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USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE.
1.1. Dane ogólne dotyczące kontroli.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Rewal przeprowadzona została
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w osobach:

st. inspektora Andrzeja Bańczyka - w okresie od 19.04. do 05.07.2021 r.,
inspektora Roberta Zielińskiego - w okresie od 19.04. do 05.07.2021 r.,

działających na podstawie upoważnień Nr 42.2021 i Nr 43.2021 z dnia ł kwietnia 2021 roku
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
Jednostka kontrolowana:
Urząd Gminy Rewal
ul. Adama Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. (91) 38-49-011, fax: (94) 38-49-029
e-mail ug@rewal.pl, sekretariat@rewal.pl
strona www: http://www.rewal.pl
strona BIP: http://www.bip.rewal.pl

Gmina Rewal, to gmina wiejska, położona w północnej części Województwa
Zachodniopomorskiego, w Powiecie Gryfickim, na dzień 31 grudnia 2020 r. zajmowała
powierzchnię 42,7 km i liczyła 3 624 mieszkańców.
1.2. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego.

W badanym okresie funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Rewal sprawowały
następujące osoby:

> Pani Marzena Salomon - wybrana na podstawie uchwały Nr XLI/205/16 Rady Gminy
Rewal z dnia 29 grudnia 2016 r.,

> Pan Bogusław Woźniak - wybrana na podstawie uchwały Nr LX/358/18 Rady Gminy
Rewal z dnia 07 maja 2018 r.,

> Pani Wanda Szukała-Błachuta - wybrana na podstawie uchwały Nr 1/1/2018 Rady
Gminy z dnia 20 listopada 2018 r.

Funkcję Wójta Gminy Rewal w badanym okresie pełniły osoby:
> Pan Robert Skraburski od l grudnia 2006r. - zawieszony w czynnościach z dniem

20 czerwca 2017 r. Wyciąg z Postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych
Prokuratury Okręgowej w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2017r. złożono do akt kontroli
pod póz. 44. (stosunek pracy rozwiązany z dniem 29 stycznia 2018r.),

> Wioletta Brzezińska - Zastępca Wójta od 14 czerwca 2017r. do 31 października 2017r.
Powołana w dniu 14 czerwca 2017 r. zarządzeniem Wójta Nr 53/2017 w sprawie
powołania zastępcy wójta; wedhig zapisów zarządzenia:
• w § l ust. l. „Ustalam, że w Gminie Re-wal będzie l Zastępca Wójta",

w § l ust. 2 powołuję Paniq Wiolettę Brzezińską na stanowisko Zastępcy Wójta z
dniem 14 czerwca 2017 r. ",
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w § l ust. 3 „Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na podstawie
powołania na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Re-wal z dniem określonym
w ust. 2",

l . . . , . . ^'.
w § 2 „Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania ".

Kserokopię zarządzenia Nr 53/2017 Wójta z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
powołania zastępcy wójta złożono do akt kontroli pod póz. 41.

Nadmienić należy, że powołana osoba do tego momentu była Sekretarzem Gminy.
Powołując Zastępcę Wójta nie wypowiedziano osobie powoływanej umowy o pracę na
stanowisku Sekretarza Gminy.
Do dnia 14 czerwca 2017 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny, przyjęty
zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2016 z dnia l lutego 2016 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, w którym nie było przewidziane
stanowisko Zastępcy Wójta. Stanowisko to wprowadzono do Regulaminu
Organizacyjnego zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., w którym na mocy
§ l pkt l wprowadzono do § 10 ust. ł Regulaminu stanowisko Zastępcy Wójta, a na
mocy § l pkt 2 dodano § 21 a Regulaminu o treści:
„ l. Zastępca Wójta wykonuje zadania pomierzone mu przez Wójta zgodnie z jego

wskazówkami i poleceniami.
2. Zastępca Wójta sprawuje funkcję Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości

pełnienia przez niego obowiązków. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie czynności
należące do Wójta".

ponadto na mocy § 2 zmieniono strukturę stanowisk wprowadzając stanowisko Zastępcy
i zachowując jednocześnie stanowisko Sekretarza, a w § 3 dokonano zmiany schematu
organizacyjnego w tym zakresie, w § 5 postanowiono, że zarządzenie powyższe wchodzi
w życie z dniem podpisania.

Analizując okazaną dokumentację stwierdzono, że nie ustalono zakresu praw i
obowiązków dla stanowiska Zastępcy Wójta, co było niezgodne z standardami
określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z
2009 r. Nr 15, póz. 84), wydanymi na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240) w którym ogłoszono, co
następuje:
§ l. Określa się standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
§ 2. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych stanowią załącznik
do komunikatu.

W części II Komunikatu, tj. „Standardy kontroli zarządczej" lit. A. Środowisko
wewnętrzne pkt 3 i 4 określono:

3. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i
zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych
komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być
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określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego
pracownika.

4. Delegowanie uprawnień

Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom
zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być
odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z
nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji,
zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno
być potwierdzone podpisem.

Stwierdzono ponadto, że nie ustalono wynagrodzenia Zastępcy Wójta - wynikającego z
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. póz. 1786 ze zm.), z którego przepisów
wynika, że wynagrodzenie zasadnicze wynosiło maksymalnie 4 800,00 zł, a dodatek
funkcyjny gr. 7 - l 760,00 zł. Osoba powołana na zastępcę pobierała przez cały okres
pełnienia tej funkcji (do końca marca 2018 r.) wynagrodzenie ustalone dla sekretarza w
roku 2013 (wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 632,00 zł oraz dodatek funkcyjny w
wysokości l 760,00 zł).

Ponadto ww. osoba nie złożyła oświadczenia majątkowego przez cały okres pełnienia
funkcji zastępcy.

Pismem z dnia 30 października 2017 r. Zastępca złożyła rezygnację z pełnionej funkcji;
kserokopię pisma, wraz z oświadczeniem zawierającym uzasadnienie rezygnacji, złożono
do akt kontroli pod póz. 47.

W dniu 14 gmdnia 2017 r. osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów „do
wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Rewal" -wydała zarządzenie Nr 93/2017
Wójta w sprawie odwołania Zastępcy Wójta przy czym w § l ust2 określono, że
„Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę". Kserokopię
Zarządzenia Nr 93/2017 Wójta z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania złożono
do akt kontroli pod póz. 41.

> Od 1 do 12 listopada 2017r. - stanowisko Wójta nie było obsadzone,

> Maciej Bejnarowicz od 13 listopada 2017r. do 19 listopada 2018r. - wyznaczony przez
Prezesa Rady Ministrów „do -wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Rewal w
okresie zawieszenia w czynnościach służbowych Wójta Gminy Rewal Pana Roberta
Skraburskiego, jednak nie dłużej niż do wygaśnięcia mandatu Wójta'". Kserokopię pisma
Prezesa RM z dnia 10 listopada 2017r. złożono do akt kontroli pod póz. 42.

> Konstanty Tomasz Oświęcimski - wybrany w wyborach bezpośrednich - od 20 listopada
2018r. do chwili obecnej. Kserokopię zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej z dnia
5 listopada 2018 r. o wyborze Wójta złożono do akt kontroli pod póz.43.

7
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Funkcję Sekretarza Gminy w badanym okresie pełniły osoby:

> Wioletta Brzezińska od dnia l września 201 Or. do dnia 31 marca 2018r.). Kserokopię
świadectwa pracy złożono do akt kontroli pod póz. 45.

> Karolina Myroniuk - od 08 stycznia 2018 do 31 marca 2018r. - w drodze zwiększenia
obowiązków służbowych i powierzenia dodatkowych zadań związanych z pracą na
stanowisku sekretarza gminy. Kserokopię „Porozumienia stron w sprawie zwiększenia
obowiqzkow służbowych i powierzenia dodatkowych zadań" w którym przyznano dodatek
specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku fimkcyjnego oraz
udzielonego upoważnienia złożono do akt kontroli pod póz. 39.

> Karolina Myroniuk od 3 kwietnia 2018r. do 31 sierpnia 2019r., na mocy „Porozumienia
zmieniającego warunki pracy" z dnia 3 kwietnia 2018r. w którym zmieniono
dotychczasowe stanowisko „głównego specjalisty ds. ocen oddziaływania na środowisko
na stanowisko Sekretarza Gminy". Kserokopię porozumienia zmieniającego warunki
pracy" z dnia 3 kwietnia 2018r. złożono do akt kontroli pod póz. 40.

> Pani Wioletta Brzezińska od dnia 01 września 2019r. wskutek ugody sądowej z dnia 15
maja 2019 r., na mocy której ,J)ozwany Urząd Gminy Re-wal przywraca Powódkę
Wiolettę Brzezińską na poprzednio zajmowane stanowisko pracy tj. Seh-etarza Gminy
Rewal, na tych samych warunkach pracy i płacy". Kserokopię Ugody sądowej złożono
do akt kontroli pod póz. 37.

Funkcję Skarbnika Gminy w kontrolowanym okresie pełniły następujące osoby:

> Pani Iwona Sielska (poprzednie nazwisko Bulanowska) od 19 stycznia 2015r. powołana
uchwałą Nr VII/15/15 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2015r. - zawieszona w
czynnościach służbowych z dniem 30 marca 2018r. - kserokopię Zawiadomienia
Prokuratury Okręgowej z dnia 3 kwietnia 2018r. złożono do akt kontroli pod póz. 35.
Odwołana uchwałą Nr V/21/2019 Rady z dnia 28 lutego 2019r (stosunek pracy
rozwiązany z dniem 28 lutego 2019r.- kserokopię „Informacji o warunkach rozwiązania
stosunku pracy na podstawie podołania" złożono do akt kontroli pod póz. 36.).

> Od l kwietnia 2018r. do 28 lutego 2019r. stanowisko Skarbnika Gminy nie było
obsadzone. Pani Beata Zoła - Główny Księgowy - została upoważniona przez Panią
Iwonę Sielską (skarbnika gminy) od l sierpnia 2017r. „do składania w moim imieniu
kontrasygnaty podczas mojej usprawiedliwionej nieobecności w pracy"- kserokopię
upoważnienia złożono do akt kontroli pod póz. 34.

> Beata Zoła od l marca 2019 r. powołana uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy z dnia
28.02.2019r.

Dane powyższe dotyczące funkcji Wójta Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika wynikały z
Wykazu sporządzonego przez Sekretarza Gminy, który złożono do akt kontroli pod póz. 38.
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1.3. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

1.3.1. Statut.

W badanym okresie w Gminie obowiązywał statut wprowadzony:

• uchwałą Nr XIII/70/2007 z dnia 27 lipca 2007 r., wielokrotnie zmieniany - wykaz zmian
dokonanych do 5 listopada 2015r. złożono do akt kontroli pod póz. 46. W dniu 28 czerwca
2018r. dokonano kolejnej zmiany uchwałą Nr LXIII/388/18,

• uchwałą Nr XVII/106/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. - ogłoszony w dzienniku Urzędowym'
Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 11 marca 2020 r. pod póz. 1402, natomiast
pod póz. 1403 opublikowano Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.57.2020.AB z dnia
5 marca 2020 r. w którym stwierdzono nieważność 20 punktów statutu.

1.3.2. Regulamin organizacyjny urzędu.

W latach 2017-2020 w Urzędzie Gminy Rewal obowiązywał Regulamin Organizacyjny,
O przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2016 z dnia l lutego 2016 r. w sprawie nadania

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, zmieniany poniższymi zarządzeniami;
- Nr 17/2017z dnia 28 lutego 2017 r.
- Nr 52/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., którym wprowadzono m.in. w § 10 ust. l

stanowisko Zastępcy Wójta oraz dodano § 2 la o treści:
„ l. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta zgodnie z jego

wskazówkami i poleceniami.
2. Zastępca Wójta sprawuje funkcję Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości

pełnienia przez niego obowiązków. Zah-es zastępstwa obejmuje wszystkie czynności
nalezqce do Wójta ".

- Nr 86/2017z dnia 28 listopada 2017 r.
- Nr 9/2018 z dnia l lutego 2018 r. usunięto stanowisko Zastępcy Wójta i skreślono § 21 a.

Od tego czasu regulamin nie przewiduje funkcji Zastępcy Wójta. Wyjaśnienie w sprawie
niepowołania Zastępcy Wójta [art. 26a ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020r. póz. 713 ze zm.)] złożono do akt kontroli pod póz. 163.
W wyjaśnieniu Wójt podał, że „Przepis art.26a ust. l ustawy o samorządzie gminnym
kreuje normę o charakterze kompetencyjnym, a tym samym zarządzenie -wójta , burmistrza,
prezydenta o powołaniu zastępcy czy zastępców lub też braku ich po-wołania, należy do
wyłącznej kompetencji organu wykonawczego i jest objęte sferą autonomii.
Niepo-wotanie zastępcy to duże oszczędności, których gmina cały czas potrzebuje i nie jest
niezgodne z prawem. To nie jest brak, który uniemożliwiałby funkcjonowanie gminy. Nie
ma mowy o zagrożeniu ciągłości funkcjonowania samorządu, bo stosowne umocowania
sekretarza takq ciągłość zapewniają. Takie rozwiązanie skutecznie funkcjonuje i sprawdza
się w gminie Rewal".

- Nr 10/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
- Nr 44/2018 z 30 marca 2018r. - dodano § 25 ust. 5 dot. stanowiska kierowcy.
- Nr 24/2019 z 18 lutego 2019 r. -w § 30 ust. 6 dot. koordynowania projektów unijnych i

funduszy pomocowych.
- Nr 78/2019 z dnia 30 lipca 2019r.
- Nr 80/2019 z dnia l sierpnia 2019r.
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- Nr 122/2019 z dnia 15 listopada 2019r.
- Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020r.
- Nr 88/2020 z dnia 15 września 2020 r. uchylające Nr 31/2020.
- Nr 94/2020 z dnia 24 września 2020 r. uchylające Nr 122/2019.
Nieprawidłowości w zakresie organizacji Urzędu były przedmiotem wystąpienia
pokontrolnego NIK z dnia 26 października 2020 r. LSZ.410.007,05.2020 w którym w pkt 14
części IV. Uwagi i wnioski wskazano na konieczność:
Uaktualniania pracownikom Urzędu zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Przywołując Standard 3 zawarty w załączniku do ww. komunikatu nr 23 Ministra Finansów z
dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów, który
stanowi m.1n., że zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych
komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być
określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.
W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne dokonanej w piśmie OrA.1710.1.13.2020.WB. z
dnia 11 lutego 2021 r. Wójt Gminy poinformował m.in. że „Urzqd Gminy Rew al jest w
trakcie wykonyv^'ania czynności związanych z uporządkowaniem struktury organizacyjnej oraz
zah-esów obowiązków pracowników i powierzonych im zadań w celu jasnego ob-eślenia
spoczywających na nich obowiązków. Praco-wnicy zostali pouczeni o obo-wiqzku
przestrzegania zapisów •wynikających z obowiązujących Zarządzeń Wójta. Ostateczny termin
zakończenia opracowania regulaminu organizacyjnego oraz właścwych zah-esów czynności
został zaplanowany do końca II kwartału 2021r". Kserokopię odpowiedzi na wystąpienie
pokontrolne złożono do akt kontroli pod póz. 84.

2.1. Dane ogólne o samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych
współdziałających i nadzorowanych.

2.1.1. Samorządowe jednostki organizacyjne.

Według „Rejestru gminnych jednostek organizacyjnych gminy", prowadzonego przez
Wójta na podstawie § 7 ust. 4 statutu (poprzednio § 8 ust. 3 statutu z 2007r.) w badanym
okresie w Gminie funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:

l. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31.
2. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu ul. Szkolna l.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu ul. Szczecińska 6.
4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Fala" w Pobierowie ul. Mickiewicza 19.
5. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji ul. Al. Bursztynowa 28.
6. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu ul. Słowackiego l.

Wydruk z powyższego Rejestru złożono do akt kontroli pod póz. 48.

Jednostki oświatowe tj. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Niechorzu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Fala" w Pobierowie prowadziły obsługę
rachunkowo-finansową i sprawozdawczą we własnym zakresie - przykładowe sprawozdanie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego złożono do akt kontroli pod póz. 130.
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o

1.4.2. Komunalne osoby prawne.

W Gminie funkcjonowały następujące spółki gminne;
> Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o. o.,
> Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.

