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WYSTĄPIENIE OKONTROLNE

Pan
Adam Bodzioch
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej
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Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)

pracownicy Wydziału Finansów i
l

Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu
I

Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili na przełomie lipca i sierpnia br.

w podległym Panu Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej kontrolę
I

sposobu wydatkowania środków dotacji celowych na realizację zadań bieżących
I

i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz sposobu pobierania

i odprowadzania dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych w związku z realizacją

tych zadań. Wyniki kontroli przedstawione zostały szczegółowo w protokole

kontroli podpisanym w dniu 07 sierpnia 2009r., w związku z powyższym na

podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie

i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 31, poz. 206) przekazuję
I I

niniej sze wystąpienie pokontrolne.



Przeprowadzona na przełomie libck i sierpnia 2009 roku kontrola wykazała,

że pobierane w Urzędzie Miasta i IGFiny w Kazimierzy Wielkiej wpływy,

związane z realizacją zadań z zakresuladministracji rządowej odprowadzane były

do budżetu państwa niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie terminami

określonymi przepisami § 8 ust. 2 iozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych, zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów

związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 nr 135, poz. 955).

Sytuacja taka wystąpiła w 2008 roku oraz w pierwszym półroczu 2009r.,

kiedy to należne wpływy były odprowadzane do budżetu, w innych niż wynikające

z prawidłowego obliczenia wielkościach, po obowiązujących w tym zakresie

terminach i bez należnych odsetek z tego tytpłu.
~

Ustalono, że na przestrzeni całego 2008 roku doszło dziesięciokrotnie

do opóźnień w przekazywaniu uzyskanego dochodu należnego Skarbowi Państwa

z tytułu fundiszu alimentacyjnego i zwrotu nienależnie pobranej zaliczki

alimentacyjnej. Do najdłuższych opóźnień w odprowadzaniu doszło w miesiącach

styczniu, maju i lipcu:

- uzyskany w dniu 08.01.2008r. Idochód po potrąceniu należnej proWIZJI

odprowadzono w dniu 29.01.2008li. w kwocie 80,05 zł, tj. z 14 dniowym

opóźnieniem;

- uzyskany w dniu 08.05.2008r. dochód po potrąceniu należnej proWIZJI

odprowadzono w dniu 30.05.2008rl w kwocie 105,70 zł, tj. z 15 dniowym

opóźnieniem; I

- uzyskany w dniu 17.07.2008r. dochód po potrąceniu należnej prOWIZJI

odprowadzono W dniu 26.08.2008t. W kwocie 0,05 zł, tj. Z 32 dniowym

opóźnieniem;
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W I półroczu 2009 roku stwierdzono dwa opóźnienia w przekazywaniu

dochodów Skarbu Państwa dotyczą one następujących kwot:

- uzyskany w dniu 05 i 06.03.2009r. dochód po potrąceniu należnej proWIZJI

odprowadzono w dniu 17.03.2009r. w kwocie 123,73 zł, tj. Z 2 dniowym

opóźnieniem;

- uzyskany w dniu 13.05.2009r. dochód po potrąceniu należnej proWIZJI

odprowadzono w dniu 28.05.2009r. w kwocie 9,36 zł, tj. Z 3 dniowym

opóźnieniem.

Opisane powyżej nieprawidłowości naruszają przepisy ustawy o finansach

publicznych Z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), które wart. 189

ust. 2 i 3 nakazywały pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostkom samorządu I terytorialnego odrębnymi ustawami

odprowadzać na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminach

określonych odrębnymi przepisami tj. wymienionym wyżej rozporządzeniem

Ministra Finansów.

Przedstawiając powyższe uprZejmIe proszę Pana Burmistrza

o niedopuszczenie do powstania podobnych nieprawidłowości w przyszłej

działalności podległego Panu Urzędu.

W szczególności należy zadbać by terminy przekazywania osiągniętych

dochodów Skarbu Państwa były zgodne z przepisami § 8 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych, zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych

i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U.

z 2006 nr 135, poz. 955). Jednocześniy informuję, że w przypadku niezachowania

obowiązujących terminów dochody te każdorazowo winny być przekazywane wraz
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z należnymi odsetkami. Naliczenia odsetek należy dokonać także

od nieterminowych wpłat stwierdzonych podczas kontroli.

o sposobie wykorzystania wystąpienia pokontrolnego l podjętych

działaniach w tym zakresie, oczekuję informacji w terminie 30 dni od daty

otrzymania niniejszego pisma.

G~~
mgr Katg,rtYna Świercz

"lREKTOR
W zia Finansów i Budż
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zapisu dotyczącego przestrzegania terminów rozliczeń dochodów Skarbu

Państwa w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. "

I [akta kontroli karta 598]

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których

jeden pozostawiono w Urzędzie Miastal i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Poinformowańo Burmistrza o możliwości łożenia pisemnych zastrzeżeń co do

ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty otrzymania. Fakt

przeprowadzenia kontroli odnotowano wPibem do książki kontroli zewnętrznych

pod pozycjąNr 4.

Kazimierza Wielka, 7.08.2009 r.

ptrO]UjąCY: '-------

Robert Wieczorekq~p
Kontrolowany:
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