostawy, usługi
1.''Pielęgnacja i konserwacjazieleni w mieścieSanoku.''
1.1 Usługa zostałazap|anowana
w budżecieUchwałąNr LIV/415/10 Rady Miasta Sanoka z
dnia 19 stycztia2}l}r. w Uchwale BudZetowejna 2010r. w Dziale 900- Gospodarka
Komunalna i ochrona Środowiska,Rozdz.90004 _IJtrzymanie zieleni w miastach
i
gminach, wydatki bieiące.
I.2 Zahes zamówienia obejmowałutrzymanie zie|enimiejskiej w 2011r.
Zamawiający podzielił wykonanie zadaria na 4 części dopuszczając składanie

częściowe

ofert na poszczegóIne zadania (4 częsc|).
Proces wyboru dostawców i wykonawców.
I.3. Zamawiający ustalił wartośószacunkową zamówienia na kwotę 343.Og3,0ozł.(netto)
w
oparciu o wydatki poniesione w roku poprzednim.
|.4. Zarnawiający do przetargu sporządził specyfikację istotnych warunków zamówienia,
która zauńęrainformacje konieczne do opracowania ofert i zawarciaumowy zgodnie
z art' 36
ust. 1 pkt l -22 U stawy Prawo ZamówienPublicznych.

\--

W specyfikacjiokreŚlonomiędzyinnymi:
.

opis przedmiotu zamówienia

o

opis sposobu przygotowania ofert

o

termin rea|izacji przedmiotu zamówienia

o

miejsce i termin składaniaofert do _ 8.I2.2OIOr

o

zawattośćoferty i sposób jej przygotowania

o

warunki i dokumenty wymagane od oferentów

.

tryb udzielania wyjaśnień

o

kr}.teriaoceny ofert - ceta |0Ooń

.

miejsce i termin przetargu8.I2.20|Or_ w siędzibie Urzędu

o

termin związania ofertądo 30 dni od dnia składaniaofęrt
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: ffi#;_"#::;:.#wienia
l.5. ogłoszenie o przetargunieograniczonym ukazałosię w dniu26.II.2010r
w siedzibie
zamawiającego' na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowano w
Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu 26.II.2Ot0r. pod Nr 3g4626_ZOI0.
1.6. Komisja przetargowa zostałapowołana Zarządzeniem Nr 14612010
Burmistrza Miasta
Sanoka z dnia Z4.I I .Z0IOr.

t

I.7. Przetatg (otwarcie ofert) odbył się w dniu. 8.|2.2OIOr. W terminie
składaniaofert. ofertv
zŁoŻyło2 wykonawców na wybrane częścizamówienia.
I.8. Zamawiający w oparciu o wiedzę, jacy oferenciwezmąudziaŁw przetargu
zweryfikował
osoby biorące udział w postępowaniu pod kątem vtymagan art. 17
Prawo Zanowien
Publicznvch.
l.9. Zanawiający zebtał od oferenta oŚwiadczenia na podstawi art.22
ust l i art.24 Prawo
Zamówień Publicznych o spełnieniuwarunków udziału w postępowaniu.
1.10 W wyniku oceny ofert na dostawcę poszczegó|nych części
zamówienia wybrano
następującefirmy:

\--

Zadanie Nr 2 i 4 - Ptzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
,,POLER'' Sp. z o.o. ZaWadPracy
Chronionej Sanok 38-500 ul. Rymanowska 45
Zadanie Nr 1 i 3 - Firma ,,EKO-TEREN" s.c Izabela Krukiewicz, Agnieszka
Krukiewicz
PrzedsiębiorstwoUsługowo_ Produkcyjno - Handlowe 38-500 Sanok ul.
Głosowa 5
oferty okazałysię najkorzystniejsze przykryterium cena - |OO%
l.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono protokół
postępowania
podpisany ptzezkierownika jednostki zamawiająceji osobę sporządzającąprotokół.
l.12. ogłoszenie o wyniku postępowaniaskierowano do uczestników postępowania
w dniu
l3.I2.20I0r. ogłoszenie o wyborze oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń
1Jrzędu oraz
zamieszczonow BIP w dniu 13.t2.2OI0r.

Lł,
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1.13 Umowy z wykonawcarri zawartow dniu 27.I2'2OIOr.'ustalając
wynagrodzeniew
kwotach:
ZadanieNr 1 _ 335.507,00zł'(brutto),
zgodniez ofertąprzetargową.
ZadanięNr 2 _ 8.500,01zł.(brutto),
zgodniez ofertąprzetargową.
ZadanieNr 3 _ 19.920,O0zł.
(brutto)'zgodniez ofertąprzetargową.
ZadanieNr 4 - 3.200,00zł.(brutto),
zgodniez ofertąptzetargową.
I.|4 Zamawiający zamieściłogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
w Biuletynie
Zanówień Publicznych w dniu 5.O1.2OIIr. pod Nr I332-20Il.
ogłoszenie zostało
zamieszczone 8 dni po zawatciu umów z wykonawcami.
Stosownie do art. 95 ustawy z dnia29 stycznia2OO4r.Prawo ZamówienPublicznych
(tj. Dz.
U z 20I0r. Nr 113 poz.759 z póź' zm.), zarnawiający niezwŁocznie po
zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia w
Biuletynie Zamówięn Publicznych.
osobą odpowiedzialną za

zarieszczenie

ogłoszenia jest pracownik zatrudniony na

stanowisku inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i ochrony
Środowiska, który
złożyłw tej sprawie wyjaśnienie.
Do akt kontroli pod Nr III1I2 załączono:
- umowy z wykonawcami zamówienia
- lvydruk strony zBZP
- wyjaŚnienie inspektora w sprawie publikacji
ogłoszenia.
1'15 Wykonawcy wystawili faktury za prace wykonane przy utrzymaniu
zieleni na kwoty
zgodne z zaw artymi umowami.
2.2.Wydatki majątkowe
1. Miasto Sarroka w okresie objętym kontrolą posiadała limity
wydatków na finansowanie
wieloletnich programów inwestycyjnych uchwalone ptzezRadę Miasta.
W limitach określonomiędzy innymi:
- nazwęzadania
- celzadaria
- okres realizacji

tt[h.

52

. Łącznenakłady finansowe
- wysokość wydatków

w danym roku budżetowym oraz dwóch

koleinych

latach

inwestycyjnych.

2. Urząd Miasta Sanoka posiada opracowane procedury udzielani a zamówień publicznych
o
wartościnieprzekraczającej 14.000 euro wprowadzone zarządzeniemNr II9lfOO7
Burmistrza
Miasta Sanoka z dnia 3.08.2OO7r.w sprawie zasad, udzie|ania zamówień publicznych
o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej
w art.4 ust 8
ustawy Prawo Zamówien Publicznych., stosownie do przepisu art. 68 ustawy
z dnia
27 sierpnia2}}9 r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr |57.,poz. 1240zpoźn,
zm,).

\--

W trakcie kontroli niniejszego tematu sprawdzono wyrywkowo dokonywanie
zakupów w
miesiącu grudniu 20l0r. w oparciu o przepisy powyższego zarządzenia.
Nieprawidłowości
nie stwierdzono.

3 Wykazy udzielonych zamówień publicznych w latach 2OII i 2OIOr. załączono
do akt
kontroli pod Nr III1I3. Wykaz realizowanych inwestycji w 2Ot1 i 2OIOr. załączono
do akt
kontroli pod Nr III1I4.

Realizacj a wybranych inwesĘcj i.
1. Realizacja zadania inwesĘcyjnego pn. ,,Przebudowa ul Kluski i
okrzei
kanalizacji deszczowej w Sanoku".

z siecią

Informacje ogólne
Zamówienie obejmowałowykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni,
ziemnych,
_
instalacyjno montażowych kanałów PCV i studni, wykonanie podbudowy
i nawierzchni
bitumicznej.
Termin rozpoczęcia zadania określonona dzieh 4.08.2OII:.
Termin zakonczeniaokreślonona dziefi 10.11.2011r. (aneksemwydłużonodo 25.1
l.201 1r.)
Żro dłamifi nansowania zadania były:
- środkiwłasnemiasta w kwocie _ 564.420,28zł.
_ dotacja zbudŻętllpaństwa _ 429.6O0,O0zt..
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Suma nakładów wyniosła 994.020,28zł.(faktl,nawykonawcy na kwotę IO9.743,29zł.do dnia
10.02.20lzr.nie została zapłacona.)
Zadante zostałozaplanowane w Uchwale Nr XI/83/11 Rady Miasta Sanoka z dniał8 czerwca
20IIr. zmieniająca uchwałę budzetową na 20I1r. w Dzia|e 600 - Transport i Łączność,
Rozdz.60016 _ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowew kwocie 564.500'00zł. oraz
zarządz'eniem Burmistrza Miasta Sanoka Nr 78l20I| z dnia 30.06.2010r. w kwocie
787.800,00zł.
Suma zaplanowanych wydatków do dnia podpisania umowy wyniosła I.352.300,0Ozł.
Proces wyboru wykonawcy

W celu wyboru wykonawcy jednostka zorganizowała ptzetarg nieograniczony o wartości
mniejszej od kwot określonychw przepisach wydanych na podstawie arL.II ust 8 ustawy
z
dnia 29 stycznia 20 04t . _ Prawo zamów ięń publi cznych.
I.2 ZamawiĄący opracował dokumentację techniczną zawierającą kosztorys ślepy
przedmiar robót.

1.3 Kosztorys inwestorski przygotowano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Infrastrukturyz dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz.1389) w sprawie określeniametod
i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcj onalno-użytkowym.
Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia wyceniono na kwotę 946.630,7Izł. t'J. _
246.582.63ettro.

l.4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opracowana do przetargu zawiera
informacje konieczne do opracowania ofert i zawarciaumowy.
W specyfikacji określonomiędzy innymi:
.

opis przedmiotu zamówienia'

o

termin wykonania zamówienia 10.11.2OIIr.

o

warunkiudziału w postępowaniu
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.

zawartośódokumentacji przetargowej,

o

dokumenty jakie majądostarczyó wykonawcy'

o

sposób przygotowania ofert,

o

informacje w sposobie porozumiewania się z wykonawcami'

o

termin zlł.tęaniazofertą- 30 dni,

o

wadium _20.000,00zł.

o

termin składaniai otwarcie ofert _ 2O.O7.2OtIr.,

o

warunki jakie muszą spełniaóoferty ;

o

krlterium oceny ofert: cena - IOO%o,

o

środkiodwoławczedostępnedla oferentów.