1.4.3. Uczestnictwo w związkach komunalnych.
W badanych latach Gmina uczestniczyła w następujących organizacjach:
> Celowy Związek Gmin R-XXI, data przystąpienia - 18.03.2002 r. uchwała nr XL/291/02,
> Lokalna Grupa Działania "Gryflandia", data przystąpienia - 14.03.2008 r. uchwała nr

XXII/157/09,
> Rybacka Lokalna Gmpa Działania, data przystąpienia - 29.04.2015 r. uchwała nr

XII/50/15

1.4.4. Jednostki pomocnicze.

Obowiązek prowadzenia Rej estm jednostek pomocniczych został powierzony Wójtowi
w § 5 ust. 2 Statutu. W latach 2017 - 2020 w Gminie występowały następujące sołectwa:

Pobierowo,
Pustkowo,
Trzęsacz,
Rewal,
Niechorze
Sliwin,
Pogorzelica.

1.5. Partnerstwo publiczno-prywatne.

Według oświadczenia Wójt Gminy, w latach 2017-2020, nie zawierano umów
o charakterze partnerstwa publiczna- prywatnego. Oświadczenie złożono do akt kontroli pod
póz.105.

1.6. Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości
i gospodarki finansowej.

Od l marca 2019r. obowiązki i odpowiedzialność z zakresu rachunkowości Wójt
powierzył Beacie Źoła - powołanej uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28
lutego 2019 r. na Skarbnika Gminy Rewal, będącą jednocześnie głównym księgowym
jednostki. Kserokopię pisma o powierzeniu obowiqzkow i odpowiedzialności z zakresu
rachunkowości Głównemu Księgowemu jednostki" w którym powołano ślą na art. 54 ust. l
ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości złożono do akt
kontroli pod póz. 77. Z dokumentacji personalnej ww. osoby wynikało, że posiadała ona od
01 sierpnia 2017r. upoważnienie udzielone przez poprzedniego Skarbnika „do składania w
moim imieniu kontrasygnaty podczas mojej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
(upoważnienie w aktach kontroli pod m-34).

W okresie wcześniejszym obowiązki i odpowiedzialność z zakresu rachunkowości
powierzone miał poprzedni Skarbnik pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. wynikające:

\^
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l) z zakresu gospodarki finansowej jednostki na podstawie art. 54 ust. l ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

2) w zakresie rachunkowości na podstawie przepisów art. 4 ust. 5 ustwy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości.

1.7. Wykonywanie obowiązku w zakresie audytu wewnętrznego.

W toku kontroli wykonania obowiązku audytu wewnętrznego, dokonano analizy uchwał
budżetowych na lata 2017-2020, w celu zbadania czy jednostka podlegała wskazanemu
obowiązkowi przeprowadzenia audytu. W badanym okresie planowane dochody i wydatki
oraz przychody i rozchody według uchwał budżetowych i sprawozdań z wykonania budżetu
wynosiły:

Rok

Stan na:

Dochody:

Przychody:

Dochody + Przychody

Wydatki:

Rozchody:

Wydatki + Rozchody

2017

01.01.

60 000 682,00 zł

0,00 zł

60 000 682,00 zł

39 741 919,33 zł

20 258 762,67 zł

60 000 682,00 zł

Rok

Stan na:

Dochody:

Przychody:

Dochody + Przychody

Wydatki:

Rozchody:

Wydatki + Rozchody

2018

01.01.

55 883 000,00 zł

0,00 zł

55 883 000,00 zł

43 942 086,00 zł

11 940 914,00 zł

55 883 000,00 zł
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Rok 2019

Stan na: 01.01.

Dochody: 55 794 444,00 zł

Przychody: 0,00 zł

Dochody + Przychody 55 794 444,00 zł

Wydatki: 44 407 124,12 zł

Rozchody: 11 387 319,88 zł

Wydatki + Rozchody 55 794 444,00 zł

Rok 2020

Stan na: 01.01.

Dochody: 59 462 638,00 zł

Przychody: 2 367 229,00 zł

Dochody + Przychody 61 829 867,00 zł

Wydatki: 49 533 856,69 zł

Rozchody: 12 296 010,31 zł

Wydatki + Rozchody 61 829 867,00 zł

W odwołaniu do powyższych zestawień oraz tabel dot. obowiązku audytu w latach
2019-2020, przygotowanych przez Sekretarza Gminy oraz Skarbnika (akta kontroli póz. 113),
stwierdzono, że w latach 2017-2020, jednostka zobowiązana była do przeprowadzenia audytu
wewnętrznego.

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Gminy Rewal w latach 2017-2020 r., prowadzony był
przez firmę zewnętrzną, na podstawie zawartych umów na usługowe prowadzenie audytu
wewnętrznego na okres 12 miesięcy.

Szczegółową kontrolą objęto audyt wewnętrzny przeprowadzony w okresie l marca
2019 r.-28 luty 2020 r.

W przedstawionej Kontrolującym dokumentacji, znajdowała się oferta na wykonanie
audytu, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 11 stycznia 2019 r. Zgodnie z powyższym
wystąpiono do Wójta Gminy o przedstawienie podjętych czynności mających na celu
oszacowanie wartości zamówienia oraz wybór wykonawcy audytu wewnętrznego w roku
2019. Wójt Gminy wyjaśnił (akta kontroli póz. 114 ), że „w miesiącach styczeń - luty 2019 r.
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dokonano szacowania wartości zamówienia na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie
Gminy w Rewalu (w załączeniu notatka służbowa z dnia 19 lutego 2019 r.). Ponadto zgodnie
z informacją w notatce zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe i badanie rynku, w
oparciu o oferty dostępne -w systemie interneto-wym, oferty wpływające do Urzędu Gminy oraz
przeprowadzone rozmowy telefoniczne z przedsiębiorcami świadczącymi tego typu usługi.
Finalnie wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano w dniu l marca 2019 r. przedmiotową
umowę ".

Zgodnie z § 12 ust. 2 Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w
Urzędzie Gminy Rewal, przyjętej Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia
16.04.2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 08.02.2017 r. „Do zamówień,
których wartość szacunkowa nie przebacza 10.000 euro (wlqcznie) nie stosuje się
postanowień mniejszej Instrukcji przy czym:
a) pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia jest jednak zobowiązany, przy

dokonywaniu wyboru wykonawcy, dochować należytej staranności i rzetelności oraz
kierować się interesem ekonomicznym zamawiającego,

b) pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia udziela zamówienia ustnie
lub pisemnie. Dowodem udzielenia zamówienia dla tej kwoty jest dowód księgowy lub
podpisana umowa,

c) Wójt Gminy może -w każdym przypadku nakazać pracownikowi stosowanie postanowień
niniejszej Instrukcji w całości lub w części".

Kserokopię zarządzenia Nr 12/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., złożono do akt kontroli pod póz.
115

W umowie z dnia l marca 2019 r. określono wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne -
4 000,00 zł brutto, za:
- opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2019 rok,
- przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z planem audytu,
- dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień, stwierdzonych w trakcie

prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji,
- prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych,
- sporządzanie pisemnych sprawozdań oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych

audytów, w celu przedstawienia Wójtowi.
Kserokopię umowy złożono do akt kontroli pod póz. 116.

Plan audytu na rok 20 19 został sporządzony w dniu 21 grudnia 2018 r. i zawierał:
l) Wyniki analizy obszarów ry2yka:

Windykacja należności
Zamówienia publiczne
Organizacja i prowadzenie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczość
Podatki i opłaty
Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka nieruchomościami
Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi

•

•
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•

•

Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z funduszy i programów pomocowych
Realizacja zadań zleconych
Bezpieczeństwo, zabezpieczenie dostępu
Edukacja
Sport i turystyka, kultura i ochrona zabytków
Opieka społeczna i ochrona zdrowia, polityka prorodzinna
Polityka informacyjna i promocja
Planowanie przestrzenne
Organizacja urzędu, zarządzanie

2) Planowane zadania zapewniające:
Ocena procesu windykacji należności podatkowych
Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji
Ocena wykorzystywania i rozliczenia pojazdów w Urzędzie i Straży Gminnej.
W dniu 5 kwietnia 2019 r., dokonano zmian w planie audytu na rok 2019, poprzez

dodanie do „wyników analizy obszarów ryzyka" zagadnienia gospodarki mieszkaniowej oraz
zmianie „planowanych zadań zapewniających" na: ocenę procesu windykacji należności
podatkowych. Realizację zadania (gospodarka mieszkaniowa) oraz prawidłowość rozliczenia
dotacji.

Wójt Gminy upoważnił Audytora do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
w zakresie:

Gospodarowania i zarządzania powierzonym majątkiem oraz rozliczenia dotacji
przekazywanych dla Muzeum z budżetu Gminy (Upoważnienie z dnia 10 stycznia 2019 r.).
Termin ważności upoważnienia określono na dzień 28 marca 2019 r.
Gospodarka mieszkaniowa - realizacja zadania (Upoważnienie z dnia 6 maja 2019 r.).
Termin ważności upoważnienia upłynął z dniem 30 lipca 2019 r.

- Ocena procesu windykacji należności podatkowych (Upoważnienie z dnia 20 maja 2019
r.). Termin ważności upoważnienia określono na dzień 15 września 2019 r.

- Gospodarka mieszkaniowa - realizacja zadania (Upoważnienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.).
Termin ważności upoważnienia upłynął z dniem 30 października 2019 r.
Gospodarka mieszkaniowa - realizacja zadania, kontynuacja zadania zapewniającego
(Przedłużenie upoważnienia w dniu 22 października 2019 r.). Upoważnienie przedłużono
do dnia 22 listopada 2019 r.
Prawidłowość rozliczenia dotacji (Upoważnienie Nr OrA.0052.53.2019 z dnia 28 listopada
2019 r.). Termin upoważnienia określono do dnia 31 gmdnia 2019 r.
Prawidłowość rozliczenia dotacji (Przedłużenie upoważnienia w dniu 30 gmdnia 2019 r.).
Upoważnienie przedhiżono do 31 stycznia 2020 r.

Sprawozdanie końcowe za rok 2019 zostało złożone w dniu 22 stycznia 2020 r. We
wskazanym sprawozdaniu zostały wydane zalecenia w zakresie: windykacji należności
podatkowych oraz gospodarki mieszkaniowej.
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Sporządzono trzy (3) sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytu:

• Z dnia 22 listopada 2019 r. dot. Gospodarki mieszkaniowej (5 zaleceń dla Referatu
Gospodarki Nieruchomościami oraz 3 zalecenia dla Skarbnika Gminy oraz
l dodatkowe). W dniu 11.12.2019 r. Skarbnik Gminy przedłożył informację Wójtowi
o podjęciu działań w zakresie wskazanych zaleceń. Natomiast w dniu 19.12.2019 r., osoba
pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, przekazała
Sekretarzowi Gminy informację o zapoznaniu się z sprawozdaniem audytora oraz
wykonanie zaleceń pokontrolnych w nim zawartych.

• Z dnia 27 listopada 2019 r. dot. Oceny procesu windykacji należności podatkowych (12
zaleceń dla Referatu Podatków, Opłat i Kontroli). W dniu 28 października 2019 r.,
Sekretarz Gminy zobowiązała Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Kontroli do
zapoznania się z sprawozdaniem oraz wykonaniu zaleceń zawartych w danym
dokumencie.

• Z dnia 17 stycznia 2020 r. dot. Prawidłowości rozliczania z dotacji (3 zalecenia dla
Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych). W dniu 28 stycznia 2020 r.. Sekretarz
przekazała do Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, sprawozdanie audytora
oraz zobowiązała do zapoznania się z danym dokumentem i wykonania zaleceń w nim
wskazanych. Kierownik referatu w dniu 10 marca 2020 r., poinformował o podjętych
działaniach wobec wskazanych zaleceń.

Pismem z dnia 26 lutego 2021 r.. Audytor poinformował o niezrealizowaniu czynności
sprawdzających dot. zadania pn. „Ocena procesu windykacji należności podatkowych.
W powyższym piśmie odwołano się do nieprzekazania informacji w zakresie podejmowanych
działań przez kierownika komórki audytowanej, z którym uzgodniono, że z uwagi na absencję
pracowników związaną z epidemią COVID-19, czynności zostaną podjęte w styczniu 2021 r.
W dniu 27 stycznia 2021 r.. Audytor zwrócił się z prośbą o przedłużenie upoważnienia,
jednocześnie informując Sekretarza Gminy, że nie otrzymano żadnej odpowiedzi
i dokumentacji w zakresie czynności sprawdzających. Kierownik Referatu Podatków, Opłat
i Kontroli w dniu 4 maja 2021 r., przedłożyła Wójtowi Gminy, sposób i terminy realizacji
zaleceń wykazanych w sprawozdaniu.

Z tytułu wskazanej umowy audytu, poniesiono następujące wydatki:
Faktura nr 11/03/2019 z dn. 31 marca 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 6/04/2019 z dn. 30 kwietnia 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 13/05/2019 z dn. 31 maja 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 6/06/2019 z dn. 30 czerwca 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 10/07/2019 z dn. 31 lipca 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 8/08/2019 z dn. 16 września 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 9/09/2019 z dn. 30 września 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 6/10/2019 z dn. 31 października 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 12/11/2019 z dn. 30 listopada 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 4/12/2019 z dn. 30 gmdnia 2019 r. na kwotę 4 000,00 zł,
Faktura nr 12/01/2020 z dn. 31 stycznia 2020 r. na kwotę 4 000,00 zł,
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Faktura nr 6/02/2020 z dn. 28 lutego 2020 r. na kwotę 4 000,00 zł.
Wydruk z systemu GMINA v.2, ZETO Koszalin, analityki konta 201 dot. wydatków
poniesionych na audyt wewnętrzny w okresie lat 2019-2020 oraz kserokopię faktury nr
8/08/2019, złożono do akt kontroli pod póz. 117.

1.8. Przeprowadzone kontrole zewnętrzne w zakresie gospodarki finansowej
oraz gospodarowania mieniem.

Zgodnie z danymi zawartymi w książce kontroli Urzędu Gminy Rewal, w latach 2017-
2020, kontrole w zakresie gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem zostały
przeprowadzone przez:
l. Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie - kontrola kompleksowa za lata 2013-2016.
2. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie - prawidłowość realizacji pożyczki z budżetu

państwa.
3. Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie - kontrola doraźna przepływów finansowych

ze spółką „Wodociągi Rewal".
4. Najwyższą Izbę Kontroli - gospodarowanie nieruchomościami - zakończona 18.08.2020r.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - kontrola wykorzystania

dotacji celowej przyznanej na wymianę opraw oświetleniowych na hali sportowej w
Niechorzu.

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
2.1. Stan i kompletność ksiąg rachunkowych budżetu i urzędu.
2.1.1 Dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

W latach 2017-2020 zasady polityki rachunkowości określono w zarządzeniu nur
57/2010 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr l - „Ogólne zasady prowadzenia ksiqg rachunkowych",
Załącznik Nr 2 - „Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego",
Załącznik Nr 3 - „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy"
obejmująca zakładowy plan kont dla budżetu Gminy (konta bilansowe), i dla Urzędu [z
wykazem kont bilansowych i pozabilansowych (syntetycznych) i pomocniczych
(analitycznych)], „Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe" tj. wykaz
modułów tworzących księgi rachunkowe (komputerowe) wraz z opisem ich działania
(system ZUS-płatnik, Bestia, system finansowo-księgowy (moduły; FINANSE I
KSIĘGOWOŚĆ, BILANS, BUDŻET, HARMONOGRAMOWANIE BUDŻETU,
UPOMNIENIA PODATKOWE / TYTUŁY WYKONAWCZE, PŁACE),
Załącznik Nr 4 - „System ochrony danych w jednostce",
Załącznik Nr 5 - „Instmkcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych",
Załącznik Nr 6 - „Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat",
Załącznik Nr 7 - „Instrukcja sporządzania bilansu skonsolidowanego".
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Kserokopię zarządzenia nr 57/2010 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal wraz z
załącznikami (w formie elektronicznej) złożono do akt kontroli pod póz. 13.

Powyższe regulacje podlegały modyfikacjom i zmianom:

l). W zarządzeniu nr 143/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21.12.2018 roku w sprawie
aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal (obowiązującym z
dniem podpisania):

a) w załączniku lir 3 „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy"
dokonano zmian zasad funkcjonowania kont:

> 130 - Rachunek bieżący jednostki, po przez dodanie zdania - „konto służy do
ewidencji dochodów dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych i -wydatków realizowanych z wyodrębnionego
rachunku bankowego - GPPiRPAiPN\

> 131 - Rachunek bieżący pomocniczy jednostki poprzez „Dodaje się zapis - nie
dokonuje się księgowań".

b) w załączniku nr 5. „Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych"
> w § 14 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

• Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Pod pojęciem środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwale i zrównane z
nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok,
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, do środków
trwatych umarzanych stopniowo zalicza się środki trwałe o wartości określonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy
amortyzacyjne sq uznawane za koszty uzyskania przychodu, czyli o -wartości
początkowej od 10 000,00 zF.

• Pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli środki tr-wałe uległy ulepszeniu to wartość początkowa tych środków,
powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie. Środki trwale
uważa się za ulepszone, gdy suma ^ydatko^v poniesionych na przebudowę,
rekonstrukcję lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10
000,00 zł i wydatki te powodują wzrost -wartości użytkowej w stosunku do
wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, mierzonej w
szczególności okresem używania, zdolnością ^wytwórczą, jakością produktów
uzyskanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich
eksploatacji".

• Pkt 16 otrzymuje brzmienie;
„Stopniowo umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej
od 10000,00 zł. Wartości niematerialne i pralne o wartości początkowej
nieprzekraczającej tej k\\'oty sq umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich
do użytkowania".

Kserokopię zarządzenia nr 143/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21.12.2018 roku w
sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal złożono do
akt kontroli pod póz. 14.

2). W zarządzeniu nr 138/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.12.2019 roku w sprawie
aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal (obowiązującym z
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dniem podpisania), w załączniku nr 3. „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla
budżetu Gminy" w § 2 Zasady funkcjonowania kont dodano zapis : „Ustala się, że
uzyskane zwroty wydatków dokonanych tym samym roku budżetowym zmniejszają
wykonanie planowanych wydatków -w tym samym roku budżetowym a uzyskane zwroty
wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu".
Kserokopię zarządzenia nr 138/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20.12.2019 roku w
sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal złożono do
akt kontroli pod póz. 15.

3). W Zarządzeniu nr 138/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.12.2020 roku w sprawie
aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal obowiązującym od
01 stycznia 2021 r.:

a) w załączniku nr l „Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych":

> § 3 - Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, dopisuje się

?9'„Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiqg rachunkowych jednostki kontynuującej
działalność powinno nastqpio do dnia 30 kwietma roku następnego, a -w
jednostkach, których sprawozdanie podlega zatwierdzeniu lub wchodzi w skład
sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania za
rok obrotowy".

> § 4 - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dopisuje się:
pkt 15 - „Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu
prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń oraz inne płatności
ponoszone za oh-es przekraczający jeden miesiqc, nie podlegają rozliczeniom
w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na
nieistotny M'ptyw na sytuację finansowa oraz rzetelne i jasne przedstawienie
sytuacji finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w
kosztach wg miesiąca wystawienia dokumentu".
pkt 16 - ,^oszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i
innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność księgowane sq w
następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i
abonament zaliczane sq do kosztó-w danego roku, w którym przypada okres
rozliczenwwy, dowody za okres przypadający •w dwóch różnych, rocznych
okresach sprawozdawczych sq ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży
wskazanym na dokumencie rozliczeniowym".

b) W załączniku nr 2. „Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego."

> § l Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
Pkt 14 otrzymuje brzmienie:

l) Bez zmian
- 2) Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

umarzanych w 100%, których wartość jest niższa niż 10.000 zł i równa lub
wyższa 1.000 zł prowadzi się księgi inwentarzowe ( ewidencja ilościowo -
wartościowa),
3) Przedmioty w okresie użytkowania dłuższym niż rok lecz o wartości
jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą
zakupu w pełnej wartości jako zużycie materiałów,
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- 4) Przedmioty o okresie używania dłiiższym niż rok o wartości powyżej 1.000
zł a poniżej 10.000 zł umarza się metodą uproszczoną poprzez jednorazowy
odpis w pełnej wartości zakupu i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie
013 - pozostałe środki trwałe,
5) Ponadto bez względu na wartość jednorazowo umarza się: książki i inne
zbiory biblioteczne, meble i dywany i wyposażenie,
6) Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10.000 zł zalicza się do środków
trwałych i umarza metodą liniową raz w roku za pomocą stawek
amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych. Umorzenia dokonuje się na koniec roku.

Pkt 15 otrzymuje brzmienie:
l) Bez zmian,

- 2) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej (inwentaryzowane raz
na cztery lata)",
2) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
poniżej 1.000 zł podlegaj ą jedynie ewidencji ilościowej (inwentaryzowane raz
na cztery lata)",
3) Wartości niematerialne i prawne o cenie poniżej 10.000 zł odpisuje się
jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i
prawne są umarzane według stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się na koniec
roku,

c) W załączniku nr 3 „ Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Urzędu"

> W § 2 zasady funkcjonowania kont:
Zespół O - majątek trwały zmienia sią na aktywa trwałe,
Konto Oli -na stronie Ma konta 011 dodaje się zapis:
4) Ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu

terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom,
Konto 130 - zmienia się i dodaje zapis: Na koncie 130 obowiązuje zachowanie
zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika księgowości ma
zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz
niezbędne dane do sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub
innych określonych w odrębnych przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie
innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne
dla zachowania czystości obrotów.

Konta pozabilansowe: Wykreśla się zapis dotyczący konta 975 - wydatki
strukturalne.

>

Kserokopię zarządzenia nr 138/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.12.2020 roku w
sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal złożono do
akt kontroli pod póz. 16.

4) W Zarządzeniu nr 139/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.12.2020 roku w sprawie
aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal ustalono nowy
wykaz programów wprowadzonych do stosowania niniejszym zarządzeniem (lub
stosowanych)w jednostce na potrzeby obsługi finansowo-księgowej, plac i kadr,
ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości
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niematerialnych i prawnych, realizacji operacji bezgotówkowych i obsługi budżetu
jednostki obejmujący:
l. program finansowo-księgowy pod nazwą GMINA, ZETO Koszalin,
2. program kadrowy pod nazwą Kadry i Płace, SIGID Poznań,
3. program płacowy pod nazwą Kadry i Płace, SIGID Poznań,
4. program do obsługi ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych pod nazwą GMINA, ZETO Koszalin,
5. system komputerowy z zakresu świadczenia usług bankowości elektronicznej

wykorzystywany na podstawie umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w
Gryficach do realizacji operacji bezgotówkowych,

6. program BESTI@ wykorzystywany do ewidencji budżetu i ewidencji zmian w
budżecie jednostki, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz
przesyłania tych danych, udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Kserokopię zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.12.2020 roku w
sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal złożono do
akt kontroli pod póz. l 7.

2.1.2. Zakładowy plan kont.

W badanym okresie obowiązywały Zakładowe Plany Kont określone w załączniku nr 3 do
ww. zarządzenia Wójta nr 57/2010 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal (załącznik nr 3 w
aktach kontroli nr 13).
Dokonując porównania kont określonych w Zakładowym Planie Kont dla Urzędu Gminy z
faktycznie prowadzonymi przez księgowość kontami stwierdzono, że w latach 2017-2020 w
ewidencji księgowej funkcjonowały konta:
a) 410- „Świadczenia finansowane z budżetu" na którym ujmowano następujące obroty:

w 2018 roku 151 062,98 zł (150 809,00 zł jako diety radnych i sołtysów w § 3030 i
kwota 253,98 zł stypendium szkolne w § 3240),
w 2019 roku 70 285,81 zł, (diety radnych 61 885,81 zł i stypendia 8 400,00 zł),

b) 411- „Pozostałe obciążenia" na którym ujmowano następujące obroty:
w 2017 roku 5 509,50 zł -składki członkowskie dla związku celowego R-XXI w §
2900 „Wpł gmi ipo~wi na rzecz innych JST oraz z\viqz1€\
w 2018 roku 15 081,56 zł -odpis podatku rolnego w kwocie l 669,56 zł w § 2850,
składki na związek celowy 7 412,00 zł w § 2900 , odszkodowanie sądowe 6 000,00
zł w § 4590,

- w 2019 roku 10 516,46 zł-odpis podatku rolnego l 422,09 zł, zwrot do Wojewody
dotacji w § 2910 w kwocie l 750,37 zł z rozdziału 75011, składki na związek celowy
7 344,00 zł w § 2900,

- w 2020 roku 7 577,62 zł- odpis podatku rolnego 281,62 zł, składki na związek
celowy 7 296,00 zł w § 2900,

Analityczne wydruki kont 410 i 411 za lata 2017-2020 złożono do akt kontroli pod póz. 29.
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Syntetyczne zestawienia sald i obrotów za lata 2017 - 2020 złożono do akt kontroli
odpowiednio pod pozycjami:

za rok 2017 pod póz. 30,
za rok 2018 pod póz. 31,

• za rok 2019 pod póz. 32,
za rok 2020 pod póz. 33.

Konta 410 i 411 nie były przewidziane w obowiązującym zakładowym planie kont.
Nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania czymiości kontrolnych poprzez wydanie przez
Wójta zarządzenia nr 58/2021 z dnia 31.05.2021 roku w sprawie aktualizacji przyjętych
zasad polityki rachunkowości. Kserokopię zarządzenia nr 58/2021 z dnia 31.05.2021 roku
złożono do akt kontroli pod póz. 104.

2.1.3. Przestrzeganie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym ustaleń
zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Zagadnienie badano analizują wybrane operacje gospodarcze w poszczególnych częściach
protokołu.

2.1.4. Przestrzeganie ustawowych terminów zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu i
urzędu.

W oparciu o „Raporty okresów rozliczeniowych" dla:
jednostki 000 (budżet),
jednostki 001 (urzędu gminy),

stwierdzono, że dokonywano zamknięcia ksiąg rachunkowych w wymaganych tenninach.
Raporty ze wskaźnikami zamknięcia roku złożono do akt kontroli pod póz.65.

2.2. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy, rozrachunki i roszczenia.

2.2.1. Gospodarka środkami pieniężnymi.

W kontrolowanej jednostce w okresie badanym nie funkcjonowała kasa. Obsługę kasową
prowadził Bank Spółdzielczy w Gryficach w ramach obsługi bankowej gminy.

2.2.1.1. Regulacje wewnętrzne określające zasady gospodarowania środkami
pieniężnymi.

W związku z obsługiwaniem kasowym gminy przez Bank Spółdzielczy nie występowała
konieczność regulacji w powyższym zakresie.

2.2.1.2. Przestrzeganie obowiązujących regulacji określających gospodarowanie
środkami pieniężnymi, w tym ich dokumentowanie.

W związku z obsługiwaniem kasowym gminy przez Bank Spółdzielczy nie występowało
powyższe zagadnienie.
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2.2.2. Obsługa bankowa.

2.2.2.1. Wybór banku do obsługi bankowej jednostki
organizacyjnych.

samorządowych jednostek

Obsługę bankową w okresie badanym pełnił:
Od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku, Bank Spółdzielczy w Gryficach na
wykonanie a podstawie „Umowy na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Re-wal i
jej jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Gminny Ośrodek Kultury (lub jego następca prawny); Zespół Szkół Sportowych w
Rewalu; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu; Zespól Szkół Ogólnokształcących w
Pobierowie; Schronisko Młodzieżowe FALA w Pobiero-wie"- prawidłowość wyboru
banku była przedmiotem poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO.

— Od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obsługę pełni Bank Spółdzielczy w
Gryficach na podstawie „Umowy ramowej modulo nr 105242" z dnia 31.12.2020r.
Kserokopię umowy złożono do akt kontroli pod póz. 85.
Wyboru banku dokonano w trybie negocjacji na „kompleksową obsługę bankową budżetu
Gminy Rewal, w tym jednostek budżetowych Gminy" -wraz z jednostkami
organizacyjnymi". Wartość zamówienia określono na 50 000,00 zł w dniu 12.11.2020r. na
podstawie dotychczasowych kosztów obsługi (wg art. 4 pkt 8 ustawy PZP).
W umowie ustalono m.in. wysokość opłat za przelewy dokonane w bankowości
intemetowej na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Gryficach w wysokości
za jeden przelew. W styczniu 2021 roku poniesiono z tego tytułu koszt w wysokości
160,38 zł za przelewy +3 150,00 opłata miesięczna ryczałtowa za obsługę obejmująca
wszystkie jednostki organizacyjne.

Wydruk „Analitycznego zestawienie sald" - kosztów za styczeń 2021 roku (konto 402
750234300) złożono do akt kontroli pod póz. 86.

2.2.2.2. Prawidłowość dokumentowania operacji bankowych.

W związku z uzyskaną pożyczką z budżetu państwa w roku 2016 i realizacja programu
naprawczego jednostka kontrolowana w latach 2017-2020 nie korzystała z kredytu w
rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2.2.2.3. Realizowanie obowiązku zgłaszania i aktualizowania numerów rachunków
bankowych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z centralizacji Vat.

W dniu 8 listopada 2010 r.. Gmina Rewal dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w
zakresie podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Gryficach.

Zgodnie ze zgłoszeniem rejestracyjnym (akta kontroli póz. 118) wykazu podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Gmina Rewal posiadała zgłoszony jeden rachunek
bankowy do rozliczeń VAT: 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001.

Na podstawie powyższych dokumentów stwierdza się, że Gmina Rewal dopełniła
obowiązku wynikającego z przekazania do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, informacji o
posiadanych rachunkach centralizacji VAT.
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W dniu 18 czerwca 2021 r. dokonano aktualizacji zgłoszenia numerów trzech
rachunków (schronisko, szkoła Niechorze, szkoła Rewal). Kserokopia NIP-2, Urzędowego
poświadczenia odbioru i Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT złożono
do akt kontroli pod póz. 119.

2.2.2.4. Karty płatnicze i ich wykorzystanie.

Z oświadczenia uzyskanego od Skarbnika Gminy wynikało, że nie występowały karty
płatnicze. Oświadczenie złożono do akt kontroli pod póz. 66.

2.2.3. Rozrachunki i roszczenia (rodzaje rozrachunków i prawidłowość
funkcjonowania kont rozrachunkowych).

W kontrolowanej jednostce funkcjonowały następujące konta syntetyczne
rozrachunków:

• w ewidencji Urzędu Gminy (jednostki):
Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia:
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych,
224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych,
225 - Rozrachunki z budżetami,
226 - Długoterminowe należności budżetowe,
228 - Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, czy były zagr
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami,
240 - Pozostałe rozrachuiiki,
245 - Wpływy do wyjaśnienia,
290 - Odpis aktualizujące należności,

w ewidencji Gminy (organu):
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych,
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych,
224 - Rozrachunki budżetu,
226 - Rozliczenia z Jednostkami Organ Vat,
240 - Pozostałe rozrachunki,
245 - Kwoty do wyjaśnienia,
260 - Zobowiązania finansowe.
Analizując dane ujęte w „Syntetycznym zestawieniu sald i obrotów" dla jednostki Urząd
Gminy za rok 2020 (akta kontroli nr 33) stwierdzono, że konto 222 - Rozliczenie dochodów
budżetowych, wykazało saldo Ma w wysokości 88,35 zł i obejmowało wpłatę wniesiona w
dniu 19.11.2020r. za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz
rejestru PESEL. Wydruk „Potwierdzenia transakcji" na kwotę 93,00 zł złożono do akt
kontroli pod póz. 109. Kwotę 88,35 zł w dniu 12.02.2021r. przelano na rachunek
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z opisem „przekazanie dochodów z tyt.
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o

udostępnienia danych osobowych". Wydruk „Potwierdzenia transakcji" na kwotę 88,35 zł
złożono do akt kontroli pod póz. 110.