.

zabezpieczenie na|eŻytegowykonania umowy _ IO% ceny ofertowej brutto

1.5 ogłoszenie o zamówieniu zostało zarrieszczone w BiuleĘnie Zamówień Publicznych
pod
numerem 181003-2011 w dniu I.07.20I1r. ogłoszenie zostało zamięszczone
na stronie
internetoweji na tablicy ogłoszeńUrzędu w dniu I.O7.201tr.
1.6 Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sanoka
Nr
7 61201I z dnia 27 .06.201h.
L.7 Przetarg (otwarcie ofert) odbył się w dniu 2O.07.2Ol|r. W wyznaczonym terminie
składania ofert, oferty złoŻyło4 wykonawców. Jeden wykonawca został wykluczony
z
powodu nie wniesienia wadium.
1.8 w oparciu o wiedzę, jacy oferenci wezmą udziałw ptzetargu, zamawiający zweryftkował
osoby biorące udział w postępowaniu pod kątem art. I7 Pzp. (czy osoby biorące
udział w
postępowaniu nie podlegają wyłączeniu). Członkowie komisji złoży|i
oświadczenia na
drukach ZP-n.

I.9

oferenci

postępowaniu,

złoŻyli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
określone w

specyfikacji

istotnych

warunków

udziału w

zanówienia

otaz

wyszczególnione w art. 24 ust. I i 2, a także oświadczeniaz art. 22 ust 1 Prawo Zamówien
Publicznych.

t
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l.10 Po otwarciu ofert osobom biorącym udział w postępowaniu odczytano adres
oforenta'
cenę termin wykonania zamówienia' olces gwarancji, warunki płatnoŚci.
1.l l W wyniku oceny ofert na wykonawcę robót budowlanych wybrano ofertę firmy
Zakład
Budowlany RYMTAR- Mieczysław Hanus sj Rymanów Zdtoj,ul Zdrojowa}9 _cena
oferty
_ 848.729,15zł.(brutto),która okazałasię
najkorzystniejsza przy kryterirrm cena IOO%.

I.I2 Z przeprowadzonegopostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego zostaŁ
sporządzonyprotokół(drukZP-PN), który zostałpodpisanypr zez kierownika zamawiaj ego
ąc

i osobęsporządzającą
protokół.

1.13 ogłoszenieo wyniku postępowaniaskierowanow dniu 22.07.2011r.do oferentów
biorących udziaŁw postępowaniu.ogłoszenieo wyborze oferty zamięszczonona stronie
internetowejUrzędu oraz zamięszczonona tablicy ogłoszeńw dniu 22.07'20IIr.
l.14 Umowę z wykonawcą ZakJad Budowlany RYMTAR-

Mieczysław Hanus sj Rymanów

Zdrój, ul Zdrojowa29 zawarto w dniu 28'07.2OI1r.ustalającwynagrodzeniewykonawcy
w
kwocie - 848.729,|5zł.(brutto),zgodnie z złoŻonąofertąprzetargową. Wykonawca
wniósł
zabezpieczenie na|eŻytego wykonania umowy w wysokoŚci 84.872,92zł. zgodnie
z
warunkiem umowy. Do umowy został sporządzony aneks w tym Samym dniu
wydłuzający
termin wykonania zamówienia do dnia 25.I1.2OII:.
Z wykonawcą robót budowlanych zostały zawarte 2 umowy o roboty dodatkowe
na
podstawie sporządzonychprotokołów konieczności:
- umowa zdnia4.II.20|1r. nakwotę - 109.760,28zŁ.
- umowa z dnia 15.II.2011r.na kwotę - 57.770,94zł.
1.15 ogłoszenie o udzieleniu zamówieniazostało opublikowane na portalu Urzędu Zamowien
Publicznych w dniu 1.08.2011r.,numer ogłoszenia224O08-2OII.
Wykonani e i r o zliczenie zadaria inwe stycyj nego.
I.16 Zamawiający przekazał komisyjnie plac budowy protokoŁem z dnia 28.07.2OIIr.
wykonawcy v'ryazz projektem budowlanym, projektem technicznym' specyfikacją techniczną
wykonania robót, pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy.
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l.17 W dniu 6.12.2011rzostałysporządzone
protokołykońcowego odbioru robót. Komisja
inwestoraprzy tdziale inspektoranadzorui kierownika budowy uznałajakośó
wykonanych
robótjakodobrą.
1'18 Inspektor nadzoru pełnił funkcję na podstawie umowy z dnia
22.07.2OIIr.
Wynagrodzenieokreślono
w kwocie 10.600,00zł.
Suma wypłaconego
wynagrodzeniabyła
zgodnazzawartąumową.
I.I7

Wykonawca

robót

budowlanych

pobrał wynagrodzenie

w

łącznej kwocie

I.0l6.243,39zł.(brutto)na podstawie wystawionych faktury do
których dołączone były
protokoły częściowego odbioru robót podpisane przez kierownika
budowy i inspektora
nadzoru. Wynagrodzenie było zgodne zzawartymi umowami.
2. ,,Remont schodów Serpentyny w Sanoku etap IV.''
Informacje ogólne
Za|<res zadania obejmował wykonanie: robót rozbiórkowych, ociepleń
ścian budynku
styropianu, obróbki blacharskie, roboty malarskie'
Termin rozp o częcia zadania okre ślonadzietl 1.06.2 0 10r.
Termin zakofrczeniaokreślonona dziefi.25.O7.2OIOr.(wydłużonodo 29
kwietni a2OI0r,)
Zadanie zostało zap|arrcwanew Uchwale Nr Llvl4l5lrc

Rady Miasta Sanoka z dńa 19
stycztia 20l0r. uchwała budietowa na 2OIOr.w Dziale 600 - Transport
i Łącznośc,Rozdz.
60016 _ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowew kwocie 150.000.00zł.
iródłamifinansowaniazadariaw ZOIOrbyłyśrodkiwłasnew kwocie |14.069,45zł.
Proces wyboru wykonawcy
W celu wyboru wykonawcy jednostka zorganizowała przetarg nieograniczony
o wartoŚci
mniejszej od kwot określonychw przepisach wydanych na podstawie
art.Il ust 8 ustawy z
dniaZ9 stycznia 2004r. _ Prawo zarnowięnpublicznych.
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2.I Zamawiający opracował dokumentację techniczną zawierającą
kosztorys ślepy
przedmiar robót.
2.2 Kosńorys

inwestorski przygotowano zgodnie z ptzepisami rozporządzenia Ministra
Infrastrukturyz dnia 18 maja 2OO4 ĄDz. U. Nr 13Opoz.I389) w sprawie
określeniametod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ob|iczania planowanych
kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie
funkcj onalno użytkowym.
Wartośószacunkowąprzedmiotuzamówienia wyceniono na I24.95I,64zł.
tj. 32'547,97euro.
2.3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opracowana
do
informacje konieczne do opracowania ofert i zawarcia'mowy.

przetargu zawiera

W specyfikacji określonomiędzy innymi:
.

opis przedmiotu zanowietia,

o

termin wykonania zamówienia 30.l I.20IOI.

o

warunki udziału w postępowaniu,

o

za.wartośó
dokumentacji przetargowej,

.

dokumenty jakie majądostarczyó wykonawcy'

o

sposób przygotowania ofert,

o

możliwośóskładaniaofert częściowych

o

informacje w sposobie porozumiewania się z wykonawcami,

o

termin związaniazofertą- 30 dni,

o

termin składaniai otwarcie ofert - 7.10.2OIOI.,

o

warunki jakie muszą spełniaóoferty;

.

kryterium oceny ofert: cena - IOO%

o

środkiodwoławczedostępnedla oferentów.

2.4 ogłoszenie o zamówieniu

zostało zamieszczone na portalu Urzędu

Zamówięi
Publicznych pod Nr 301966-2OIOw dniu 22.09.2OIOr.ogłoszeniezostało
zamieszczoneo na
stronieinternetoweji na tablicy ogłoszeńUrzędu w dniu 22.09.2OIOr.
2.5 Komisj a przetargowa została powołana Zarządzeriem Burmistrza
Miasta Sanoka Nr
III/2010 z dnia 17.09.2010r.
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2.6 Przetarg (otwarcie ofert) odbył się w dniu 7.10.2OIk. W wyznaczonym terminie
składaniaofert wpłynęły4 oferty.
Jeden z wykonawców zostałwykluczony z powodu nie przedłoŻeniawykazu wykonanych 3
robót budowlanych w zakresie objętym przetargiem.
2.7 w oparciu o wiedzę, jacy oferenci wezmą udziałw przetargl, zarrnwiający zweryftkował
osoby biorące udział w postępowaniu pod kątem art. I7 Pzp. Członkowie komi sji złoŻy|i
oświadczeniana drukach ZP -n .
2.8

oferenci

postępowaniu,

zŁoiy|i

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

określone w

wyszczególnione w art. 24 ustl,

specyfikacji

istotnych

warunków

udziału w

zamówienia

otaz

atakŻe oświadczeniaz ari.22 ust 1 Prawo Zanówięn

Publicznych.

2.9 Po otwarciu ofert osobom biorącym udział w postępowaniu odczytano adres oferenta,
cenę termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności'
2.10 W wyniku oceny oferty na wykonawcę robót budowlanych wybrano ofertę fir-y
PrzedsiębiorstwaBudowlanego ,,MANSARDA'' Sp. jawna 38-500 Sanok ul. Bema 1a cena
oferty 138.951'95zł.(brutto),
która okazała się najkorzystniejszaprzy ustalonym kryterium
wvboru.

2.II Z przeprowadzonegopostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego został
sporządzonvprotokół,który został'podpisany przęz kierownika jednostki zamawiająceji
osobęsporządzĄącąprotokół.
2.I2 ogłoszenię o wyniku postępowania skierowano w dniu 11.10.2010r.do oferentów
biorących udział w postępowaniu oraz zartieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie
internetowejUrzędu w dniu 11.10.2010r.
2.13. Umowę z wykonawcą PrzedsiębiorstwemBudowlanym ',MANSARDA'' Sp. jawna 38500 Sanok ul. Bema la cena oferty 138.95l,95zł'.(btutto),zawarto
w dniu 15 puŹdziem]ka
f010r. ustalającwynagrodzeniewykonawcy w kwocie 138.951,95zł.(brutto),
zgodniez ofertą
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przetar9ową. W dniu został sporządzony aneks zgodnie z ktorym przesunięto
termin
zakonczenia robót do dnia 29.04 2OII.. ze względuna warunki atmosferyczne.
2.I4 ogłoszenie o udzieleniu zamówieni a zostałoopublikowane na portalu
Urzędu Zamowien
Publicznych w dniu 19.10.2010r''numer ogłoszenia335760-2010.
III. Wykonanie i rozliczenie zadaniainwestycyjnego
2.|5 Zamawiający ptzekazał plac budowy wykonawcy na podstawie protokołu
z dnia
15. 10.2010r. wykonaw cy v\rrMz ptzedmiarem robót i dokumentacj techniczną.
ą
2.16 w dniu 9.05.2011r.zostałsporządzonyprotokół końcowego odbioru
robót. Komisja w
składzie przedstawicieli inwestora, inspektora nadzoru i wykonawcy
uznała jakośó
wykonanych robót jako dobrąi nie wniosłazasttzeień.
2.17 Wykonawca robót budowlanych pobrat vlynagrodzenie w kwocie
l2|.7g1,67(netto) +
VAT : l48.891,53zł.(brutto),na podstawie wystawionych faktur do których
dołączono
protokoły odbioru robót podpisane przezkierownika budowy i inspektor
anadzoru.
Wynagrodzenie określone w umowie wynosiło 113.895,04(netto) +
22% VAT :
138.951,95zł.(brutto).W zwięku z pov,ryŻszymwykonawca pobrał
wynagrodzenie o
7.895,63zł.(netto)
tj. 9.939,58zł.(brutto)
większe niz określonow umowie. Wynagrodzenie
pobrane przez wykonawcę na podstawie ostatniej faktury z dnia
2.O8.2OIlr. w kwocie
37.750,08zł.,zawiqało 23oń stawkę podatku VAT w związku z jego
wzrostem (VAT
określonyw umowie wynosił 22%). Wzrost podatku VAT o 1% spowodował
wzrost wartości
faktury brutto o kwotę 306,92zł.
Z protokoŁukonięczn ościz dnia 9 .O5.2011r. (sporz
ądzonyw dniu odbioru końcowego robót)
wynika iŻ wypłaĘ wynagrodzenia dokonano na podstawie obmiarów wykonanych
robót po
zakonczeniu zleconego zakresu, gdzie stwierdzono wykonanie większej
ilości barierek,
okładzin schodowych i chodnika z kostki brukowej. Na okolicznośc tych
zmian nie
sporządzono odrębnej umowy.
WyjaŚnienie w tej sprawie złoŻyłzastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Remontów
Kapitalnych, który dokony'wał sprawdzenia faktur pod względem merytorycznym.
Z treści
wyjaśnieniawynika iz większa ilośówykonanych robót zostałastwierdzona w
trakcie odbioru
robót w związku Z czymwypłacono wyisze vtynagrodzenie wykonawcy.

b,

\\

r
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Stosownie do art. l40 ust 1 ustawy zdnia}9

stycznia}O}4r. Prawo ZarrlówienPublicznych

(tj.Dz.U z20I0r. Nr 113 poz.759zpóź. zm.), zal<res
świadczenia
wykonawcy wynikającyz
umowy ma być tożsamyz jego zobowiązaniemzawartym w ofercie.
Do akt kontroli pod Nr IIVl5 załączono:
- umowę z wykonawcąrobót budowlanych
- faktury wystawione ptzęz wykonawcęwraz z protokołami
odbioru robót
- wyjaśnieniezastępcay Naczelnika Wydziału Inwestycji i
Remontów Kapitalnych
2.18 Inspektor nadzoru pełniłobowiązki na podstawie umowy zawartej w dniu 23.09.2O1Or.
w ktorej ustalono wynagrodzenie w kwocie 3.66O,OOzł.(brutto).
Wypłata wynagrodzenia
wyniosła 2.928,00zł.(brutto)i była niisza niz określonaw umowie.
Ewidencj a kosztów inwestycji.
Ewidencja kosztów inwestycji prowadzonabyłana koncie ',080'' _ inwestycje
Na stronie ,,'Wn" konta ,,080" - inwestycje ujmowano poniesione koszty, na stronie
,,Ma,,
rozliczone efekty realizowanych inwestycji.
Jako datę roz|iczenia inwestycji przyjmowano datę przyjęcia do użytkowania składników
majątkowych powstałychw wyniku inwestycji lub datę zakonczenia inwestycji.
Przyjęcia Środków trwałych do ewidencji dokonywano na podstawie dokumentu
,'oT''' w
którym zarrięszczano..

\-

l

ną?wę środkatrwałego

.

datę przekazania do użytkowania

.

charakterystykęśrodkatrwałego

!

stawkę amortyzacyjtą

r

dekretacjęksięgową

r

numer inwentarzowy

:ffi;'Jil.T;_"
Dowody oT są zaopatrzone w podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę środkami
trwałymi tj. Kierownika Jednostki oraz Skarbnika Miasta.

lr
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2.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji
2.3.1. Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym
publicznych

do sektora finansów

Wykaz dotacji udzielonych z budiętu gminy na realizację zadan własnych
podmiotom
nieza|iczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o art. 22I ustary
o finansach
publicznych w MieścieSanok zaZOI\ rok dołączasię do akt kontroli pod
numeremIII/16.
Kontroli poddano dotację udzielonąTowarzystwu Pomocy im. św.Brata
Alberta narea|izację
zadaria,,Zapewnienie gorącego posiłku dla rodzin i osób znajdujących
się w trudnej sytuacji
życiowej''(p;ozycja16. w/w wykazu).
Podmiot rcalizujący zadanie został wybrany w trybie wyboru najkorzystniejszej
oferty
zgodnie z art.254 pkt 4 ustawy z dnia27 sierpnia2OO9roku o finansach publicznych.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w trybie przepisów ustawy z
dnia Z1kwietnia
2003 roku o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z
późn.zm.).
Rada Miasta Sanoka uchwałąNr LIII/407lO9z dnia t7 grudnia 2009 roku
ustaliła,,Program
współpracy z organizacjanipozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
do prowa dzenia
działalnościpożytku publicznego na 2010 rok'', zgodnie z art. 5 ust.
3 Ww ustawy o
dziaŁalnościp ożytku pub l i czne go i wo l ontari aci e.
l

Burmistrz Miasta Sanoka ogłosił otwarty konkurs ofert na rea|izację zadania publicznego
,,Zapev,łnieniegorącego posiłku dla rodzin i osób znajilĄących się w trudnej sytuacji
życiowej''.
ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta w
Sanoku w okresie od dnia 27|istopada2009 roku do dnia7 stycznia20lg roku.
ogłoszenie
zattieszczono równieŹ w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 listopada
2009 roku.
ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawierało wszystkie informacje określone
w art. 13
ust. 2 dw ustawy o działa|nościpożytku publicznego. Termin składania ofert
ustalono na
2l grudnia2009 roku.
Skrócona wersja ogłoszenia została zamieszczona w
',Tygodniku Sanockim,, w dniu
f7 |istopada f009 roku, jednak ogłoszenie to nie spełniałowymagań określonych
w art. 13
w/w ustawy działalnościpożytku publicznego.

t
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W trakcie kontroli stwierdzono, iŻ ogłoszenieotwartego konkursu
ofert nie zostałoogłoszone
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym, co stanowi
nieprawidłowośów świetle
art. 13 ust. 3 w/w ustawy o działa|ności
pożytkupublicznego i o wolontariacie.
Ponadto stwierdzono, że nie zachowano trzydziestodniowego
terminu wyprzedzenia przy
publikacji ogłoszeniaotwartego konkursu ofert, co uchybiało
przepisowi art.t3 w/w ustawy.
Z dniem 12 marca2OlO roku nastąpiłazmianaustawy o dziaŁa|ności
pożytku publicznego i o
wolontariacie' zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem
termin do składania ofert nie

moŻębyć krótszy nii 2I od dnia ukazania się ostatniego ogłosze
nia, zaśogłoszenieotwartego

konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie organu
administracji publicznej wmiejscu ptzeznaczonym na zamieszczanie
ogłoszeń oraznastronie
internetowej organu administracji publicznej. Ponadto ogłoszenie
otwartego konkursu ofert
moinatakżrc zarrieściów dzienniku lub tygodniku o zasięgu
ogólnopolskim, regionalnym lub

l okalnym, w zaleino ściod ro dzaju zadaniapub l i czne go.