Wydruk „Analitycznego zestawienia sald i obrotów za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r." z
dnia 24.06.2021 dla konta 222 0047 „Udostępnianie danych osobowych" złożono do akt
kontroli pod póz. 111.

Wydruk „Analitycznego zestawienia sald i obrotów za okres 01.01.2021 do 31.12.2021r." z
dnia 24.06.2021 dla konta 222 0047 „Udostępnianie danych osobowych" złożono do akt
kontroli pod póz. 112.

Pobrana opłata (3 x 31,00 zł) wynikała z ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2019r. póz. 1397) w której w art. 55 określono że opłaty stanowią dochód budżetu
państwa, natomiast w § 2 pkt l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w
sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U.
z 20017r. póz. 2482) ustalono opłatę w kwocie 31 zł. Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 13
listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2020r. póz. 23)
dochodem gminy jest 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadali zleconych ustawami, o
ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 255 ustavv>? z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.
póz. 869 ze zm) 95 % pobranych dochodów należało odprowadzić do dnia 25 listopada 2020r.
na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. W związku z odprowadzeniem środków dopiero w dniu
12 lutego 2021 r. należało naliczyć i odprowadzić odsetki o których mowa w ust. 3 pkt 2 cyt.
art. 255.

Do 31 gmdnia 2018 roku nie prowadzono zapisów na koncie 290 - Odpis aktualizujące
należności. Nieprawidłowość usunięto wprowadzając w tym dniu saldo w kwocie
6 559 205,52 zł.

2.2.4. Terminowość regulowania zobowiązań.

2.2.4.1. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.
Zagadnienie opisywano przy analizach realizacji wydatków w poszczególnych punktach
niniejszego protokołu.

2.2.4.2. Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kontroli poddano terminowość odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, do Urzędu Skarbowego w Gryficach za rok 2020. Zestawienie naliczonych i
odprowadzonych kwot zaliczek podatku przedstawiono w tabeli 2.2.4.2. l.

Tabela 2.2.4.2. l
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L.p. Miesiąc/Rok Podatek naliczony
PIT 4 Podatek odprowadzony Data odprowadzenia Prowizja płatnika

l. Styczeń 23 091,00 23 022,00 2020-01-10,2020-02-20 69,00

2. Luty 42 008,00 41 882,00 2020-03-20 126,00

3 Marzec 24 985,00 24 910,00 2020-04-20 75,00

4 Kwiecień 23 756,00 23 685,00 2020-05-20 71,00

5 Maj 24 642,00 24 568,00 2020-06-19 74,00

6 Czerwiec 21 927,00 21 861,00 2020-07-20 66,00

7 Lipiec 25 347,00 25 271,00 2020-08-20 76,00

8 Sierpień 28 766,00 28 680,00 2020-09-21 86,00

9 Wrzesień 26811,00 26731,00 2020-10-20 80,00

10 Październik 26 304,00 26 225,00 2020-11-19 79,00

11 Listopad 24 905,00 24 830,00 2020-12-18 75,00

12 Grudzień 36 733,00 36 623,00 2021-01-21 110,00

Ogółem 329 275,00 328 288,00 x 987,00

Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych zostały
odprowadzone w terminie ustawowym w kwotach wynikających z deklaracji.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.2.4.3. Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz
Pracy.

W toku kontroli analizie poddano tenninowość odprowadzenia składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w 2020 r.
W poniższej tabeli (2.2.4.3.1.) wykazano kwoty i terminy odprowadzenia składek na ZUS
przez kontrolowaną jednostkę w roku 2020.

Tabela 2.2.4.3. l

L.p. Miesiąc Składki wg DRĄ Data odprowadzenia Ustawowy termin
odprowadzenia

l. Styczeń 78.826,71 2020-02-05 05.02.2020
2, Luty 160.505,28 2020-03-05 05.03.2020
3. Marzec 79.323,39 2020-04-03 05.04.2020
4.
5.

Kwiecień
Maj

71.958,51
66.759,09

2020-05-05
2020-06-05

05.05.2020
05.06.2020

6. Czerwiec 82.570,11
5

2020-07-03 05.07.2020
7. Lipiec 103.876,12 2020-08-04 05.08.2020
8.
9.

Sierpień
Wrzesień

107.942,60
87.881,34

2020-09-04
2020-10-05

05.09.2020
05.10.2020
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10. Październik
11. Listopad

92.526,11
75.123,43

2020-11-04 05.11.2020
2020-12-04 05.12.2020

12. Grudzień 123.010,38 2020-12-31 05.01.2021

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami (deklaracje, polecenia przelewów) wynika,
że składki odprowadzono w terminie ustawowym, w wysokości obliczonej w deklaracjach.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

2.2.4.4. Odprowadzanie składek na PFRON.

Odprowadzanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w zakresie terminowości i prawidłowości naliczenia wpłat, zbadano na przykładzie roku
2018.

Na podstawie okazanych deklaracji i informacji o miesięcznych wpłatach na PFRON oraz
wyciągów bankowych ustalono, że w Urzędzie Gminy Rewal w roku 2020, nie zatrudniano
osób niepełnosprawnych, wobec czego Gmina Rewal zobowiązana była do wpłat na rzecz
PFRON.

Poniżej przedstawiono zatmdnienie w LIrzędzie Gminy w przeliczeniu na pełne etaty oraz
należne i dokonane wpłaty na Fundusz:

Miesiąc

Średnia liczba
osób

zatrudnionych (O)
oraz etatów (E)

Przeciętne
wynagrodzenie

Liczba osób
zatmdnionych

niepełnosprawnych

Wpłata
należna Data wpłaty Ustawowy

termin wpłaty

Styczeń 62,00 62,50 4931,59 o 7 457,00 2020-02-20 20.02.2020

Luty 63,00 64,00 4931,59 o 7 578,00 2020-03-20 20.03.2020

Marzec 62,00 63,00 5 198,58 o 7861,00 2020-04-20 20.04.2020

Kwiecień 61,60 63,00 5 198,58 o 7810,00 2020-05-20 20.05.2020

Maj 62,60 63,50 5 198,58 o 7 937,00 2020-06-19 20.06.2020

Czerwiec 63,10 64,00 5331,47 o 8 205,00 2020-07-20 20.07.2020

Lipiec 64,10 65,00 5331,47 o 8 335,00 2020-08-20 20.08.2020

Sierpień 64,10 65,00 5331,47 o 8 335,00 2020-09-18 20.09.2020

Wrzesień 64,60 65,50 5 024,48 o 7917,00 2020-10-20 20.10.2020
Październik 65,60 66,50 5 024,48 o 8 039,00 2020-11-20 20.11.2020

Listopad 64,60 65,50 5 024,48 o 7 917,00 2020-12-18 20.12,2020

Grudzień 63,60 64,50 5 168,93 o 8018,00 2021-01-19 20.01.2021

RAZEM x 95 409,00 x x

Na podstawie analizy dokumentów (deklaracje, ewidencja wpłat) stwierdza się, że
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały odprowadzone
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terminowo, nie przekraczając ustawowego terminu wpłat. Nieprawidłowości w powyższym
zakresie nie stwierdzono.

2.3. Zobowiązania wymagalne.

Ze sporządzonych za lata 2017 - 2020 sprawozdań: Rb-28 S z wykonania planu
wydatków budżetowych i sprawozdań Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji wynikało, że jednostka posiadała poniższe zobowiązania
wymagalne na koniec każdego roku budżetowego:

2017 rok - 0,00 zł - (niewymagalne wg Rb-28S wynosiły 3 989 730,47 zł),
2018 rok - 0,00 zł- (niewymagalne wg Rb-28S wynosiły 2 877 458,10 zł),
2019 rok - 0,00 zł- (niewymagalne wg Rb-28S wynosiły 2 495 461,02 zł),
2020 rok - 0,00 zł- (niewymagalne wg Rb-288 wynosiły 2116 115,69 zł).

2.4. Wydatki niewygasające.

Z analizy uchwał Rady Gminy i sprawozdań Rb-28-S i Rb-ST wynikało, że w latach
budżetowych 2017-2020 nie występowały wydatki niewygasające regulowane w art. 263
ustawy o finansach publicznych.

2.5. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna.

2.5.1. Przestrzeganie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych.

Analizie poddano prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku kontroli porównawczej danych ewidencyjnych z danymi wskazanymi w ww.
rocznych sprawozdaniach stwierdzono, że dane w sprawozdaniach były zgodne z ewidencją
księgową obejmującą lata 2019-2020.

2.5.2. Przestrzeganie zasad sporządzania sprawozdań w zakresie operacji
finansowych.

Badaniu poddano terminowość i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji
finansowych Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
stwierdzając, że dane zawarte ww. rocznych sprawozdaniach za lata 2019-2020 były zgodne
z ewidencją księgową.

2.5.3. Przestrzeganie terminów i zasad sprawozdań finansowych.

Sprawdzeniu poddano terminowość sporządzenia bilansu za 2020 rok:
> jednostki budżetowej -urząd gminy (29.01.2021r.) - skorygowany 18.06.2021r. -

kserokopie bilansów złożono do akt kontroli pod póz. 165
> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (29.01.2021r.)

skorygowany 18.06.2021r. - kserokopię złożono do akt kontroli pod póz. 166.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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2.5.4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.

Analizie poddano sprawozdanie za rok 2018 z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal, sporządzone w
dniu 15.01.2019 r.

Kwota bazowa w 2018 r. wynosiła:
• Od l stycznia do 31 marca - 2 752,92 zł,
• Od l kwietnia do 31 gmdnia - 2 900,20 zł.

o

Lp. Stopnie awansu
zawodowego

Średnie wynagrodzenie Średnioroczna
liczba etatów

Od 01.01.
do 31.03

Od01.04.do
31.12.

Od
01.01.
do
31.03

Od
01.04.
do
31.12.

Suma iloczynów
średniorocznej
liczby etatów i

średnich
wynagrodzeń

Wydatki
poniesione w

roku na
wynagrodzenia
w składnikach
wskazanych w
art.30ust.l.

Karty
Nauczyciela

Kwota różnicy
(koi. 8 - koi. 7)

l 2 3 4 5 6 7 8 9
Nauczyciel
stażysta 2 752,92 zł 2 900,20 zł 2,99 3,53 116833,05 121 678,98 4 845,93

2 Nauczyciel
kontraktowy 3 055,74 zł 3 219,22 zł 6,36 7,56 277 339,25 306 444,64 29 105,39

3 Nauczyciel
mianowany 3 964,20 zł 4176,29 zł 8,51 7,93 399 267,84 414368,85 15 101,01

4 Nauczyciel
dyplomowany 5 065,37 zł 5 336,37 zł 23,94 23,02 l 469 384,01 l 630 239,68 160 855,67

Dane wykazane w sprawozdaniu zostały poprawnie wyliczone, zgodnie z
obowiązującymi kwotami bazowymi oraz wskaźnikami określonymi w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

Sprawozdanie przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu
15 stycznia 2019 r.

2.6. Inwentaryzacja.

2.6.1. Unormowania wewnętrzne określające zasady przeprowadzania i rozliczania
inwentaryzacji.

Od dnia 18 listopada 2019r. obowiązuje Instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona
zarządzeniem Nr 123/2019 Wójta z dnia 18 listopada 2019r.
Instrukcja inwentaryzacyjna zawarta w Zarządzeniu Nr 123/2019, określała m.in.:
> Podstawę prawną i merytoryczną inwentaryzacji,

29.
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> Cel, rodzaje i metody inwentaryzacji,
> Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
> Organizację Komisji inwentaryzacyjnej,
> Etapy inwentaryzacji.

Zgodnie z instrukcją, inwentaryzację przeprowadza się spis stanu aktywów, pasywów
oraz innych składników w drodze:

spisu z natury - (rozpoczęcie w ciągu IV kwartału a kończąc do 15 stycznia roku
następnego),

- w drodze potwierdzenia sald - (rozpoczęcie w ciągu IV kwartału a kończąc do 15
stycznia roku następnego),
weryfikacji- (corocznie -przed datą zamknięcia ksiąg rachunkowych).

Kserokopię zarządzenia Nr 123/2020 z dnia 18 listopada 2019 r. złożono do akt kontroli pod
póz. 92.

Ostatnią inwentaryzację okresową roczną składników aktywów i pasywów w jednostce
organizacyjnej Urząd Gminy przeprowadzono wg staniu na 31.12.2019 roku na podstawie
zarządzenia Wójta Nr 124/2019 z dnia 18 listopada/2020. Kserokopię zarządzenia Nr
124/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej złożono do akt kontroli pod
póz. 93. Również w dniu 18.11.2019r. Wójt powierzył Głównemu Księgowemu na podstawie
art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązki i odpowiedzialność w zakresie
przeprowadzenia inwentaryzacji. Kserokopię dwóch pism w których powierzono obowiązki i
odpowiedzialność Głównemu Księgowemu złożono do akt kontroli pod póz. 94.

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji:
> metodą spisu z natury określono „w terminie 21.11.20 ł 9r.-31.12.2019r.",
> przeprowadzenia weryfikacjinadzień31.12.2019r. -do 15.01.2020r.,
> przeprowadzenia procedury uzyskania potwierdzenia salda -na 30.11.2019r.,
> złożenie przez Przewodniczącego Komisji pierwszego, krótkiego sprawozdania o

zakończeniu spisu do 15.01.2020r.,
> wycena składników i ustalenie różnic do 15.02.2020r.,
> sporządzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych do 20.02.2020r.,
> przedłożenie Głównemu Księgowemu, po przeprowadzeniu wyjaśnień, protokołu z

przeprowadzonej weryfikacji różni oraz złożenie wniosków dotyczących rozliczenia
różnic -do dnia 28.02.2020r.,

> przedłożenie Wójtowi przez Przewodniczącego sprawozdania z przeprowadzonej
inwentaryzacji wraz z wnioskami w sprawie :
-wykorzystania wyników w zarządzaniu jednostką,
-usprawnienia pracy komórek organizacyjnych - w terminie do 28.02.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 125/2019 z dnia 18 listopada/2020 powołano Komisją
Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w tym
Przewodniczącego i trzech członków oraz 16 zespołów spisowych.

Analizując dokumentację inwentaryzacyjną stwierdzono, że:
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Zespoły spisowe sporządziły 16 „Protokołów rozliczenia wyników inwentaryzacji" w
wymaganym terminie,

W dniu 08.01.2020 przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przekazał do referatu
Budżetu i Finansów arkusze spisu z natury w celu dokonania wyceny oraz stwierdzenia
różnic inwentaryzacyjnych.
Z „Protokołu rozliczenia wyników inwentaryzacji" sporządzonego z datą 25.02.2020r. a
dotyczącą spisanych środków trwałych wynikał niedobór o wartości ogółem 9 907,51 zł.
Kserokopię „Protokołu rozliczenia wyników inwentaryzacji" złożono do akt kontroli pod
póz. 108. Na powyższy niedobór składały się składniki wymienione w zestawieniu
załączonym do ww.'Trotokolu".
Z decyzji kierownika jednostki wynikało, że w wyniku spisu z natury stwierdzono:
- nadwyżki w kwocie 17 225,66 zł,
- niedobory w kwocie 847 184,23 zł,
które postanowiono:
„l. Niedobory rzeczywiste w ewidencji ilościo-wo-wartościo-wej w kwocie 546 140,82 zł

jako niezawinione i rozliczyć w ewidencji księgowej
2. Nadwyżki w ewidencji ilościowo-wartościo-wej w Awoc;e 10995,61 zł rozliczyć w

ewidencji księgowej.
3. Nadwyżki pozorne w kwocie 6 230,05 zł rozliczyć \v ewidencji księgowej.
4. Niedobory pozorne w kwocie 301 043,41 zł rozliczyć w ewidencji księgowej".