Zarządzeniem Nr 14612009z dnia 18 grudnia 2009 roku Burmistrz
Miasta Sanoka powołał
Komisję Konkursową opiniującą oferty złozonen rea|izację zadaniabędącego
przedmiotem
niniejszej kontroli.
W protokole spisan;lm w dniu 22 grudnia2009 roku Komisja
stwierdziła,ze w wznaczonym
terminie wpłynęłajedna oferta rea|izacji zadania, złoiona przez
Towarzystwo Pomocy im'
św.Brata Alberta z siedzibąw Sanoku. oferta tazostałazaopiniowana
pozy.tywnie
oferta zostałazłoionaw dniu 18 grudnia 2009 roku tj. terminowo.
Zarządzeniem Nr 15012009z dnia 28 grudnia 2009 roku Burmistrz

Miasta Sanoka dokonał
wyboru oferty narea|izacjęzadaniapublicznego Towarzystwu Pomocy
im. św.Brata Alberta
z siedzibąw Sanoku.
Z|ecerua zdania i udzielenie dotacji Towarzystwu Pomocy im.
św.Brata Alberta z siedzibą w
Sanoku nastąliło na podstawie pisemnej umowy zawartej w dniu
31 grudnia 2009 roku na
okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
W umowie zobligowano Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
z siedzibąw Sanoku do
złoŻeniasprawozdań częściowychw następuj
ących terminach:
sprawozdanie częścioweza okręs od 1 stycznia2OI0 roku
do 31 marca 2010 roku w
terminie do 30 kwietnia 2010 roku,
sprawozdanieczęścioweza okres od 1 kwietnia2Ot0 roku do
30 czetwca2010 roku w
terminie do 30 lipca 2010 roku,
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sprawozdanie częŚciowe za okres od 1 lipca 2010 roku do 30 września
2010 roku w
terminie do 30 puździemika2010 roku.
Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzonew terminie 30 dni od
dnia zakonczenia
realizacji zadania.

Sprawozdania częściowe z

wykonania

zadania publicznego

zostały złoŻone ptzez
Towarzystwo Pomocy im. św.Btata Alberta z siedzlbąw Sanoku
w dniach: 22 kwietnia
2010 roku, 23 |ipca 2010 roku oraz 25 puŹdziemika 20IO roku. Sprawozdania
te zostały
złozonew terminie.
Sprawozdanie końcowe z rea|izacji zadalia zostałozłoŻonewdniu 24 stycznia201
1 roku - ti.
w terminie.

Wyjaśnieniew sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli i oceny rea|izacji
zadania złoŻ5Ąa
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i obywatelskich Urzędu
Miasta w Sanoku.
Wyjaśnienieto dołączasię do akt kontroli pod numeremIII/I7.
Z treściwyjaśnieniawynika, iz ocena prawidłowościroz|iczenia dotacji oparta
była tylko na
przedłoionych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
sprawozdaniach, nie
dokonano kontroli i oceny poniesionych wydatków na podstawie dokumentów
Źródłowych.
Tym samym nie dokonano pełnej kontroli i oceny rea|izacji zadania, co
uchybia przepisowi
art.17 w/w ustawy o działa|ności
pozytku publicznego i o wolontariacie.
odpowiedzialnośó za powyzszą nieprawidłowośó ponosi

Naczelnik Wydziału Spraw

Społecznych i obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku, z tytułu nadzoruBurmistr z Miasta
Sanoka.

Kontrolujący stwierdził, iz przesttzegano wzoru umowy o wykonanie zadaria publicznego
otaz wzoru sprawozdania z wykonania zadartiaokreślonychw rozporządzeniu
Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty rea|izacji
zadaria
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru

sprawozdania z wykonania tego zadaria(Dz.U. Nr 264 poz. 2207).
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2.3.2.Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla celów kontroli wybrani losowo jedna dotację:dotację podmiotowąudzieloną w
2010 roku samorządowejinstytucji kultury _ Sanockiemu Domowi Kultury _ wysokości
895000,00zł.
W trakcie kontroli stwierdzono, iż Burmistrz Miasta Sanoka nie określiłzasad,przyznawania,
przekazywania i rczliczania dotacji zbudŻetll dla samorządowej instytucji kultury.
Wynika to
z przepisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
stanowiących, Że ogólny nadzór nad rca|izacją określonychuchwałąbudżetowądochodów i
wydatków, przychodów i rozchodów budżetu sprawuje zarząd jednostki samorządu
terytorialnego.
odpowiedzialność zapovtyżzsząnieprawidłowoŚćponosi Burmistrz Miasta Sanoka.
W dniu Spuździemika 2010 roku SDK przedłoŻyłprojekt planu finansowego Sanockiego
Domu Kultury na 2010 rok.
Kwota przyznanej dotacji w 2010 roku (865 000'00 zł) została zap|anowartaw uchwale
budżetowej.
Plan finansowy na 2010 rok dla SDK w Sanoku został zatwierdzony przez dyrektora
j ednostki z zachow aniem wysoko ścidotacji podmiotowej .
W trakcię roku budzetowego (styczeń 2010 roku) SDK ubiegał się o dodatkowe środki
finansowe w wysokości 100 000,00 zŁ na organizację jubileuszowego XX Festiwalu im.
Adama Didura, który odbył się na przełomie wrześniai puŹdziernika 2010 roku. Dotację
podmiotową zwiększono o 30 000,00 zł (zwiększenie dotacji zostało ujęte w uchwale
budżetowej).
Z wydruku wydatków Urzędu Miasta w Sanoku w ramach działu 921 rozdziału 92IO9 2480
$
w 2010 roku wynika, ii dotacja została ptzekazana w wysokości okreŚlone| w uchwale
budżetoweji planie finansowym.
Dotacja zostaławykorzystana do końca roku 2010.
Dotacja została roz|iczona na podstawie rozliczenia przekazanego do Urzędu Miasta
w
Sanoku w dniu 4 lutego 2011 roku, tj. w terminie.
W trakcie kontroli stwierdzono, iŻ udzielona dotacja nie była księgowana na koncie 224
,,Rozlicznie dotacji budżetowychorazpłatnościzbudŻetuśrodków europejskich''.

6s

Stanowi to nieprawidłowośćw świetleopisu konta 224 Załącznika
Nr 3 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20IO r. w sprawie szczegó|nych
zasad,rachunkowościoraz
planów kont dla budżetu państwa, budzetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakJadów budzetowych, państwowych
funduszy celowych
otaz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami
RzeczypospolitejPolskiej (Dz.tJ.Nr 128.poz. 861) oraz planu
kont dla jednostki budzetowej
stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171110
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia

31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzeniazahJadowego
planu kont.

Zgodnie z wlw przepisami ,,ewidencja szczegółowa prowadzona
do konta 224 powinna
zapewniać,możliwośćustalenia wartościprzekazanych dotacji
oraz zaIiczek z tytułupłatności
zbudŻetu środkóweuropejskich wedługjednostek orazprzeznaczeniatych
środków,,.
Do akt kontroli dołączasię pod numerem IIV18 wyciąg
z zaruądzeniaNr I7I/1O Burmistrza
Miasta Sanoka z dnia 31grudnia 2010roku w sprawie
wprowadzenia zakładowegoplanu
kont.
odpowiedzialnoŚć za pov,ryiszą nieprawidłowośóponosi
Kierownik Ręferatu Księgowości
Budżetowej (odpowiedzia|noścwynika z zakresuczynnościpracownika),
odpowi edzia|ność
z
tytułunadzoruponosi Skarbnik Miasta Sanoka.
Ponadto stwierdzono, iz kierownik jednostki w przepisach
wewnętrznych nie określiłtypu
dokumentu będącego podstawą uznania udzielonej dotacji
za wykorzvstaną lub rozliczoną.
Zgodrue z art. I0 ustawy o rachunkowościkierownik jednostki
powinien określió moment
księgowania na koncie 224 dotacji udzielonych z budzetu jednostki
uznanych przez organ

doĘący za roz|iczone oraz wskazaó rodzaj dowodu księgowego,
na podstawie którego zapis
ten jest dokonywany.
odpowiedzialność zapowyisząnieprawidłowoŚć ponosi Burmistrz
Miasta Sanoka.
2.3.3.Dotacje otrrymane na realizację porozumień

Wykaz porozumień realizowanych ptzez Miasto Sanok
w latach 2010 - 20II (zadania
przejęte) dołączasię do akt kontroli poci numerem III/I9.
Kontroli poddano dwa porozumienia wybrane losowo.
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A. Porozumienie zawarte z Wojewodą Podkarpackim
w dniu 28 marca 2011 roku na
remont kwatery żo\nierzy Armii Radzieckiej
oraz kwatery i mogił pojedynczych
ż,ołnierzyWojska Polskiego na cmentarzu komuna|nym
prry ul. Rymanowskiej.
Kontrolujący stwierdzit, iz przejęcie do rea|izacji zadania
w drodze porozumie nia zna|azŁo
oparcie w uchwale Nr DV591l06 Rady Miasta Sanoka
z dnia 19 września2006 roku w
sprawi e pr zej ęcia obowi ązku utrzymania gro bów i cmentar
zy woj ennych.
W dniu 28 marca 2011 roku pomiędzy Miastem Sanok
a Wojewodą Podkarpackim zawarto
porozumienie, na mocy którego Wojewoda powierzył
Gminie do prowad zenia zadania
związane z remontem kwatery Żołnierzy Armii
Radzieckiej oraz kwatery i mogił
pojedynczych iołnierzy Wojska Polskiego
na cmentarzu komunalnym przy ul.
Rymanowskiej. Wojewoda przyznał na rea|izację
zadania dotację celową w kwocie nie

większej niŻ 50 000,00 zł.
Porozumieniem objęto:
wysokośćdotacji,

zasady i terminy j ej przekazywania,
okres na jaki zawarto porozumienie,
sposobu roz|iczenianiewykorzystanych środkówdotaci
i.
Wojewoda zobowiązał się przekazac przyznaną dotację
w dwóch transzach:
pierwsza transza w wysokości do 75Yo przyznanej
dotacji w terminie do 14 dni od daty
przedłozeniaprzez Gminę wniosku o jej uruchomienie,
nie wcześniejjednak nii I4dni od
daty podpisania niniej s zego porozumienia,
druga transza - pozostała część,
dotacji w terminie 14 dni od daty przedłoieniaprzez
Gminę roz|iczenia_ zestawienia całkowitych kosztó w
zadania.
Rozlicznie miało zostaÓ przedłoione w nieprzekraczalnym
terminie do 10 grudnia 201 1 roku.
Pismem z dnia 25 |ipca 2OI1 roku Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie zwtoclł się do Burmistrza
Miasta Sanoka z prośbą o
przeprowadzenie ptac związanych z ekshumacjąszczątków
żołnierza Armii Radzieckiej w
miejscowości Nowosięlce Kozickie i pochowania ich
w kwaterze wojennej zołnierzy AR
cmęntarza komunalnego przy ul. Rymanowskiej
w Sanoku (prace te miały zostać

sfinansowane ze środkówdotacji celowej Wojewody przekazanej
na2Otl rok).