Kserokopię decyzji z dnia 28.02.2020r. złożono do akt kontroli pod póz. 97.
Sprawdzenia procesu przestrzegania zasad uzyskiwania potwierdzeń sald należności
dokonano na przykładzie „Ewidencja opłat dzierżawnych" sporządzonej na dzień
30.11.2019r. Stwierdzając, że lista obejmowała 22 podmioty w tym 9 osób prawnych.
Kserokopię wydruku „Ewidencja opłat dzierżawnych" dla gmpy oznaczonej
„Dzierżawy" złożono do akt kontroli pod póz. 106. Z listy wysłanych Potwierdzeń
wynikało, że do wszystkich 9 osób prawnych wysłano potwierdzenia. Kserokopię listy
wysłanych Potwierdzeń złożono do akt kontroli pod póz. 107. Z okazanej dokumentacji
źródłowej (zwrotki) wynikało, że uzyskano 8 potwierdzeń.
Inwentaryzacją objęto zobowiązania wobec innych podmiotów i tak:
- Wygenerowano (wysłano 24.01.2020) 7 potwierdzeń zobowiązań wobec kontrahentów

(osób fizycznych) uzyskując 6 potwierdzeń a l saldo zostało potwierdzone
telefonicznie (konto 240) - Zestawienie wysłanych potwierdzeń stanów należności z
dnia 27.01.2020r. złożono do akt kontroli pod póz. 95,

- Wygenerowano (wysłano 16 stycznia 2020r.) 111 potwierdzeń sald do 66 kontrahentów
66 (uzyskano pisemne potwierdzenia od 40) salda pozostałych kontrahentów
potwierdzono telefonicznie (konto 201) - Zestawienie wysłanych potwierdzeń stanów
należności złożono do akt kontroli pod póz. 96.

Z decyzji kierownika jednostki wynikało, że w wyniku spisu z natury stwierdzono:
- nadwyżki w kwocie 17 225,66 zł,
- niedobory w kwocie 847 184,23 zł,
które postanowiono:

I
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„l. Niedobory rzeczywiste w ewidencji ilościowo-wartosciowej w kwocie 546 140,82 zl
jako niezawinione i rozliczyć w ewidencji księgowej

5. Nadwyżki -w ewidencji ilosciowo-'wartosciowej •w kwocie 10995,61 zł rozliczyć w
ewidencji księgowej.

6. Nadwyżki pozorne w kwocie 6 230,05 zł rozliczyć w ewidencji księgowej.
7. Niedobory pozorne w kwocie 301 043,41 zł rozliczyć w ewidencji księgowej".

Kserokopię decyzji z dnia 28.02.2020r. z zestawieniem niedoborów i nadwyżek w
poszczególnych komórkach złożono do akt kontroli pod póz. 97.
Z „Protokołu z inwentaryzacji sald i kont jednostki budżetowej w Urzędzie Gminy w
Rewalu na dzień 31 grudnia 2019 roku" sporządzonego z datą 31.03.2020r. wynikało, że
salda kont od Oli do 860 wykazywały wartość 904 754 349,63 zł. Kserokopię protokołu
z syntetycznym wydrukiem zestawienia sald i obrotów złożono do akt kontroli pod póz.
98.

2.6.2. Inwentaryzacja środków pieniężnych i papierów wartościowych.

W latach 2017-2020 w Urzędzie Gminy Rewal, nie funkcjonowała kasa i nie
występowało stanowisko kasjera.

2.6.3. Inwentaryzacja rozrachunków.

Zagadnienie opisano powyżej w pkt 2.6.1.

2.6.4. Inwentaryzacja składników majątku.

Zagadnienie opisano powyżej wpkt 2.6.1.

III. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.1. Dochody budżetowe.

3.1.1. Subwencje i dotacje.

3.1.1.1. Subwencja ogólna.

Na podstawie danych ewidencji księgowej i sprawozdań Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych oraz pism Ministra Finansów ustalono, że Gmina Rewal otrzymała
następujące kwoty subwencji ogólnej:

L.p. Rok Kwota subwencji
ogólnej

CZęŚĆ
wyrównawcza

CZęŚĆ
równoważąca

Część oświatowa

l.

2.

2017 4 136 262,00 0,00 14 747,00 4121 515,00

2018 4 094 436,00 0,00 7316,00 4 087 120,00

3.

4.

2019 4 095 416,00 0,00 0,00 4095416,00

2020 3 805 065,00 0,00 4701,00 3 800 364,00

Kontrolowana jednostka zobowiązana była do dokonania wpłat wyrównawczych do
budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W
badanym okresie dokonano następujących wpłat do budżetu państwa:
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2017 r.-3 055 532,00 zł,

2018 r.-3 114 711,00 zł,

2019 r.-2 690 553,00 zł,

2020 r. - 3 098 444,00 zł.

3.1.1.1.1. Część oświatowa subwencji ogólnej.

Na podstawie wydruku ewidencji analitycznej konta 901-758-75801-2920-00001 oraz
konta analitycznego 909 za rok 2019 stwierdzono, że Gmina otrzymała subwencję oświatową
w następującej kwocie 4 190750,00 zł (część oświatowa), oraz 347 174,00 zł z rezerwy
subwencji oświatowej. Ponadto kwota części subwencji przeznaczonej na styczeń rok 2019
wynosiła 321 748,00 zł, a rata grudniowa (na styczeń 2020 r.) wyniosła 299 941,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono stan środków na rachunku podstawowym w
latach 2017-2020 oraz kwoty gmdniowej części subwencji oświatowej, przekazanej na
wydatki stycznia roku następnego.

Rok Stan środków na rachunku
podstawowym na koniec roku,

środki dotacji i subwencji
(według Rb-ST)

Kwota części
oświatowej subwencji
grudniowej na styczeń

roku następnego

Saldo rachunku
podstawowego na dzień

31.12.

2017 5559349,11 312204,00

5 O 026,16-rachunek
bieżący

4,25 - mandaty

0,27 - parkingi

6 100,10-odpady

5 363 853,13-lokata

139 365,20-profilaktyka
przeciwdziałania
alkoholizmowi

RAZEM: 5559349,11

2018 11 468 493,82 321 748,00

39 519,81-rachunek
bieżący

409,28-mandaty

0,12-parkingi

24 3 88,27-odpady

11 217 249,3 8-lokata

186 693,67-profilaktyka
przeciwdziałania
alkoholizmowi
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233,29-kształcenie
młodocianych pracowników

RAZEM: 11 468 493,82

2019 11965711,12 299941,00

l O 887 253,83-rachunek
bieżący

870 072,60 - dotacja na
przebudowę drogi

253,24 - Kształcenie
młodych pracowników

208 131,45-profilaktyka
przeciwdziałania
alkoholizmowi

RAZEM: 11 965 711,12

2020 7 744 007,75 343 128,00

6 227 609,62-rachunek
bieżący

0,23 - mandaty

l,70-parkingi

12 413,59-odpady

475 110,02-profilaktyka
przeciwdziałania
alkoholizmowi

3 72,3 9-kształcenie
młodocianych pracowników

46 040,31-płatności
masowe

482 458,40 - budowa drogi
z dofinansowaniem

500 001,49-środki z RFIL

RAZEM: 7 744 007.75

Gmina Rewal na dzień 31 grudnia w latach 2017-2020 posiadała środki, przewyższające
kwoty części oświatowej subwencji grudniowej przeznaczone na styczeń roku następnego
Kompletność, poprawność i zgodność ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach
danych oświatowych dot. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego FALA opisano w punkcie
„5.1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi".
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3.1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych.
„Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamieńską - droga wojewódzki nr 102
do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka \v Revalu "
Na mocy umowy zawartej w dniu 08 maja 2020 r. (nr 32/2020/A/45) z Wojewodą
Zachodniopomorskim o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg
Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul.
Kamieńską - droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w
Rewalu", Wojewoda oraz Gmina zobowiązały się do przekazania po 790 162,04 zł na
realizację ww. zadania. Aneksem z dnia 4 listopada 2020r. zmniejszono powyższe kwoty na
zadanie do wysokości 684402,55 zł. Zagadnienie szerzej opisano w pkt 3.2.2. l.niniejszego
protokołu realizacja wybranych inwestycji".

3.1.2. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

3.1.2.1.Księgowa ewidencja podatków i opłat (przyjęte zasady i ich przestrzeganie).
Zasady kontroli i ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

realizowanych z budżetu Gminy Rewal, określono w Załączniku Nr 6 (Instrukcja w sprawie
ewidencji podatków i opłat) do zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia
30 czerwca 2017 r.

W kontrolowanej jednostce wpłaty dokonywane przez poszczególnych podatników były
ujmowane w ewidencji księgowej na koncie zespołu l - tj. 130 Rachunek bieżący jednostki -
według klasyfikacji budżetowej właściwej dla osób prawnych -dział 756 rozdział 75615 oraz
dla osób fizycznych -dział 756 rozdział 75616, w następujących paragrafach:
§ 0310 - podatek od nieruchomości,
§03 20-podatek rolny,
§03 3 O-podatek leśny,
§ 0340 - podatek od środków transportowych.

3.1.2.2. Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości zobowiązania.
W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie wymogu wyznaczenia właściwego organu

podatkowego dla spraw, w których stroną jest Wójt Gminy, Zastępca Wójta (rok 2017), oraz
Skarbnik Gminy.

Stwierdzono, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie postanowieniami
wydanymi w dniach: 10 stycznia 2019 r., 31 stycznia 2020 r. oraz 26 stycznia 2021 r.
wyznaczyło Wójta Gminy Kamice jako właściwy organ do rozstrzygania spraw podatkowych
Wójta Gminy Rewal.

Ustalono ponadto, że Skarbnik Gminy nie posiadała nieruchomości na terenie Gminy
Rewal, jednakże posiadały je osoby z otoczenia Skarbnik, wymienione w art. 132 § 2 ustawy
Ordynacja podatkowa.

Z wyjaśnienia Wójta (akta kontroli pod póz. 120) wynika, że nie wystąpił o
wyznaczenie organu podatkowego dla Zastępcy Wójta oraz osób wskazanych w art. 132 § 2
ustawy Ordynacja podatkowa.
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Wójt zobowiązał się wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w
celu wskazania właściwego organu podatkowego dla ww. osób.
Decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości dla osób spokrewnionych z Skarbnik Gminy
były wystawiane przez Kierownika referatu podatków i opłat.

Kserokopie decyzji wymiarowych wystawionych dla Zastępcy Wójta za 2017 r. oraz
dla osób związanych z Skarbnik Gminy za rok 2021 złożono do akt kontroli pod póz. 122.

Kserokopię wniosku o wyznaczenie organu podatkowego wraz z postanowieniami SKO
złożono do akt kontroli pod póz.121.

3.1.2.3. Podatek od nieruchomości.

W trakcie kontroli analizie poddano prawidłowość ustalania i pobom podatku w roku
2019, w którym obowiązywały stawki podatkowe określone uchwałą Nr LIV/297/2017 Rady
Gminy z dnia 26 października 2017 r. Wyniki porovmania ww. stawek podatku z
maksymalnymi stawkami, ustalonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca
2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.
(M. P. z 2018 r. póz. 745) przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Podstawa opodatkowania
Stawka
ustalona

uchwałą
Górna stawka

Różnica

(2-3)

Grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków

0,91 zł 0,93 zł - 0,02 zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych - od l ha powierzchni

4,63 zł 4,71 zł - 0,08 zł

Gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego

0,48 zł 0,49 zł - 0,01 zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji,
położone na terenach dla których mpzp przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym

3,04 zł 3,09 zł - 0,05 zł

Budynki mieszkalne - od l m2 powierzchni użytkowej 0,77 zł 0,79 zł - 0,02 zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - od l m2 powierzchni użytkowej

23, l O zł 23,47 zł -0,37 zł

Budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - od
powierzchni użytkowej

l m2 10,80 zł 10,98 zł -0,18 zł
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Budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
użytkowej

od l mz powierzchni
4,70 zł 4,78 zł - 0,08 zł

Budynków lub ich części, pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego - od l
m powierzchni użytkowej

7,77 zł 7,90 zł -0,13 zł

Od budowli

Od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz wodociągów

2%

1%

2%
x

Stwierdzono, że obowiązujące w Gminie w 2019 r. stawki nie przekraczały kwot
O określonych w ww. obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.
3.1.2.3.1 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

Prawidłowość naliczenia podatku od nieruchomości w 2019 r. zbadano na przykładzie
losowo wybranej gmpy podatników. Wykaz numerów indeksów wybranych podatników
złożono do akt kontroli pod póz. 123.

W trakcie kontroli szczegółowej analizie poddano prawidłowość ustalenia przypisu z tytułu
podatku niemchomości w grupie 20 osób fizycznych na kwotę l 724 871,00 zł.
Wynik analizy rozrachunków losowo wybranych osób fizycznych z Gminą jako organem
podatkowym, z tytułu podatku od nieruchomości zawarto w poniższym zestawieniu:
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Î
I
N
u

t l. i
Nc

N
N OI &^ I,Iii j

•^•?
Ill
tli
^-s

-u
's ^ N ^

^-'s-'liitl N i I ^
•y .1 •i?Itpl

ffl ^'-s N

^
I
I 's- s -3- 9
d.
J x

M m ^

oo
m



II
??sl

c§|

I
î
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

W wyniku analizy okazanej dokumentacji dotyczącej ww. podatników ustalono, co następuje:

dokonywano analizy i weryfikacji składanych infonnacji podatkowych,
w przypadku braku złożonej informacji podatkowej, występowano z wezwaniem
podatnika do złożenia danego dokumentu, a w razie nie wywiązania się ze wskazanego
obowiązku - ustalano wymiar podatku decyzjami Wójta, w oparciu o fakty znane z urzędu
(podatnik wskazany w zestawieniu pod póz. 4 d)).

3.1.2.3.2 Podatek od nieruchomości osób prawnych.

W trakcie kontroli szczegółowej analizie poddano prawidłowość dokonanego przypisu z
tytułu podatku niemchomości dla 20 podatników (osób prawnych) na łączną kwotę
14 649 539,00 zł. Analizę w zakresie prawidłowości rozliczeń osób, z tytułu podatku od
nieruchomości przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Oznaczenie podatników, których dane osobowe zanonimizowano zawiera wykaz złożony do
akt kontroli pod póz. 124.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji, stwierdzono co następuje:

Podatnik wskazany pod literą l), złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na
nieodpowiednich formularzach, a Urząd Gminy nie wezwał go do przedstawienia danych
na odpowiednim druku. Kserokopie fonnularzy wskazanych korekt podatku od
nieruchomości złożono do akt kontroli pod póz. 125.

Gmina Rewal - podatnik wskazany w zestawieniu pod lit. a), złożył deklarację w dniu
17 lutego 2019 r., co było sprzeczne z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym termin składania deklaracji upływa w
dniu 31 stycznia każdego roku, ponadto nie przedłożono kontrolującym korekt wskazanej
deklaracji podatku od nieruchomości. Kserokopie deklaracji na podatek od nieruchomości
gminnych za rok 2019, złożono do akt kontroli pod póz. 126.
Ze złożonego w tej sprawie wyjaśnienia Wójta Gminy (akta kontroli póz. 127), wynika, „ iż
nie składano korekty gminnej deklaracji podatku od nieruchomości". Na podstawie
załączonej do wyjaśnienia informacji o obrocie nieruchomościami w roku 2019,
stwierdzono, że dokonano następujących czynności zbycia oraz nabycia, mających wpływ
na wymiar podatku od niemchomości:

Sprzedaż/zbycie/nabycie nieruchomości

Obręb Nr działki Pow. (ha) Użytek Rodzaj czynności i data dokonania

Niechorze 10/1 0,0227 Tp Zbycie-25.09.2019 r.

Niechorze 651/3 0,0044 dr Koniec dzierżawy - 07.07.2019 r.
Niechorze 762/11 0,0173 Bp Oddanie w dzierżawę - 02.05.2019 r.

Pobierowo 212/2 0,0300 Bp Oddanie w dzierżawę - 20.02.2019 r.

Pobierowo 462/5 0,0350 Bi Koniec dzierżawy - 26.05.2019 r.

Pobierowo 565 0,0734 Bi Zbycie-26.02.2019 r.
Pobierowo 726/21 0,0065 Bi Oddanie w dzierżawę - 18.11.2019 r.

Pustkowo 67/6 0,0112 Bp Zbycie-29.10.2019 r.

Pustkowo 203/8 0,0300 N Koniec dzierżawy -01.06.2019 r.

Rewal l 372/4 0,0112 Bp Koniec dzierżawy - 16.05.2019 r.