{
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Rozliczenie

środków finansowych

konserwujących na

przekazarlych na wykonanie prac remontowych i
cmentarzach i mogiłach wojennych przekazano Woiewodzie

Podkarpackiernu pismem z dnia2 grudnia 201 I roku.
Z rozliczenia wynika, ii na rea|izację zadaniawydatkowano

środkiw kwocie 5l IO3,I9 zł.
Dotacja w kwocie 35 000,00 zł została przekazana przez
Wojewodę w dniu 26|ipca
2011 roku, (wniosek o przekazanie pierwszej transzy
z dnia 14 tipca 2011 roku), natomiast
pozostałaczęść,
w kwocie 15 000,00 złzostał'aprzekazanawdniu 19 grudnia
20l1 roku' ti. w
terminie.

B. Porozumienie zawarte z powiatem Sanockim w dniu
4 sĘcznia 2010 roku w sprawie
powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadafi w
zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej.

Kontrolujący stwierdził, iŻprzejęcie do realiz acji zadania
w drodze porozumienia nie zna|azło
oparcia w uchwale Rady Miasta Sanoka. Stanowi to nieprawidłowość
w świetleart. 18 ust. 2
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 20O| r. Nr I42 poz.
I59l zpoźn.zm,).

osobą odpowiedzialn ąza powyiszą nieprawidłowość
j est Burmistr z MiastaSanoka.
W dniu 4 stycznia2O10 roku pomiędzy Powiatem Sanockim
a GminąMiasta Sanoka zawarto
porozumienie, na mocy którego powierzono Gminie
Miasta Sanoka do prowad zenia zadania
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Powiat Sarrocki przyztał na
rea|izacjęzadaniadotację celowąw kwocie 4t OOO,0O
zł.
Porozumieniem objęto:
wysokośódotacji,
zasady i terminy jej przekazywania,
okres na jaki zawartoporozumienie- do dnia 31 grudnia
2010 roku.
Powiat Sanocki zobowiązał sięprzekazac ptzyznaną dotację
w dwóch transzach:
Itransza w wysokości25 000,0Ozł do dni 30 czeTwca2010
roku'
Iltranszaw wysokości16 000,00 zł do dni 15 listopada2010
roku.

r
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Zgodnie z treścią porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna
w Sanoku ma złoŻyc
Powiatowi Sanockiemu sprawozdanie z wykonania zadatt w
zakresie rzeczowm i
finansowym. Miasto Sanok ma obowią7ek do dnia 15 stycznia
2O|| roku przedstawić
Starostwu Powiatowemu sprawozdanię mery.toryczno-finansowewykorzystania
przekazanych
środków.

Powiat Sanocki przekazał'kwotędotacji w następującychterminach:
Pismem z dnia lr stycznia zor2 roku Miejska Biblioteka publiczna

w Sarroku przedłoiyła

rozliczenie dotacji otrzymatej od powiatu Sanockiego.
Dotacja w kwocie 25 000,00 zł została przekazana ptzęz Powiat
w dniu 10 czerwca
2010 roku, natomiast pozostała częścw kwocie 16 000,00 zł
zostaŁaprzekazana w dniu
15 listopadaf}l} roku, tj. wterminie.
3. Dług publicznyo prrychody i rozchody budżetu
1. Na dzięń 31 grudnia 2010 roku miasto Sanok posiadała zadłvŻenie
z t5Ąliu zaciągniętych
kredyów i poŻyczek w kwocie 29.707.496,10zł.oIaz z tytułu zobowiązan
wymagalnych w
kwocie 37.523,38zł.
Dochody wykonane za 20 I Or.wyniosły 89.859.506,52zł'.
Wskaznik wykonanych dochodów do zadłużeniawyni ósł 33,06%o.
Tym Samym nię została
prze|<roczonagranica 60% okreŚlona w art. I7O ust.l ustawy
o finansach publicznych. ustawy
z dnia3} czerwca}}}5r. o finansachpublicznych (Dz.U. Nr 249,poz.ZlO|
zpóźt. zm.).
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym 2010
rat kredyó w i pożyczek
oraz potencjalnych spłatkwot wynikających z udzie|onych przezjednostĘ
poręczeń wraz z
naleinymi w tym roku odsetkamiod tych kredytów wynosiła6,680.945,92zł.,w
tym:
- spłatakredytów _ 4.893.2l8,l1zł.
- spłatapoiyczek_ 659.I99,5Izł.
- spłataodsetek_ I.128.608,30zł.
Wskaznik spłat rat kredytów i poiyczek oraz potencjalnych spłat
kwot wynikających z
udzielonych przez jednostkę poręczeń wraz z należnymi w tym
roku odsetkami od tych
kredytów do wykonanych dochodów wyniósł. 7,43yo. Tym samym
nie zostałaprzekroczona
granica 15 % określonaw art. 169 ust 1 ustawy z dnia 30
czerwc a 2OO5r.o 1inansach
publicznych(Dz. U. Nr 249,poz.ZIO zpoźn.zm.).
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W 20 10r. j ednostka zacirynęła2 k;redytydługoterminowe:
- w Banku GospodarstwaKrajowego
w Warszawie o/Rzeszów w kwocie 4.851.558,0OzŁ.na
sfinansowanie deficytu budżetuMiasta. Umowa o kredy zostałazawartaw
dniu 6.09.2010r.
Termin spłatyWznaczono od dnia 3l.03.2010do dnia 3|.I2.2OI7I.
- w Banku GospodarstwaKrajowego
w Warszawie o/Rzeszów w kwocie 5.552.337,62zł.ta
sfinansowanie defic}tu budietu Miasta. Umowa o kredy.t zostałazawartaw
dniu 2.0].2OIOr.
Termin spłatywznaczono od dnia 3L.O3.2O|Odo dnia 3I.|2.2OI7r.
Jednostka posiada opinie Regionalnej Izby obtachunkowej w Rzeszowie
o możliwościspłaty
kredytów.
Uzyskanie kredytów zostałopoprzedzone procedur ami zamówień publicznych.

ł {łv
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IV. GOSPODARKA MIENIBM
1. Gospodarka mieniem komunalnym.
Unorm owania wewnętrznę w zakresie gospodarki rzeczorym maj
ątkiem określono:
zarządzeniem Nr I72l20I0 Burmistrza Miasta Sanoka z drua 31 grudnia
2010 roku w
sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad,(polityki) rachunkowości
dla Urzedu
Miasta,
zarządzeniem Nr I7Ill0

Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2010 roku w
sprawie wprowadze nia zakJadowego planu kont,
\--

zarządzeniem Nr 28107 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2007
roku w sprawie
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych (zpóźn. zm.),
1.1. Środki trwałe
A. Ewidencja środkówtrwałych
W Urz'ędzie Miasta w Sanoku ewidencja syntetyczna środków trwałych prowadzona
jest na
kontach zespołu0 ,,Majątek trwały,,..
0l 1 ,,Srodki trwałe,,.

\-.

077 ,,Umoruenie środkówtrwałych oraz wartościniematerialnych i prawnych,,.
Ewidencja ana|ityczna Środków trwałych (z wyjątkiem gruntów)
otaz ich umorzeń
prowadzona jestprzy użyciu komputera w programie Ewidencja
Majątku TrwałegoEMT.
KuŻdy środek trwały (z v,ryjątkiem gruntów) w ewidencji anaiitycznej
posiada odrębną
pozy cję zawierającąm.in. następujące dane:
nazwę środkatrwałego,
numer inwentarzowy,
datęprzyjęcia do użytkowania,
wartoŚć początkową Środka trwałego,zwiększeni al zmniejszenia wartości,
stawkę amortyzacyjną
umorzenie toczne i dotychczasowe,
wartośćnetto środkatrwałeso.
Ewidencj a ana|ityczna gruntów prowadzona jest przy pomocy programu
EXCEL.
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W wyniku kontroli stwierdza się, iż wartośó środków trwałych
wynikająca z ewidencji
syntetycznej jest zgodna z ewidencj ana|ityczną.Porównania
ą
tego dokonano w oparciu o
stan środkówtrwałychna dziei3 1 grudnia 2O|0 r.
Łącnla

wartośó środków trwałych wlg

stanu na koniec

2O:,O r. wynosita kwotę
106 |73 073,55zł (konto 01 1) a naliczonego umorzenia środków
trwałych23 496 175,|6zł.
Środki trwałe zostały wykazane w bilansie jednostkowym
Urzędu spotządzonymna koniec

20l0 roku w kwocie 82 676 898,39 zł.Nieprawidłowości
w tym zakresie nie stwierd zono.
B. Umorzenię środkówtrwałvch.

Zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
dla Urzędu Miasta
stanowiącą załącznlk Nr 1 do zarządzeniaNr |7212010 Burmistrza
Miasta Sanoka z dnia
31grudnia 2010 roku ,,Środki trwałe umatza się i amortyzlje
przy zastosowaniu stawek
określonychw przepisach o podatku dochodowym od osób prawnychjednorazowo
za okres
całego roku (...); jednostka budzętowa na|icza umorzenie
i amortyzacje środkatrwałego

jednorazowo za okres całegoroku na koniec
roku obrotowego,,.
Sprawdzono sposób na|iczania umorzenia środków trwałych
w 2010 r. Do celów kontroli
wyrywkowo wybrano kilka pozycji środków trwałych róŻnych
grup rodzajowych i
sprawdzono sposób naliczania ich umorzenia.