Rewal l 515/1 0,0001 Bp Oddanie w dzierżawę - 14.03.2019 r.
Rewal l 515/1 0,0133 Bp Oddanie w dzierżawę - 01.07.2019 r.
Rewal 2 410/6 0,0368 Bz Zbycie-26.02.2019 r.

Z powyższego wynika, że Gmina Rewal powinna złożyć korekty deklaracji gminnej,
odpowiednio w terminach 14 dni od zaistnienia wskazanych zdarzeń związanych ze zmianą
powierzchni gmntów i budynków podlegających opodatkowaniu.
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o

W załączniku do deklaracji ZN-l/B „DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI", wykazano grunty i budynki zwolnione z podatku
na podstawie art. 7 ust. l pkt 15 ustawy podatki i opłaty lokalne.
3.1.2.4. Windykacja zaległości podatkowych.

W badanym okresie (2017-2020), obowiązywało zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy
Rewal z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności
w Urzędzie Gminy Rewal.

Analizie poddano zakres czynności windykacyjnych podjętych przez organ podatkowy
w celu egzekucji zaległości występujących na dzień 31.12.2017 r. W tabeli 3.1.2.4.1.
przedstawiono wielkość należności w podatku od nieruchomości i rolnym na początek oraz
koniec 2018 r.

Tabela 3. l.2.4. l

L.p. Rodzaj należności

Należności
(salda początkowe

+ przypisy -
odpisy)

Stan należności
dzień 31.12.2018 r.

na

l. podatek od nieruchomości (OP) 6 507 576,48 979 239,24

2. podatek od nieruchomości (OF) 11210531,80 2 347 929,89

3. podatek rolny (OP) 6508,18 25,53

4. podatek rolny (OF) 88 704,83 13 679,74

Szczegółowemu badaniu poddano czynności windykacyjne podjęte wobec losowo
wybranych dłużników posiadających największe zaległości z tytułu zaległości podatkowych.
Do akt konti'oli pod póz. 128 , złożono zestawienie indeksów podatników objętych kontrolą.
W tabeli 3.1.2.4.2 wyszczególniono czynności windykacyjne podjęte przez organ podatkowy
wobec badanej gmpy podatników posiadających zaległości podatkowe.
Tabela 3.1.2.4.2

Podatnik Podjęte czynności windykacyjne
Wpłata należności w 2018 r.

Data Kwota

Uwagi

a.

Upomnienia:

• 25.04.2018 r. - 2 356,60 zł - rata I za 2018
r. (2 324,00 zł + 21,00 zł odsetek + 11,60
koszty upomnienia)

BRAK BRAK

104.06.2020 r. -\
[zawieszenie
Ipostępowania
|egzekucyjnego przez)
|US Gryfice, zawarcie|
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b.

15.06.2018 r. - 2350,60 zł - II rata za
2018 r. (2 323,00 zł + 16,00 odsetek +
11,60 koszty upomnienia)

• 19.10.2018 r. - 2350,60 zł - III rata za
2018 r. (2 323,00 zł + 16,00 zł odsetek +
11,60 koszty upomnienia)

• 28.11.2018 r. - 2334,60 zł - IV rata za
2018 r. (2323,00 zł + 11,60 koszty
upomnienia)

Tytuł wykonawczy:

.30.07.2018 r. - Raty: IV za 2017 r.
(2278,00 zł + 128,00 zł odsetek), I za
2018 r. (2 324,00 zł + 70,00 zł odsetek), II
za 2018 r. (2 323,00 zł + 39,00 zł odsetek)
+ 34,80 zł kwota kosztów upomnienia

• 26.04.2019 r. - Rata III za 2018 r.
(2 323,00 zł + 113,00 zł odsetek) + 11,60
zł kwota kosztów upomnienia

• 26.04.2019 r. - Rata III za 2018 r.
(2 323,00 zł + 113,00 zt odsetek) + 11,60
zł kwota kosztów upomnienia

.26.04.2019 r. - Rata IV za 2018 r.
(2 323,00 zł + 82,00 zł odsetek) + 11,60 zł
kwota kosztów upomnienia

Upomnienia:

• 30.07.2018 r. - Raty: II za 2016 r. (24,80
zł), III za 2016 r. (2 697,00 zł + 404,00 zł
odsetek), IV za 2016 r. (2698,00 zł +
368,00 zł odsetek) I za 2017 r. (2 678,00 zł
+ 295,00 zł odsetek), II za 2017 r.
(2 676,00 zł + 259,00 zł odsetek), III za
2017 r. (2 676,00 zł + 187,00 zł odsetek),
IV za 2017 r. (2676,00 zł + 151,00 zł
odsetek) I rata za 2018 r. (2730,00 zł +
82,00 zł odsetek) II rata za 2018 r.
(2 729,00 zł + 45,00 zł odsetek) + 11,60 zł
kosztów upomnienia

• 15.07.2019 r. - Raty: III za 2018 r.
(2 421,00 zł + 160,00 zł odsetek), IV rata
za 2018 r. (2 421,00 zł + 128,00 zł), I rata
za 2019 r. (2 576,00 zł + 69,00 zł odsetek),
II rata za 2019 r. (2 575,00 zł + 34,00 zł
odsetek) + 11,60 zł kosztów upomnienia

Tytuły wykonawcze:

• 15.07.2019 r. - Rata: II, III i IV za 2016 r,
I, H, III, IV za 2017 r, I i II za 2018 r. na
łączną kwotę 25040,40 zł - data
doręczenia do US - 21.08.2018 r.,

układu ratahiego do
115.09.2022r.

BRAK BRAK

|Wpłaty realizuje]
|Urząd Skarbowy w|
|Giyficach, zgodnie ^
l wy stawionymi
|tytulami
|wykonawczymi,

129.06.2020 r. ząjęto|
rachunek bankowy
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c.

o

o
d.

e.

05.11.2019 r. - Rata: III i IV za 2018 r., Ii
II za 2019 r., na łączną kwotę 10 643,60 zł
- data doręczenia do US - 17.07.2019 r.

Upomnienia:

• 27.04.2018 r. - I rata za 2018 r. (2 420,00
zł + 23,00 zł odsetek + 11,60 zł koszty
upomnienia)

• 15.06.2018 r. - II rata za 2018 r. (2 418,00
zł + 16,00 zł odsetek + 11,60 zł koszty
upomnienia)

• 19.10.2018 r. - III rata za 2018 r.(2 418,00
zł + 17,00 zł odsetek + 11,60 zł koszty
upomnienia)

.28.11.2018 r.
(2418,00 zł
upomnienia)

IV rata za

+ 11,60 zł
2018 r.
kosztów

Tytuły wykonawcze:

• 07.08.2018 r. (dostarczone do US w dniu
20.08.2018 r.) - Raty: III i IV za rok 2016,
I, II, III i IV rata za 2017 r., I i II za 2018
r., na łączną kwotę 20 765,40 zł

• 26.09.2019 r. (data dostarczenia do US:
03.12.2018 r.) - Raty: III i IV za 2018 r., I
i II za 2019 r., na łączną kwotę 10 247,80
zł

12.05.2021 r. 3,85 zł

129.10.2018 r. -|
|informacja o|
nieskutecznej drugiej
|licytacji

114.11.2018 r. -l
Informacja dłużnika o
wysokości
|osiągniętych
Idochodów w okresiel

czerwiec-sieqiien
12018 r.

126.09.2019 r. ^
IWniosek do USI

IGryfice o nadanie|
|klauzuli wykonalności
|na tytuły

120.11.2019 r. -\
[zapytanie o skutecznyl
środek egzekucyjny

103.12.2019 r. -\
[zajęcie rachunku]
bankowego

Upomnienia:

• 25.04.2018 r. - I rata za 2018 r. (3 982,00
zł+36,00 zł+11,60 zł)

• 15.06.2018 r. - II rata za 2018 r. (3 980,00
zł + 27,00 zł odsetek + 11,60 zł)

• 19.10.2018 r. - III rata za 2018 r. (3 980,00
zł + 28,00 zł odsetek + 11,60 zł)

.28.11.2018 r. - IV rata za 2018 r.
(3 980,00 zł + 11,00 zł odsetek + 11,60 zł)

Tytuły wykonawcze:

• 25.01.2021 r. (data doręczenia do US -
22.05.2018 r.) - I, II, III i IV rata za 2018
r., na łączną kwotę 19 193,40 zł

124.11.2020 r. -|
Iwniosek do USI

Gryfice o egzekucję z^
Inieruchomości

129.02.2021 r. -\
umowa

lorzewłaszczenia

[prawa własnościl
Inieruchomości w celul
|zabezpieczenia
wykonania umowy]
Izlecenie i|
Iprzedwstępnej umowy|
sprzedaży

13.07.2021 r. -|
Iplanowana pierwsza)
licytacja

Upomnienia:

• 07.06.2018 r.-Raty: I za 2018 r. (l 783,00
zł + 50,00 zł odsetek), II za 2018 r.
(l 783,00 zł + 44,00 zł odsetek), III za
2018 r. (l 783,00 zł + 33,00 zł odsetek), IV

BRAK BRAK

Wpłaty realizuje]
Urząd Skarbowy w|
Gryficach, zgodnie zj
wystawionymi

[tytułami
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za 2018 r. (l 783,00 zł + 20,00 zł odsetek),
V za 2018 r. (l 783,00 zł + 9,00 zł
odsetek) + 11,60 zł kosztów upomnienia

31.07.2018 r. - Raty: VI za 2018 r.
(l 783,00 zł + 18,00 zł odsetek), VII za
2018 r. (l 783,00 zł) + 11,60 zł kosztów
upomnienia

26.10.2018 r. - Raty: VIII za 2018 r.
(l 783,00 zł + 28,00 zł odsetek), IX za
2018 r. (l 783,00 zł + 15,00 zł odsetek), X
rata za 2018 r. (l 783,00 zł) + 11,60 zł
kosztów upomnienia

• 28.11.2018 r.
(l 783,00 zł
upomnienia)

XI rata za
+ 11,60 zł

2018 r.
kosztów

• 08.05.2019 r. - Raty: XII za 2018 r.
(l 782,00 zł + 55,00 zł odsetek), I za 2019
r. (l 783,00 zł + 38,00 zł odsetek), II za
2019 r. (l 783,00 zł + 32,00 zł odsetek), III
za 2019 r. (l 783,00 zł +21,00 zł odsetek),
IV rata za 2019 r. ( l 783,00 zł + 9,00 zł
odsetek) + 11,60 zł kosztów upomnienia

Tytuły wykonawcze:

• 04.12.2018 r.-Raty: X, XI i XII za2017
r., I - X za 2018 r., w łącznej kwocie:
24 304,60 zł

• 03.07.2019 r. - Raty: X, XI, i XII za rok
2018 r, I -IV za rok 2019, w łącznej
kwocie: 11 282,80 zł

|wykonawczymi,

f.

Upomnienia:

• 25.04.2018 r. - Raty: I za 2018 r.
(63 968,00 zł + l 178,00 zł odsetek), II za
2018 r. (63 968,00 zł + 967,00 zł odsetek),
III za 2018 r.(63 968,00 zł + 126,00 zł
odsetek), IV za 2018 r. (63 968,00 zł +
126,00 zł odsetek) + 11,60 zł kosztów
upomnienia

• 07.06.2018 r. - Raty: I za 2018 r.
(63 968,00 zł + l 781,00 zł odsetek), II za
2018 r. (63968,00 zł + l 570,00 zł
odsetek), III za 2018 r.(63 968,00 zł +
l 178,00 zł odsetek), IV za 2018 r.
(63 968,00 zł + 729,00 zł odsetek), V za
2018 r. (63 968,00 zł + 322,00 zł odsetek)
+ 11,60 zł kosztów upomnienia

• 31.07.2018 r. - Raty: VI za 2018 r.
(63 968,00 zł + 645,00 zł odsetek), VII za
2018 r. (63 968,00 zł + 210,00 zł odsetek)

BRAK BRAK

[Zaległości za rok|
[2017 zostały]
lumorzone, a należne]
|raty podatku za lata)
12018-2019 zostały]
Iprolongowane do|
12022 r.
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o

g.

")

h.

+ 11,60 zł kosztów upomnienia

• 27.09.2018 r. - Raty: XII za 2017 r.
(61 098,00 zł + 3 830,00 zł odsetek), VIII
za 2018 r. (63968,00 zł + 589,00 zł
odsetek), IX za 2018 r. (63 968,00 zł +
140,00 zł odsetek) + 11,60 zł kosztów
upomnienia

26.10.2018 r. - X rata za rok 2018
(63 968,00 zł + 154,00 zł odsetek +11,60
zł koszty upomnienia)

30.11.2018 r. - XI rata za 2018 rok
(63 968,00 zł + 210,00 zł odsetek + 11,60
zł kosztów upomnienia)

• 26.09.2019 r. - Raty: XII za 2018 r.
(62 964,00 zł + 3 905,00 zł odsetek), VII
za 2019 r. (62400,00 zł + 998,00 zł
odsetek), VIII za 2019 r. (62 400,00 zł +
533,00 zł odsetek), IX za rok 2019
(62 400,00 zł + 137,00 zł odsetek) +11,60
zł kosztów upomnienia

Upomnienia:

• 27.04.2018 r. - I rata za 2018 r. (l 151,00
zł + 11,00 zł odsetki + 11,60 zł koszty
upomnienia)

• 15.06.2018 r. - II rata za 2018 r. (l 148,00
zł + 11,60 zł kosztów upomnienia)

• 19.10.2018 r.-III rata za 2018 r. (l 038,71
zł + 11,60 zł kosztów upomnienia)

.28.11.2018 r.
(l 148,00 zł
upomnienia)

IV rata za 2018 r.
+ 11,60 zł kosztów

Tytuł wykonawczy:

•08.11.2019 r. (data doręczenia do US -
14.11.2018 r.) - Raty: I - IV za rok 2018
oraz I - IV za rok 2019, na łączną kwotę
19 590,70,00 zł

BRAK BRAK

[Wpłaty realizuje]
|Urząd Skarbowy w|
IGryficach, zgodnie zj
|wystawionymi
|tytułami
wykonawczymi,

Upomnienia:

• 25.04.2018 r. - Raty: XII za 2017 r.
(5 607,00 zł + 161,00 zł odsetek), I za
2018 r.(5 729,00 zł + 105,00 zł odsetek), II
za 2018 r. (5 729,00 zł + 87,00 zł odsetek),
III za 2018 r. (5 729,00 zł + 51,00 zł
odsetek), IV za 2018 r. (5 729,00 zł +
11,00 zł odsetek) + 11,60 zł kosztów
upomnienia.

• 07.06.2018 r. - Raty: XII za 2017 r.
(5607,00 zł + 214,00 zł odsetek), I za

BRAK BRAK

129.08.2019 r. -|
zajęcie rachunku^
|bankowego z tytułów]
|wykonawczych zj
podatków i odpadów^
komunalnych

102.04.2020
|zg)oszenie
wierzytelności do
syndyka oraz do Sądu^
Rejonowego w
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2018 r.(5 729,00 zł + 159,00 zł odsetek), II
za 2018 r. (5729,00 zł + 141,00 zł
odsetek), III za 2018 r. (5 729,00 zł +
105,00 zł odsetek), IV za 2018 r. (5 729,00
zł + 65,00 zł odsetek), V za 2018 r.
(5 729,00 zł + 29,00 zł odsetek) + 11,60 zł
kosztów upomnienia.

• 28.11.2018 r. - XI rata za 2018 r. (604,41
zł + 11,60 zł kosztów upomnienia)

Tytuły wykonawcze:

• 17.12.2018 r. - Raty IV, V i XI za rok
2018, na łączną kwotę 4 688,70 zł

• 03.07.2019 r. -Raty IV, V i XII za 2018 r,
I, II, III i IV za rok 2019, na łączną kwotę
33 656,40 z

ISzczecinie

1.30.07.2020
lUstalenie
|wierzytelności i|
kategorii przez Sąd
|Ręjonowy

112.08.2020 r. -|
|Zgłoszenie
wierzytelności do SR^
ISzczecin

118.05.2021 r. -|
Ipostanowienie
Ikomomika

i.