Stwierdza się' iż jednostka kontrolowana do naliczenia umo
rzenia stosowała odpowiednie
współczynniki (stawki procentowe) umorzeniowe przewi dziane
załącznikiem Nr 1 do ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.IJ . z 2OO0r.Nr 54
poz.654 zpoźn,zm.).
C. Ewidencja pozostałychśrodkówtrwałych.
W Urzędzie Miasta w Sanoku ewidencja syntetyczna pozostatych
środków trwałych
prowadzona jest na kontach zespołu0
,,Majątek trwały,,:
013 ,,Pozostałeśrodkitrwile,,,
072 ',fJmorzenie pozostałych środków trwĄch
prawnych".

otaz wartości niematerialnych i

Ewidencja ana|itycznapozostałychśrodkówtrwałych prowadzon jestprry
a
uŻyciukomputera
wprogramie Ewidencja Majątku Trwałego EMT.

tf

Zgodnie z opisem konta 013 Planu kont dla jednostki budzetowej
stanowiącego załączruk
Nr2 do zarządzeniaNr 171110Burmistrza Miasta Sanoka z
dnia 3l grudnia 2010 roku w
sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
,,ewidencji na tym koncie nie podlegają
środkitrwałe' których wartośónie przekracza kwoty 5O0złsą one ujmowane wyłączaniew
ewidencji ilościowejprowadzonej przezposzczegó|ne vtrydziały
w odpowiednich zeszytach,,.

W wyniku kontroli stwierdza się, iżzna dzien 31 grudnia 2010 roku
wartośópozostałych
Środków trwałych wynikająca z ewidencji syntetycznej była zgodna
z ich
ewidencją

ana|ifułczna.

1.2. Wartości niematerialne i prawne
A. Ewidencja wartościniematerialnych i prawnych.
W Urzędzie Miasta w Sanoku ewidencja syntetyczna wartości
niematerialnych i prawnych
prowadzona jest przy uĘciu komputeta na koncie
O2O,,Wartościniematerialne i prawne,,
oraz na kontach: 077 ,,IJmorzenie środkówtrwałych i wartości
niematerialnych i prawnych,,
oraz 072 ,,lJmorzenie pozostałych środków trwałych
orz wartości niematerialnych
prawnych".
Ewidencja ana|ityczna wartościniematerialnych i prawnych jest
przy uiyciu komputera w
programie Ewidencja Majątku TrwałegoEMT.
Ewidencja syntetyczna wartościniematerialnych i prawnych
na dzien31 grudnia 2010 roku
była zgodna z ich ewidencj ą szczegółow
ą.
Łączna wartośówartościniematerialnych i prawnych w/g
stanu na koniec 2OIOr. wynosiła
kwotę |23 955'44 zł (konto 02O), a naliczonego umorzenia
wartości niematerialnych i
prawnych 75 496,95zł_konto O7I-0O2_otaz35 647,65
zł_konto O72-OO2.
Wartości niematerialne i prawne zostały wykazane w bilansie jednostkowym
Urzędu
sporządzonymna koniec 2010 roku w kwocie 12 8t),84zł. Nieprawidłowości
w tym zakresie
nie stwierdzono.

B. Umorzenie wartościniematerialnych i prawnych.
-a

Zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
dla Urzędu Miasta
stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/2Ot0 Burmistrza
Miasta Sanoka z d''ia
31 grudnia 2010 roku ,,dla wartości niematerialnych i prawnych
przyjmuje się stawkę w
wysokoŚci 50oń rocznie,,.
Sprawdzono sposób na|iczaniaumorzenia wartościniematerialnych
i prawnych w 2010 roku.
Nieprawidłowościw tym zakresie nie stwierdzono.
1.3. MateriaĘ

A. Ewidencja materiałów.
Zgodnie z opisem konta 013 Planu kont dla jednostki budzetowej
stanowiącego załącznik
Nr2 do zarządzeniaNr 171110Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia31grudnia 2010 roku w
sprawie wprowadzenia za|<ładowegoplanu kont
,,materiały potrzebne do prowad zenia
bieŻącejdziałalnościjednostki (...) przeznaczone do bezpośredniego
uŻyciaksięgowane są w
koszty danego paragrafu bez wprowadzeniana stan magazynory:
na koncie 310 ujmuje się
nie zuŻytedo końca roku materiałyustalone na podstawie
inwentary zacj],,.
Na koniec 2010 roku w lJrzędzie przeprowadzono
inwentaryzację materiałów, które
wyceniono na kwotę 5 428,54 zł.
Materiały w wysokości zł zostaływykazarle w bilansie jednostkowym
Urzęd u sporządzonym
na koniec 2010 roku. Nieprawidłowościw tym zakresie nie
stwierdzono.
B. Rozliczanie paliwa do samochodów słuzbowvch.
W

celu

sprawdzenia poprawnoŚci

roz|iczania kierowców

z

zakupionego paliwa,

skontrolowano ku.ty drogowe samochodu służbowego
Volkswagen Passat numer rei.
RSA 99NE zaIY kwartał2010 roku.
W wyniku kontroli ustalono, co następuje:
Zarządzeniem Nr 26/08 z dnia 18 kwietnia 2008 roku Burmistrz
Miasta Sanoka ustalił zasady
korzystania z samochodu słuzbowego oraz roz|iczania
paliwa zuŻytego na potrzeby
samochodów służbowychbędących w uzytkowaniu Urzędu
Miasta w Sanoku.

r

/)

./
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Zarządzeniem tym Burmistrz zobowiązaŁ kierowcę samochodu
osobowego do roz|iczania
trasy ptzejazdu i zllzycia paliwa na podstawie karty drogowej, stanowiącej
załączn1kNr2 do
zarządzenia.
$ 2 ust. 2 tego zaruądzenia stanowi' iżz roz|iczenie nlŻycia paliwa następuje w okresach
miesięcznych, po dotankowaniu do pełnegostanu zbiornika paliwa.
Zgodnie z s 2 ust. 3 wlw zarządzenia podstawę miesięcznego roz|iczania
zuiycia paliwa
stanowi nonna zlŻyciapaliwa określonapruez tzeczoznawcę.
Norma zużtyciapaliwa dla samochodu służbowegoVolkswagen Passat
zostałaustalona w
wysokości 9'5 l oN/100 km przez rzeczoznawcę w protokole badania
zuŻycia paliwa,
sporządzonym w dniu 2 sierpnia 2010 roku ptzęz rzeczoznawcę.
Norma ta została
zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Sanoka.
W Urzędzie Miasta w Sanoku w okresie objętym kontrolą prowadzone
były dzienne karty
drogowe samochodu Volkswagen Passat zawierującem.in. następujące
dane:

-

imię i nazwisko kierowcy,

-

datawystawienia karty i datav,ryjazdu,

-

stan licznika

w momencie zakonczenia jazdy i

rozpoczęcia jazdy oraz |iczba

przej echatych kilometró w
-

czas pracy kierowcy,

_

ilośózakupionego paliwa do samochodujeżeli w danym dniu taki
zakupmiał miejsce.
Ponadto w Urzędzie sporządza się miesięcznąkaltę eksploatacyjną.
W miesięcznej karcie
eksploatacyjnej ujmuje się takie dane jak: numer karty drogowej, imię
i nazwisko kierowcy,
ilośó godzin pracy' przebieg w km, zuŻyciepaliwa (obliczone przez przemtożenie
przebiegu
przez normę zuzycia paliwa). Taki sposób rozliczenia paliwa
nie spełnia wymogów
określonychw $ 2 ust. f zarządzenia Nr 26108Burmistrza Miasta
Sanoka z dnia 18 kwietnia
2008 roku.
odpowiedzialnośó za powy Ższą nieprawidłowośóponosi Kierowca
samochodu służboweso
oraz Podinspektor Organizacyjnego Urzędu Miasta w Sanoku.
W trakcie kontroli stwierdzono, iż w kartach drogowych brak jest informacji
w przedmiocie
celu wyjazdu oraz trasy przejazdu. Kontrolujący stwierdza,
iŻ karty drogowe są
dokumęntami, na podstawie których dokonuje się roz|iczenia zakupionego
paliwa, a tym
samym wyznaczającymi zasadnośćkosztów poniesionych w
tym przedmiocie. W celu

/)

możliwości weryfikacji tych kosztów niezbędne jest zamie szczanie
w nich bądź innych
dokumentach informacji w przedmiocie trasy i celu przejazdu samochodu
służbowego.
Brak tych informacji stanowi naruszenie postanowień
$ 2 ust. I zarządzenia Nr 26108
Burmistrza Miasta sanoka z dnia 1g kwietnia 200g roku.
odpowiedzialność zapowyżzsząnieprawidłowośó
ponosi Kierowca

samochodu służboweso.

Do akt kontroli dołączasię pod numerem IV/l kserokopię zaruądzenia
Nr 26108 Burmistrza
Miasta Sanoka z dnia 18 kwietnia 2008 roku oraz kserokopie
kart drogowych samochodu
Volkswagen Passat wystawionych w okresie 1 - II puździemika
2010 roku i miesięcznej
karty eksploatacyjnej za miesiąc patździemik201Oroku.

t-

1.4.Inwentaryzacjarzeczowych składników majątku.
A. Unormowania wewnętrzne w zakresie szczegółowych zasad'przeprowa
dzaria i roz|iczania
inwentaryzacji składników majątkowych.
Uregulowania wewnętrzne w zakresie zasad'przeprowa dzania
inwentaryzacji w lJrzędzie
Miasta w Sanoku określone zostały zarządzeniem Nr 60198Burmistrza
Miasta Sanoka w

sprawie ustalenia jednolitego tekstu Instrukcji Inwentaryzacji
składników majątkowych w
Urzędzie Miasta w Sanoku.
B. Przeprowadzenie i roz|iczenie inwentary zacji rzeczowych składników
majątku.

Zarządzeniem Nr I33|20IO z dnia 3 listopada 2010 roku Burmistrz
Miasta Sanoka zarządził
spis z natury środków trwałych i wyposazenia. Spis na|eŻałoprzeprowa
dzic w okresie od
15 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wg stanuna 31 grudnia
2010 roku.
Zarządzetiem Nr 80/2008 z dnia 25 tipca 2008 roku Burmistrz
Miasta Sanoka powołał
Komisję Inwentaryzacyjnąw lJrzędzie Miasta w Sanoku.
Przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych została
wyceniona i roz|iczona.
Nie stwierd zono roinic inwentary zacyjny ch.

,r
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Poprzedniapełnainwetiaryzacja rzeczowych składnikówmajątku zostałaprzeprowad
zollaw
2006 roku. Tym samym częstotliwośó przeprowadzenia inwentaryzacji
składników
majątkowych zostaŁazachowana.
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V. ROZLICZENIA

JEDNOSKI SAMORZĄDU

JEDNO STKAMI ORGAN IZ ACY JNYMI.

TERYToRIALNE

Go Z

1.1. Jednostki budżetowe.
Do kontroli wybrano jedną jednostkę organizacyjną
Miasta Sanoka działającąw formie
jednostki budzetowej: Miejski ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sarroku.
Jednostkaposiadałaplan finansowy na 2011 rok.
W zakresie dochodów budzetowych kontrolujący ustalił,
iż księgowośćUrzędu Miasta w
Sanoku prowadzi konto 222 -,,Rozliczenie dochodów
budzetowych,,oraz223 -,,Rozliczenie
wydatków budzetowych'' dla MoSiR w Sanoku.
Taka ewidencja księgowa spełnia wymogi przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20IO

zawartych w załączniku Nr 2

r. w sprawie szczegóInych zasad'
rachuŃowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładow budzetowych'
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budzetowych mających
siedzibę poza graticamiRzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 128.poz. 861).
Rozliczenie rvydatków i docho dów rwiązanych z
organizacją zawodów w wyŚcigach
motocyklowych na lodzie ICE RACING.
2011 rok
w 2011 roku zbu&Żetu Miasta Sanoka na organizację
zawodów ICE RACING poniesiono
następującewydatki:
1) kwota 40 000,00 zŁ v,rypłaconaRuszkiewicz SPoRT
MARKETING _ środkiwypłacone
na podstawie umowy zawartej w dniu 20 stycznia20l1
roku na otganizację zawodów V
ICE RACING SANoK CUP, które odbyły się w dniu22
stycznia20l1 roku oraz umowy
zawartej w dniu 20 sĘcznia 2OI1 roku na organizację
zawodów Indywidualnych
Mistrzostw Świata w wyścigachmotocyklowych na lodzie,
które odbyły się w dniu 2l
stycznia 2011 roku. W ramach obu w/w umów Zleceniobiorca
zobowiazał się do:
zorgarizowartia częścisportowej zawodów,
zaw arcia umów i kontraktó w z zawodnikami,
przygotowania harmonogramu i programu zawodów,
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pokrycia wszystkich kosztów transportu zwięanych z otgarizacjązawodów,
w tym
sprzętu,zawodników' personelu technicznego'
zapewnienia i sfinansowania zakwaterowaniaiwyżyr,vienia uczestników
zawodóW
zawarcia umów i zapłata wynagrodzenia sędziów, sprawozdawcy,
sekretarza
zawodów oraz inrtych osób obsługujących zawody, okreŚlonych w regulamini
e PZM
oraz FIM,
zapewnienia i sfinansowania na|eŻytejoprawy zawodów w tym: obsługa
spikerska, dj,
pokaz ogni szfucznych,
wskazanie Miasta Sanoka, jako organizatora zawodów w materiałachpromocyjnych
(reklama w prasie, radiu i telewizji, na stronie internetowej
zawodów oraz ulotkach
reklamowych),
Umowa zawarta z Ruszkiewicz SPoRT MARKETING

nie reguluje kwestii dotyczących

wpływów z tytllłu biletów wstępu na zawody oraz wpływów z
reklam. Z wyjaśniei
ustnych złoŻonychprzez Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji,
Kultury Fizycznej i
Promocji Urzędu Miasta w Sanoku wynika, iz dochody te pobrał
Ruszkiewicz SP6RT
MARKETING.
2) kwota 1 309,10 zł na pokrycie kosztów pokazu sńucznych
ogni podc zas zawodów
motorowych na lodzie,
3) kwota 664,20 złnaopracowaniefolderu promocyjnego,
4) kwota 467,40 zł'na zakup pucharów dla zawodników podc zas
zavtod,ówmotorowych na
lodzie,
5) kwota l60,00 złnanoclegi podczas zawodów motorowych na lodzie.
Wszystkie wyiej wymienione wydatki w kwocie łącznie42 600,70zł
zostałyzaksięgowanew
dzia|e 700 ,,Administracja publiczna'', tozdziale 75075
,'Promocja jednostek samorządu
terytorialne8o'', W paragrafie 43OO,,Zakup usługpozostałych''.
Do akt kontroli dołącza się pod numerem V/l kserokopie w/w
faktur dokumentujących
wydatki poniesione nazotganizowanie zawodów ICE RACING ze
Środków Urzędu Miasta w
Sanoku w 2011 roku oraz umowy zawarte w 2OI1 roku z firmą
Ruszkiewicz SPoRT
MARKETING.

W 2011 roku MoSiR

w Sanoku poniósł w związku z otgarizacjązawod,ów ICE RACING
wydatki na zakup artykułów żyr'rmościolvychw wysokości 733,88
zł oraz wydatki na
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utrzymanie Toru Lodowego w wysokości 3 916,00 zł (w tym
wydatki na wodę, energię
elektrycznądo doświetleniatoru, paliwo do rolby i wywóz śmieci).
Dochody związane z rea|izacjątej imprezy stanowiły dochody Domu
Sportowca _ w tym
noclegi (4 400,00 zł)i wyżtywienie(1 585,20 zł)_ oraz dochody Toru
Lodowego - wynajem
toru 5 400,00 zł.
Do akt kontroli dołącza się pod numerem Yl2
związane z imprezą ICE RACING

zestav,lienie:dochody i wydatki MoSiR

w 2011 i 20|2 roku, sposób wyliczenia kosztów

przygotowania toru pod zawody ICE RACING

w 2011 i 2012 roku oraz kserokopie faktur

wystawionych przez MoSiR w 20l 1 roku w związkl z organizacjązawod,ów
ICE RACING i
dokumentujących dochody uzyskane przeztę j ednostkę.
W trakcie kontroli dokumentów wydatkolvych MoSiR

w Sanoku za I kwartał 2OI1 roku

stwierdzono,iiw badanym okresie MoSiR poniósł wydatek w kwocie
I 2|7,7O zł na usługę
reklamową (przygotowanie i dystrybucję materiałów reklamowych promujących
MoSiR w
trakcie trwania zawodów ICE RACING 2011) - faktura wystawiona
przez Ruszkiewicz
SPORT MARKETING.
Wydatek ten zostałujęty w dzia|e 926 ,,Kultura ftzycznai Sport'', rozdzia|e
926o4,,Instytucje
kultury ftzycznej,,,w paragrafie 4300 ,,Zakupusług pozostałych''.
Do akt kontroli dołączasię pod numerem V/3 kserokopię faktur
ęnt 5I/20t1.
2012 rok
Kontroli wydatków poniesionych na organizację zawodów motorowych
na |odzie w
2012rcku dokonano w oparciu o dostarczone przezpracowników
Urzędu Miasta w Sanoku
oraz MOSiR w Sanoku dokumenty.
w 2012 roku z budżetu Miasta Sanoka na organizację zawodów
ICE RACING
następującewydatki w łącznejkwocie 45 8O9,94zł:

poniesiono

1) kwota 40 000,0l zł wypłacona Ruszkiewicz SPoRT MARKETING _
środkiwypłacone
na podstawie umowy zawartej w dniu 23 stycznia 2OI2 rcku na
organizację eliminacji
Indywidualnych Mistrzostw Świata w ICE RACINGU oraz zawodów
VI ICE RACING
SANOK CUP, które odbyły się w dniach 28 _ 29 stycznia 2Ot2 roku
oruz. W ramach
umowy Zleceniobiorca zobowiązałsię do:
zorganizowania częścisportowej zaw odów,
podpisania umów i kontraktów z zawodnikami,
przygotowania harmonogramu i programu zawodów'

/ /h/
'-t'-
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pokrycia kosŹów transportu związanych z organizacjązawodów,
zapewnienia i sfinansowania zakwaterowaniaiv,ryŻywienia uczestników
zawodów,
zapewnienia i sfinansowania udziału osób funkcyjnych,
W tym sędziowie,
sprawozdawca, sekretarz zawodow, zgodnie z regulaminem pzM
oraz FIM,
zapewnienia i sfinansowania na|eŻytejoprawy zawodów w tym:
obsługaspikerska,
zapewnienie promocji Gminie Miasta Sanoka poprzez wskazanie
gminy jako
organizatota zawodow w materiałach promocyjnych (reklama
w prasie, radiu i
te|ewizji, na stronię internetowej zawodów oraz ulotkach reklamowych;,
Umowa zawarta z Ruszkiewicz SPoRT MARKETING