Upomnienia:

• 25.04.2018 r. -Raty: III za 2018 r. (831,25
zł) IV za 2018 r. (l 733,00 zł) + 11,60 zł
koszty upomnienia

09.05.2018r. 4 308,80 zł

Zadłużenie za rok
2017 - opinie prawne

dot. kto ma płacić
podatek w związku z
zawartymi umowami

dzierżawy na
dworcach

j.

Upomnienia:

• 07.06.2018 r. - Raty: I za 2018 r. (450,00
zi + 13,00 zł odsetek), II za 2018 r. (450,00
zł + 11,00 zł odsetek), III za 2018 r.
(450,00 zł), IV za 2018 r. (450,00 zł), V za
2018 r. (450,00 zł) + 11,60 zł kosztów
upomnienia

• 31.07.2018 r. - Raty: XII za 2017 r. (6,80
zł), VI za 2018 r. (450,00 zł), VII za 2018
r. (450,00 zł) + 11,60 zł kosztów
upomnienia

• 26.10.2018 r. - Raty: VIII za 2018 r.
(450,00 zł), IX za 2018 r. (450,00 zł), X za
2018 r. (450,00 zł) + 11,60 zł kosztów
upomnienia

• 28.11.2018 r. - XI rata za 2018 r. (450,00
zł + 11,60 zł kosztów upomnienia)

• 05.08.2019 r. - XII rata za 2018 r. (455,00
zł + 14,00 zł odsetek), I rata za 2019 r.
(450,00 zi + 10,00 zł odsetek), II rata za
2019 r. (450,00 zł), III rata za 2019 r.
(450,00 zł), IV rata za 2019 r. (450,00 zł) +
11,60 zł kosztów upomnienia

Tytuły wykonawcze

• 17.12.2018 r. - Raty: XII za 2017 r., I -

BRAK BRAK

|Wpłaty realizuje III|
|US w Lublinie na]
Ipodstawie
|wy stawionych
|tytułów
l wykonawczych

r7 58



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

VII za 2018 r., na łączną kwotę: 3 347,00
zł

31.12.2018 r. - Raty: VIII - XI za rok
2018, na łączną kwotę: l 847,20 zł

03.07.2019 r. - Raty: XII za 2018 r., I - IV
za rok 2019, na łączną kwotę: 2 338,20 zł

W oparciu okazaną kontrolującemu dokumentację ustalono, że:
Upomnienia oraz tytuły wykonawcze były wystosowane zgodnie z terminami
określonymi w zarządzeniu Nr 66/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015 r.
W przypadku podatnika wskazanego pod lit. f), zastosowanie ulgi podatkowej
(prolongata terminu/umorzenie zaległości) wobec kwot wskazanych w powyższym
zestawieniu, opisano w punkcie 3.1.2.5.2. mniejszego protokołu.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

3.1.2.5. Udzielanie ulg w zapłacie podatków i opłata prolongacyjna.
3.1.2.5.1. Skutki finansowe (roczne) obniżenia górnych stawek podatkowych.

Kontroli poddano prawidłowość wykazanych, w sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-278
skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatkowych za lata 2017-2020.
W sprawozdaniu z wykonania planu dochodów (Rb-27S) oraz z wykonania dochodów
podatkowych (Rb-PDP) za okres od początku roku do dnia 3 l grudnia, wykazano poniższe
wartości skutków obniżenia górnych stawek podatkowych:

^Sprawozdanie

Rok
Rb-27S Rb-PDP

2017

§0310 Podatek od nieruchomości -
620,36 zł (osoby fizyczne)

382 053,19zł (osoby prawne)

§0320 Podatek rohiy - 0,00 zł
§0340 Podatek od środków
transportowych -
68 539,34 zł (osoby fizyczne)

13 238,43 (osoby prawne)

Podatek od niemchomosci -

382 673,55 zł

Podatek rolny - 0,00 zł

Podatek od środków transportowych -
81 777,77 zł

2018

§0310 Podatek od nieruchomości -
620,36 zł (osoby fizyczne)

403 535,76 zł (osoby prawne)

§0320 Podatek rolny - 0,00 zł

§0340 Podatek od środków
transportowych -
72 580,27 zł (osoby fizyczne)

Podatel^od nieruchomości -

404 156,12 zł

Podatek rolny - 0,00 zł

Podatek od środków transportowych -
86 068,12 zł
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13 487,85 zł (osoby prawne)

2019

§0310 Podatek od nieruchomości -177
098,91 zł (osoby fizyczne)

472 628,20 zł (osoby prawne)

§0320 Podatek rolny -
0,00 zł

§0340 Podatek od środków
transportowych -
60 360,73 zł (osoby fizyczne)

14 876,75 zł (osoby prawne)

Podatek od nieruchomości -

649727,11 zł

Podatek rolny- 0,00 zł

Podatek od środków transDOrtowvch_-
75 237,48 zł

2020

§0310 Podatek od nieruchomości -

410 374,00 zł (osoby fizyczne)

563 508,27 zł (osoby prawne)

§0320 Podatek rolny - 0,00 zł

§0340 Podatek od środków
transportowych -

16 460,17 zł (osoby prawne)

50 781,82 zł (osoby fizyczne)

Podatek od nieruchomości - 973 882,27 zł

Podatek rolny- 0,00 zł

Podatek od środków transportowych -
67 241,99 zł

Z powyższego wynika, że dane wykazane w sprawozdaniach Rb-PDP były zgodne z
danymi ujętymi w Rb-278.

Analizie poddano również zestawienia zbiorcze z programu księgowego ZSI SIGID
Poznań, dot. skutków obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym oraz od środków transportu, za lata 2017-2020.

Z powyższych dokumentów wynika, że skutki obniżenia stawek podatku, powinny
zostać naliczone w podanych wartościach:

(w zł)

Rok
Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatku

od nieruchomości Rolnego
od środków

transportowych

2017

Os. Fizyczne-620,3 6

Os. Prawne-3 82 053,19

Razem =382673,55

Os. Fizyczne - 0,00

Os. Prawne - 0,00

Razem: 0,00

Os. Fizyczne-68 53 9,34

Os. Prawne-13 23 8,43

Razem: 81 777,77

2018

Os. Fizyczne - 620,36

Os. Prawne - 403 535,76

Razem: 404 156,12

Os. Fizyczne - 0,00

Os. Prawne - 0,00

Razem: 0,00

Os. Fizyczne - 72 580,27

Os. Prawne-13 487,85

Razem: 86 068,12
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2019

Os. Fizyczne-l 77 098,91

Os. Prawne - 472 628,20

Razem: 649 727,11

Os. Fizyczne - 0,00

Os. Prawne - 0,00

Razem: 0,00

Os. Fizyczne - 60 360,73

Os. Prawne - 14 876,75

Razem: 75 237,48

2020

Os. Fizyczne-4103 74,00

Os. Prawne - 563 508,27

Razem: 973 882,27

Os. Fizyczne - 0,00

Os. Prawne - 0,00

Razem: 0,00

Os. Fizyczne-50 781,82

Os. Prawne- 16460,17

Razem: 67 241,99

W wyniku kontroli stwierdzono, że kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatku,
wykazane w sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-278, były zgodne z prowadzoną ewidencją.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
3.1.2.5.2. Skutki finansowe (roczne) z tytułu udzielonych ulg i umorzeń.

W badanym okresie (2017-2020) Rada Gminy podejmowała następujące uchwały dot.
udzielenia ulg od podatku od nieruchomości na wybrane rodzaje gruntów/budynków/budowli:
• Nr LIV/406/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od

nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałami: Nr XXXIV/163/16 z
dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Nr XXXI/189/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,

• Nr XX/127/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie
gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; uchylona uchwałą
Nr XXI/140/20 z dnia 20 maja 2020 r.,

• Nr XXI/141/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od
nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
CO VID-19.

Na podstawie sprawozdań Rb-278, stwierdzono, że w latach 2017 - 2020 skutki z tytułu
udzielonych ulg i umorzeń w podatku od nieruchomości wyniosły:

(w zł)

Rok
Skutki udzielonych ulg i zwohiień,
obliczone za okres sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień ustawowych)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na
podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone

za okres sprawozdawczy

Umorzenie rozłożenie na raty, odroczenie

2017 189257,00 79,90 0,00

2018 162117,08 0,00 0,00

2019 214212,72 517987,60 2214648,49
2020 261 438,50 0,00 l 515 122,80
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Analizie poddano tryb udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatku od
nieruchomości oraz odroczenia terminu płatności podatku dla Spółki (podatnik wskazany pod
lit. b) w zestawieniu w punkcie 3.1.2.3.2., a także pod literą f) w punkcie 3.1.2.4.).

Wymieniony podatnik złożył w dniu 10.12.2019 r. wniosek do Wójta Gminy Rewal o
umorzenie 7 rat podatku zaległych za 2017 r. w wysokości 517 987,60 zł (w tym 427 447,50
zł należności głównej i 90 540,00 zł odsetek) oraz o odroczenie do dnia 31.10.2022 r. terminu
płatności pozostałych zaległości w podatku od nieruchomości tj. 5 rat za2017 r. i 12 rat za
2018 r. Wniosek został umotywowany przeprowadzeniem analizy' finansów i sytuacji
finansowej oraz interesem publicznym. Wskazano na realną możliwość zagrożenia
utrzymania płynności finansowej, co może zachwiać podstawami egzystencji Spółki, a co za
tym idzie również problemów z ciągłością dostawy wody i odbioru ścieków. W uzasadnieniu
wniosku wskazano również na skutki przejęcia długu Gminy Rewal w roku 2010 związanego
z finansowaniem modernizacji oczyszczalni w kwocie 12 700 000,00 zł, przez co Spółka
systematycznie spłaca zobowiązania wynikające z umowy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do dnia złożenia wniosku spłacono 9 450 000,00
zł, co spowodowało znaczne pogorszenie płynności finansowej podatnika. Do wniosku
załączono następujące dokumenty:

• Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r. - w roku 2017 osiągnięto
zysk w wysokości 183 191,23 zł netto, w porównaniu do zysku wygenerowanego w roku
2016w wysokości l 341 067,11 zł netto.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.-31.12.2018 r. - w roku 2018
osiągnięto stratę w wysokości 331 131,28 zł netto, przy 183 191,23 zł netto zysku w roku
2017.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat za rok 2019 (od stycznia do października) - wynik finansowy
wynosił -681 886,37 zł (przy sumie przychodów w wysokości 14 414 575,98 zł oraz sumie
kosztów w kwocie 14 615 691,90 zł).

Fomiularz informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wskazano na
zaistnienie innych okoliczności wskazujących na tmdności w zakresie płynności
finansowej w postaci spłaty kredytu na rozbudowę oczyszczalni, dodatkowo Spółka około
65% swoich przychodów genemje w okresie od czerwca do września ze względu na
sezonowy charakter usług turystycznych świadczonych przez głównych odbiorców.
Podatnik przedstawił informacje dot. otrzymanej pomocy otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de
minimis tj. pomoc otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w
dniach: 4 maja 2015 r. w wys. 4 184,01 zt, 23 maja 2016 r. w wys. 3 383,89 zł, 18 maja
2017 r. w wys. 4 003,89 zł, od Wójta Gminy Rewal w dniu 30 stycznia 2018 r. w wys.
9 947,81 zł, oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 maja 2018 r.

•

•
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w wys. 4 800,53 zł. Kserokopię informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis, złożono do akt kontroli pod póz. 129.

W dniu 27 grudnia 2019 r. Wójt wydał dwie decyzje:

l) Nr POK.3162.8.2019.A.Sz., na mocy której odroczył wskazanemu podatnikowi do dnia 31
października 2022 r. zapłatę:

• pięciu rat za rok 2017 w kwocie 393 476,00 zł (należność główna 305 478,00 zł, odsetki
w wysokości 52 678,00 zł, opłata prolongacyjna w wysokości 88 636,00 zł),

• zaległości za rok 2018 w kwocie 943 597,00 zł (należność główna - 766612,00 zł,
odsetki - 88 349,00 zł, opłata prolongacyjna - 88 636,00 zł),

• jedenastu rat za rok 2019 (styczeń-listopad) w kwocie 792 203,00 zł (należność główna -
686 400,00 zł, odsetki - 26 438,00 zł, opłata prolongacyjna - 79 365,00 zł),

• dwunastej raty za rok 2019 (gmdzień) w kwocie 69585,00 zł (należność główna -
62 398,00 zł, opłata prolongacyjna - 7 187,00 zł).

2) Nr POK.3162.7.2019.A.Sz. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu siedmiu rat podatku
od nieruchomości, tj. za miesiące styczeń-lipiec roku 2017, w łącznej kwocie 517 987,60
zł, w tym należność główna - 427 447,60 zł oraz odsetki - 90 540,00 zł.

Kserokopie ww. decyzji Wójta złożono do akt kontroli pod póz. 131.
Zaświadczenia o pomocy de minimis (Nr 7/POK/2019 oraz Nr 8/POK/2019) wydano

w dniu sporządzenia decyzji Wójta, uwzględniając odpowiednio udzielenie pomocy o
wartości 121 524,87 euro oraz 75 020,19 euro.

W toku kontroli ustalono, że podatnik otrzymał w dniu 30 stycznia 2018 r., pomoc de
minimis w formie decyzji (nr FnP.3162.5.2018) Wójta Gminy Rewal o odroczeniu podatku
od niemchomości za rok 2017 do dnia 31 sierpnia 2018 r. Kserokopię wskazanej decyzji
złożono do akt kontroli pod póz. 132. Spółka nie wywiązała się z zapłaty wskazanego
podatku w określonym terminie (tj. 31.08.2018 r.), w wyniku czego z mocy prawa ww.
decyzja została wygaszona.

3.1.3. Dochody z majątku.

3.1.3.1. Dochody ze sprzedaży mienia.

Powyższe zagadnienie objęte było kontrolą Najwyższej Izby Kontroli z które
sporządzono Wystąpienie pokontrolne nr LSZ.410.007.05.2020.
3.2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
3.2.1. Wydatki bieżące.

3.2.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
W okresie objętym kontrolą (2017-2020) obowiązywał regulamin wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy, przyjęty zarządzeniami:
- Nr 32/2011 z dnia 5 lipca 2011 r., zmienionym zarządzeniami: Nr 2/2016 z dnia l lutego

2016 r., Nr 12/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.,

I
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- Nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., zmieniony zarządzeniami: Nr 95/2018 z dnia
6 sierpnia 2018 r., Nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.,

- Nr 23/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.

Powyższe regulaminy zawierały m.in.:
przepisy wstępne,
wymagania kwalifikacyjne pracowników,
szczegółowe warunki wynagradzania,

- warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,
warunki przyznawania oraz wamnki i sposób wypłacania premii i nagród, innych niż
nagroda jubileuszowa.

Na podstawie przedstawionych dokumentów tj. ewidencji księgowej (rozdział 75023 §4010)
i sprawozdań z wykonania budżetu, stwierdzono, że na wynagrodzenia osobowe
wydatkowano następujące kwoty:
• w 2017 r. -plan: 2 288 676,59 zł, wydatkowano: 2 180 676,05 zł,
• w 2018 r. -plan: 2 526 235,80 zł, wydatkowano: 2111 715,01 zł,
• w 2019 r. - plan: 2 524 901,80 zł, wydatkowano: 2 434 107,50 zł,
• w 2020 r. - plan: 2 620 910,92 zł, wydatkowano: 2618 276,98 zł.

Na podstawie powyższych danych ustalono, że wydatki na wynagrodzenia nie przekraczały
kwot określonych w planie wydatków.

Kontrolą objęto prawidłowość ustalania niżej wymienionych składników wynagrodzeń:
wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek furikcyjny,
dodatek stażowy,
dodatek specjalny,

w odniesieniu do: Wójta Gminy, Skarbnika oraz Sekretarza.

Wynagrodzenie Wójta Gminy Rewal było określone uchwałami:

- Nr II/7/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. (wynagrodzenie zasadnicze: 4 500,00 zł, dodatek
funkcyjny: l 900,00 zł, dodatek specjalny: l 280,00 zł, dodatek stażowy: 855,00 zł),

- Nr IV/15/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. (wynagrodzenie zasadnicze: 4700,00 zł,
dodatek fimkcyjny l 900,00 zł, dodatek specjalny 2 640,00 zł, dodatek stażowy 846,00 zł).