nie reguluje kwestii dotyczących

wpływów z tYfiilu biletów wstępu na zawody oraz wpływów
z reklam. Z vtyjasnien
ustnych złoionych przęz Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji,
Kultury Fizycznej i
Promocji Urzędu Miasta w Sanoku wynika, iż dochody te pobrał
Ruszkiewicz SP9RT
MARKETING.
2) kwota 1 575'00 zł na zestaw (150 sztuk) monet okolicznościowych
wybitych z okĄi
Mistrzostw Świata ICE RACIN G 2012 TALAR SANOCKI
3) kwota 234,93 zł przeznaczonarra zakup pucharów podczas
zawodów ICE RACING,
4) kwota 4 000,00 zł na zakup ogni sztucznych na poftzeby ICE
RACING SANOK CUP w
dniu29 stycznia ZOl2 roku,
Wydatki wymienione wyżej w punkcie 1. i 2. zostały zaksięgowane
w dzia|e 7OO
,,Administracjapubliczlta,,,rozdzia|e 75075 ',Promocjajednostek samorząduterytorialnego,,,
w paragrafie4300 ,,Zakup usługpozostałych''.
Wydatek wymieniony .vfYżejw punkcie 3. zostały zaksięgowane
w dziale 926 ,,Ku|tuta
ftzyczna i sport", rozdziale 92605 ,,Zadaniaz zakresukultury
fizyczneji sportu,,,w paragrafie
4300 ,,Zakup usługpozostałych''.
Wydatek wymieniony wyŻej w punkcie 4. zostały zaksięgowane
w dzia|e 921 ,,Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowe go,,, rozdzia|ę 92IO5,,Pozostałe
zadania w zakresie kulturv,,.
w paragrafie 4300 ,,Zakup usługpozostałych''.
Z wyjaśnień ustnych złozonych przęz Zastępcę Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury
Fizycznej i Promocji Urzędu Miasta w Sanoku wynika, ii na
zwody motorowe na |odzie
zostali zaproszeni przedstawiciele Związku Miast Polskich, miast partnerskich
Miasta Sanoka
oraz Narodowej Rady Ekologicznej (w dniu 28 stycznta 2012
roku odbyło się w Sanoku
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posiedzenie Zaruądu Związku Miast Polskich, natomiast
w dniach 28-29 styczniaw Sanoku
odbyło się spotkanie członków Narodowej Rady Ekologicznej).
Koszty związanez obsługąw/wgościwynosiły49 178,83zł:
1) kwota 740,00 zŁ na pobycie kosztów usługi gastronomicznej
d|auczestników Zarzadu
Związku Miast Pol skich,
2) kwota 12 762,50 zł za noclegi u wyżywienie uczestnikow
Zarządu Związku Miast
Polskich,
3) kwota 2 860,00 zł za usługęgastronomicznągości zmiast partnerskich
podczas zawodów
ICE RACING,
4) kwota 324,00 zł za obsługę transportową gości z miast
partnerskich podczas ICE
RACING,
\*

5) kwota 420,00 zł za przejazd bryczką gościze ZwiązkuMiast
Polskich podczas zawodów
ICE RACING.
6) kwota 8 930,33 zł za vryiywienie Zaproszonych gości podczas
trwania zawodów ICE
RACING,
7) kwota 2 940,00 zł za noclegi wyżywienie gości z miast partnerskich
podczas ICE
RACING,
8) kwota 960'00 zł za noc|egi i wyżywienie gościz miast partnerskich
podczas zawodów
ICE RACING,
9) kwota 1 560,00 zł za noc|egi gościze Związku Miast Polskich
podczas zawodów ICE
RACING,

(_

10) kwota 7 312,00 zł za noclegi i wyżywienie gości z Narodowej
Rady Ekologicznej
podczas konferencji,
11) kwota 5 508,00 zł za prrygotowanieposiłków podczas zawodów
lCE RACING,
12) kwota 2 702,00 ń za obsługękonferencji i gościNarodowej
Rady Ekol ogicznej,
13) kwota 2 |60,00 zŁ za zakwaterowanie i wyżywienie gości
z miast partnerskich podczas
zawodów ICE RACING.
Wydatki wymienione vtyŻej w punktach l - 9 zostały zaksięgowane
w dziale 70O
,,Administracja pub|iczna,,, rozdzia|e 75075 ,,Promocja jednostek samorządu terytorialnego,,,
w paragrafie 4300 ,,Zakup usługpozostałych''.
Wydatek wymieniony w punkcie 10. został zaksięgowany w
dziale 700 ,,Administracja
pub|iczna,', rozdzia|e 7 5023 ,,IJrzędy gmin'', w paragrafte
43OO,,Zakup usługpozostałych,,.
Wydatki wymienione w punktach: ll - 13 zostałyzaksięgowane
na koncie Z41,'Pozostałe
rozrachuŃi'' w korespondencji z kontem 139
,,Innerachunki bankowe,,.

82

Kwota wymieniona w punkcie 11. do dnia 28 sĘcznia 2OI2
roku nie zostałauregu1owana,
natomiast kwoty wymienione w punkcie |2. i 13. zostały
uregulowane w dniu 27 luteso
2012rokt.
W trakcie kontroli stwierdzono iŻ w dniu 16 stycznia 20|2
roku na rachunek depozytowy
Urzędu Miasta w Sanoku wpłynęładarowizna od osoby fizycznej
w kwocie 5 0OO.OO
zł z
przeznaczęniem na pokrycie kosztów związartychz
orgarizacjązawodów ICE SPEEDyAY.
Darowizna wpłynęła na wyodrębniony rachunek
bankowy (depozytowy) i została

zaewidencjonowana na koncie 139 -,,Inne rachunki bankowe".
W dniu 27 lutego Z0l2 rokt
dokonano z tego konta przelewów tytułem uregulowani
a zobowiązań wynikaj ących z 2
faktur (wymienionych wyżej w punktach: 12. i 13.) dotyczących
wydatków związanych z
organtzacją zawodów ICE Racing na łącznąkwotę 4 862,00
zł, W związku z povtyŻszym

darowizna nie wpłynęłana dochody budżetuMiasta.

stosownie do art. 5 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia2OO9
roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz.l24O z póź, zm.) darowi zny
w postaci pieniężnej są dochodami
publicznymi budzetu gminy i w zwią7ku ztympowinny
zas1|icbudzetMiasta Sanoka.
odpowiedzialnoŚó zapov,ryŻsząnieprawidłowość
ponosi Skarbnik Miasta Sanoka.
Wyjaśnienie w powyższej sprawie zŁoiył Skarbnik Miasta
Sanoka. Z treściwyjaśnienia
wynika, iż osoba wpłacającadarowiznę zastrzeg}asobie anonimowoŚć
i w związku z Ęm nie
jej
ujawniono
w budzecie Miasta.
Do akt kontroli pod Nr Yl4

załączono: wyjaśnienie Skarbnika Miasta, dowód wpłaty
darowizny oraz dowód zapłatyfaktur wrazwyciryiem bankowym.
Do akt kontroli dołącza się pod numerem V/5 kserokopie
ilw faktur dokumentujących
wydatki poniesione tla zorganizowanie zawodów ICE RACING
ze środkówUrzędu Miasta w
Sanoku w 20|2 roku, umowę zawartą w 2OI2 roku
z firmą Ruszkiewicz SPoRT
MARKETING
oraz kserokopie faktur dokumentujących wydatki związane
z obsługą

przedstawicie|i Związku Miast Polskich' miast partnerskich
Miasta Sanoka oraz Narodowei
Rady Ekologicznej.

w 2012 roku MoSiR

w Sanoku poniósł w związku z organizacjązawodów ICE
RACING
wydatki na zakup artykułów zywmościolYychw wysokości
5 075,80 zł, wydatki z t1tułu

umów z|ecenia Z pracownikami na obsługę imprezpodczas
Mistrzostw Świata w zawodach
motocyklolvych oraz wydatki na uttzymanie Toru Lodowego
w wysoko ści4 377,00 zł (w
tym wydatki na wodę, energię elektryczną do doŚwietlenia
toru, paliwo do rolby i wywóz
śmieci).
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Dochody związane z reaIizacjątej imprezy stanowiły dochody Domu Sportowca - w
tym
noclegi (I 4]8,00 zł) iwyżywienie (10 963,73 zł)_ orazdochody Toru Lodowego _ wynajem
toru 5 400.00 zł.
Do akt kontroli dołączasię pod numerem V/6 kserokopie faktur wystawiony ch przezMosiR
w f0I2 roku w związku z otganizacjązawodów ICE RACING i dokumentujących dochody
uzyskane przez tę jednostkę oraz kserokopie umów zIecenia zawaftych Z pracownikami
MOSiR w 2012 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono, ii wydatki z tyttiltt orgarizacji eliminacji Indywidualnych
Mistrzostw Świata w ICE RACINGU orM zawodów ICE RACING SANoK CUP (w
szczególności umowy
MARKETING)

zawarię

z

organizatorem zawodów

Ruszkiewicz

SPoRT

powinny byó księgowane w dziale 926 ,,Kultura ftzyczna i sport'', w

tozdzia|e 92605 ,,Zadartia z za|<tesukultury fizycznej i sportu'', gdyż' są to wydatki
bezpośrednio związane ze sportem. W dzia|e 700 ,,Administracja pub|iczna,,, tozdzia|e
75075 ,,Promocja jednostek samorządu terytorialnego'' powinny zostai zaewidencjonowane
tylko wydatkt dotyczącepromocji Miasta Sanoka.
Taki sposób klasyfikacji wydatków jest niezgodny z przepisami Załącznika Nr I i 2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 20lO r. w sprawie szczegóŁowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środkówpochodzących ze
źrodęłzagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
odpowiedzialność zapowyŻsząnieprawidłowośóponosi Skarbnik Miasta Sanoka.
Na tym protokół zakonczotto.Do niniejszego protokołukontroli dołączasięniżej wymienione
załączniki o następujących numerach :
1 _ protokół z kontroli kasy,
2 - zestawienie akt kontroli.
PowyŻszy załącznik stanowi integralną częścniniejszego protokołu kontroli. Burmistrz
Miasta Sanoka zostałpoinformowany o przysługujących mu uprawnieniach ptzewidzianych
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu
terytorialnego regionalnych izb obrachunko!\Ych oraz szczegółowej organizacji izb, |iczby
członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. |747) w szczególnościo
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prawie odmowy podpisania protokołu i złożrcniawciągu
trzechdni od daty jego podpisarria
pisemnych wyjaśnień,co do przyczyny tej odmowy.
Protokół niniejszy zawiera 85 stron i został sporządzony
w dwóch jednobrzmiących
egzemp|aruach'które po odczytaniu zostałyprzedłoŻonedo podpisania'
Jeden egzemp|arzprotokołuwTęczonoBurmistrzowi Miasta
Sanoka w dniu podpisania.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli
Urzędu Miasta w Sanoku pod poz.
l.22012r.

SanoĘ dnia 5 marca 2012r.
U RzĄD M !AsTA

Kontrolowany:

38.500sANoK, ul.Rrłrek1
Nlpoaz.lo.oó-|źi-.'

Kontrolujący:

BU
Danuta Łabisz

mgr

Sabina Szałankiewicz

.M*"I*

BogusłhwKamiński

85