Wynagrodzenie Wójta nie przekraczało progów ustalonych rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
pod względem wysokości nie przekraczającej ustalonych maksymalnych kwot wynagrodzenia
dla Wójta w gminie do 15 tyś. mieszkańców tj. wynagrodzenia zasadniczego w granicach
3 400,00 zł - 4 700,00 zł. Wydruk karty wynagrodzeń Wójta za rok 2017 złożono do akt
kontroli pod póz. 133.
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Na podstawie okazanych dokumentów, stwierdzono, że Sekretarzowi Gminy wypłacono
w 2018 r. wynagrodzenie, na podstawie angażu z dn. 28.11.2013r., w którym zawarto
następujące składowe wynagrodzenia:

wynagrodzenie zasadnicze - 5 632,00 zł,
dodatek funkcyjny - l 760,00 zł,
dodatek za wieloletnią pracę - l 126,40 zł.

Kserokopie umowy i kartę wynagrodzeń za lata 2017-2018 złożono do akt kontroli pod póz.
134.

W roku 2017 Skarbnik Gminy wypłacono wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez
Wójta Gminy w dniu 02.01.2016 r., tj.:

wynagrodzenie zasadnicze - 4 800,00 zł,
dodatek funkcyjny - l 760,00 zł,
dodatek za wysługę lat - 816,00 zł,

• dodatek specjalny - 656,00 zł (10% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego), dodatek przyznany na czas nieokreślony poprzez akceptację przez Wójta
„wniosku o przyznanie dodatku specjalnego" z dnia 31.12.2015 r. (akta kontroli póz.
135).

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji, ustalono, że w dniu 31.01.2018 r.
dokonano zmiany wysokości dodatku specjalnego, ustalając nowy dodatek w kwocie l 115,20
zł (17% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego). Dodatek został przyznany
na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r., na podstawie zaakceptowanego przez p.o. Wójta
Gminy „wniosku o przyznanie dodatku specjalnego" (akta kontroli póz. 136). Wniosek
uzasadniono wykonywaniem „dodatkowych zadań związanych z realizacją programu
naprawczego, wdrożeniem systemu kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową Gminy,
wdrożeniem programu księgowego oraz wdrożenie zmian spowodowanych reorganizacją
Urzędu Gminy ".

Pomimo zastosowania przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie w dniu 3 kwietnia
2018 r. środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych
Skarbnika Gminy, w oparciu o opinię prawną (akta kontroli póz. 137), wypłacono
wynagrodzenie za okres wypowiedzenia tj. za miesiące: marzec, kwiecień oraz maj 2019 r.
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego (4 800,00 zł brutto), dodatku za wysługę lat (960,00 zł
brutto), dodatku funkcyjnego (l 760,00 zł bmtto), wypłacono również w marcu nagrodę
jubileuszową (6 746,40 zł brutto) oraz w maju ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy (19 770,55 zł bmtto).
Kserokopię list płac Skarbnik Gminy za miesiące marzec-maj 2019 r., złożono do akt kontroli
pod póz. 138. Karty wynagrodzeń Skarbnik za lata 2017-2019 wraz z angażem, złożono do
akt kontroli pod póz. 139.

^1
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3.2.1.1.1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W trakcie kontroli, stwierdzono, że w latach 2018 - 2019 wypłacono ekwiwalenty za
niewykorzystany urlop dla:
•Wójta Gminy - 15 dni za rok 2017 oraz 3 dnia za rok 2018, w kwocie 7 382,88 zł bmtto

wypłacono w dniu 28.06.2018 r.
•Osoby pełniącej obowiązki Wójta - 3 dni za rok 2018, w kwocie l 419,90 zł bmtto.

Ekwiwalent wypłacony w dniu 27.11.2018 r.
• Sekretarz Gminy - 10 dni za rok 2016, 26 dni za rok 2017 oraz 7 dni za rok 2018, w kwocie

17 509,60 zł bmtto. Ekwiwalent wypłacono w dniu 30 marca 2018 r.
•Skarbnik Gminy - 18 dni za 2017 r., 26 dni za 2018 r. oraz 11 dni za rok 2019, w kwocie

19 770,55 zł bmtto - wypłacony w dniu 4 czerwca 2019 r.

W związku z wypłaceniem ekwiwalentu z tytułu urlopu niewykorzystanego w latach
ubiegłych przez Sekretarz oraz Skarbnik Gminy, Wójt Gminy złożył wyjaśnienia (akta
kontroli póz. ), w których wskazał, że „l. Pismem z dnia 10.04.2017 r. Sekretarz została
poinformowana o ilości zaległego urlopu za rok 2016 oraz zobowiązana do jego
•wykorzystania w wymagalnym terminie do dnia 30.09.2017 r. Sytuacja jaka miała miejsce -w
Urzędzie Gminy w czerwcu 2017 r. związana z zamieszeniem w obowiązkach ówczesnego
Wójta gminy oraz powołanie na z-cę -wójta ówczesnej Sekretarz(14.06.2017-14.12.2017)
uniemożliwiło wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego. W dniu 28.12.2017 r.
Sekretarz otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, w którym na podstawie art. 167/1
Kodeksu pracy, została skierowana na urlop wypoczynkowy w okresie trwania okresu
-wypowiedzenia, w terminie 29.01.2018-31.03.2018 (wypowiedzenie z dnia 28.12.2017r. -
dotyczące urlopu zaległego oraz pismo z dnia 12.01.20]8 r. dotyczące urlopu bieżącego).
Zwolnienie chorobowe rozpoczęte w dniu 25.01.2017 i trwające do końca okresu
•wypowiedzenia uniemożliwiło wykorzystanie tegoż urlopu.

3. Wobec Skarbnik Gminy, -w dniu 3.04.2018 r. został zastosowany przez Prokuraturę
Okregowq -w Szczecinie środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach
służbowych, natomiast pisma informujące o konieczności -wykorzystania urlopu zaległego
za rok 2017 trafiły do pracowników Urzędu Gminy 11.07.2018 r. W związku z powyższym,
ze względów oczywistych informacja o potrzebie •wykorzystania urlopu zaległego za rok
2077 w kodeksowym terminie, tj. do dnia 30.09.2018 r. nie trafiła do zawieszonej w
czynnościach Skarbnik, która z przyczyn oczywistych i tak nie miałaby możliwości jego
wykor2ystania. 28.09.2018 r. wpłynął do Urzędu Gminy wniosek od p. Skarbnik o
udzielenie zaległego jak i bieżącego urlopu wypoczynkowego, jednak zgodnie z opinią
kancelarii prawnej nie został on zaakceptowany przez ówczesnego Wójta. W opinii
kancelarii udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie zawieszenia w czynnościach
służbowych pozostaje w sprzeczności z jego celem i godzi -w prawo do wykorzystania
urlopu. Stan zamieszenia w przypadku p. Skarbnik trwał nieprzerwanie do momentu
odwołania jej ze stanowiska, uniemożliwiając w ten sposób wykorzystania przez niq
zaległego oraz bieżącego urlopu wypoczynkowego ".
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3.2.1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Kontrolę prawidłowości ustalania wysokości i terminowości wypłaty dodatkowych
wynagrodzeń rocznych dla pracowników zatmdnionych w Urzędzie Gminy Rewal,
przeprowadzono na przykładzie wynagrodzeń wypłaconych w roku 2018 za rok 2017, na
które przeznaczono w rozdz. 75023 § 4040 kwotę 164521,82 zł, przy planowanych
wydatkach w wysokości 170 462,00 zł.
Do szczegółowej kontroli sposobu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń, wybrano grupę 5
pracowników, których wykaz imienny (oznaczonych poniżej symbolami a - e) złożono do akt
kontroli pod póz. 141.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w oparciu o udostępnione dokumenty (karty
wynagrodzeń, potwierdzenia przelewów) stwierdzono, że dodatkowe wynagrodzenie roczne

Oznaczenie

pracownika

Podstawa
naliczenia

dodatkowego
wynagrodzenia

rocznego

Odliczenia
od

podstawy

Tytuł do
potrącenia

Podstawa po
potrąceniach

Wskaźnik
naliczenia

Wynagrodzenie
brutto po

potrąceniach

Data
wypłaty

a. 34 209,00 262,96
Opieka nad
dzieckiem-

2 dni
33 946,04 8,5% 2 885,41 07.02.2018

b. 52 965,77 424,82
Urlop

okoliczn.-

2 dni
52 540,95 8,5% 4 465,98 07.02.2018

c. 49945,91 222,31
Opieka nad
dzieckiem-

l dzień
49 723,60 8,5% 4 226,51 07.02.2018

d. 59 540,27 505,75
Opieka nad
dzieckiem-

2 dni
59 034,52 8,5% 5 017,93 07.02.2018

e. 42512,62 347,76
Opieka nad
dzieckiem-

2 dni
42 164,86 8,5% 3 584,01 07.02.2018

było naliczone osobom uprawnionym do otrzymania mniejszego wynagrodzenia we
właściwej wysokości; ww. wynagrodzenie wypłacono w terminie ustawowym, tj. przed
upływem I kwartahi roku następnego.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

^
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3.2.1.3. Wydatki na zakupy, dostawy, roboty i usługi (poza inwestycyjnymi) z
uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

3.2.1.3.1. Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal,
podczas sezonów letnich w latach 2017-2020.

Z okazanej ewidencji wydatków wynika, że w badanym okresie wydatki poniesione z
budżetu na to zadanie wyniosły:

• w roku 2017-699 308,08 zł,
• w roku 2018-727 847,54 zł,
• w roku 2019-871 988,82 zł,
• w roku 2020 - l 278 046,74 zł.

W trakcie kontroli analizie poddano prawidłowość udzielenia zamówień publicznych na
ww. usługi. Z zakresu czynności Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych, ustalonego
przez Wójta pismem z dnia 31 lipca 2012 r. wynika, że powierzono mu wszystkie czynności
dotyczące przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Kserokopię powierzenia ww. obowiązków złożono do akt kontroli pod póz. 142 .

Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono, co następuje:

W dniu 8 listopada 2016 r.. Główny specjalista ds. zamówień publicznych, złożył
wniosek do Wójta Gminy Rewal o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego: obsługi ratowniczej morskich kąpielisk strzeżonych na terenie gminy Rewal w
latach 2017-2020 (kserokopię wniosku złożono do akt kontroli pod póz. 143). Wartość
zamówienia została oszacowana na kwotę l 560 975,60 zł netto tj. l 919 999,84 zł brutto. We
wniosku przewidziano możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości
150 000,00 zł. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
a) I część: 7 wież ratowniczych z obsługą i wyposażeniem -610 909,04 zł bmtto,
b) II część: 7 wież ratowniczych z obsługą i wyposażeniem -610 909,04 zł brutto,
c) III część: 8 wież ratowniczych z obsługą i wyposażeniem - 698 181,76 zł bmtto.
We wskazanym wniosku zawarto również proponowany skład komisji przetargowej oraz
informację o zaplanowanych środkach finansowych w budżecie na rok 2017 na wskazaną
usługę - 480 000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu, wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej SIWZ), zamieszczono w dniu 10 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (www.ted.europa.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal
(www.bip.rewal.pl) oraz na tablicy Zamawiającego. W Specyfikacji określono m.in.:

tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony,
kryteria oceny ofert: cena - 70% (pkt), posiadane doświadczenie - 30% (pkt),
termin wykonania zamówienia - od 23 czerwca do 3 września w latach 2017-2020,
termin składania ofert - 15.12.2016 r. godz. 10:00,
termin otwarcia ofert - 15.12.2016r. godz. 10:10,
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wadium - dla części I - 10000,00 zł, dla części II - 10000,00 zł, dla części III -
l O 000,00 zł.

W związku ze zgłoszeniem wielu pytań przez wykonawców dot. przedmiotowej usługi oraz
warunków udziału w postępowaniu, dokonano w dniu 2 grudnia 2016 r. modyfikacji
załącznika nr l do SIWZ (zmiana drugiego kryterium oceny - zapewnienie dodatkowego
sprzętu - 10 pkt, zapewnienie ratownika z doświadczeniem - 10 pkt, zapewnienie
koordynatora ratownictwa wodnego - 10 pkt), oraz wydłużono termin otwarcia ofert do dnia
19 grudnia 2016 r. o godz. 10.00. Zmodyfikowany załącznik nr l do SIWZ, został
opublikowany na strome biuletynu informacji publicznej Gminy Rewal.
Kserokopię SIWZ (bez załączników), złożono do akt kontroli pod póz. 144 .

W wyznaczonym w SIWZ terminie, tj. do 19.12.2016 r. wpłynęły oferty złożone przez:
• Ratownictwo Wodne „DORAN", na wykonanie III części zamówienia, na kwotę

768 000,00 zł brutto.
• Ratownictwo Wodne ASEKURACJA, na wykonanie II części zamówienia, na kwotę

644 000,00 zł bmtto.
• Ratownictwo Wodne ROMULUS, na wykonanie I części zamówienia, na kwotę

615 900,00 zł brutto.
• (Konsorcjum firm) Fundacja Wodna Służba Ratownicza, na wykonanie I części

zamówienia, na kwotę 870 000,00 zł bmtto, II części na kwotę 844 000,00 zł bmtto oraz
III części na kwotę 829 900,00 zł brutto.

Zamawiający pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. (znak sprawy: OrA.271.07.2016.TB),
poinformował Wykonawców o kwotach jakie zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia:

• części - 610 909,04 zł,
• część II-610 909,04 zł,
• część III-698 181,76 zł.

W dniu 19 gmdnia 2016 r. oferent - Fundacja Wodna Shiżba Ratownicza, na podstawie art.
96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystąpił z wnioskiem o udostępnienie
złożonej w postępowaniu oferty Ratownictwa Wodnego ASEKURACJA. Urząd Gminy
Rewal, zgodnie z wnioskiem udostępnił dokumentację wskazanej oferty.
W dniu 20 gmdnia 2016 r., skierowano pismo do oferenta - Ratownictwo Wodne
ASEKURACJA, z wezwaniem do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunku
posiadania doświadczenia. Zgodnie z SIWZ „ Wykonawca musi -wykazać się -wykonaniem lub
wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług
ratownictwa wodnego -po jednej usłudze świadczonej w roku 2016, 2015, 2014 nad morzem
Bałtyckim ". Odpowiedź na wezwanie, wpłynęła do sekretariatu Urzędu Gminy Rewal, w dniu
27 gmdnia 2016 r. Oferent przedstawił wykaz wykonywanych usług na kąpieliskach morza
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Bałtyckiego, dokument referencji za wykonanie usług w latach 2014-2015, umowę (wraz z
aneksem).

Członkowie Komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego (Wójt), złożyli wymagane
oświadczenia, składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

W dniu 23 grudnia 2016 r. Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawców o wyborze ofert
(kserokopię pisma złożono do akt kontroli pod póz. 145). W piśmie zawarto wykaz złożonych
ofert wraz z ceną i przyznaną punktacją (Cena - 70%, Zapewnienie dodatkowego sprzętu -
10%, Zapewnienie siedmiu ratowników z doświadczeniem - 10%, Zapewnienie koordynatora
- 10%)., tj. w zakresie:

• części I wybrano ofertę Zakładu Handlowo Usługowego Ratownictwo Wodne
ROMULUS, której przyznano 100 pkt (ofercie Konsorcjum firm przyznano 79,56 pkt),

• części II wybrano ofertę Ratownictwa Wodnego ASEKURACJA, które uzyskało 100 pkt,
(oferta Konsorcjum firm uzyskała 83,41 pkt),

• części III wybrano ofertę Ratownictwa Wodnego DORAN, któremu przyznano 100 pkt.
Ponadto w ww. piśmie Zamawiający wskazał, że w toku postępowania nie odrzucił żadnej
oferty oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy. Wskazane pismo opublikowano w dniu
23.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Gminy.

W dniu 29 gmdnia 2016 r., do Urzędu Gminy Rewal, wpłynęło pismo (akta kontroli póz. 146)
z informacją o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego. Na
podstawie art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych. Fundacja Wodna Służba
Ratownicza (pełnomocnik Konsorcjum firm), poinformowała, że w informacji o wyborze
ofert w postępowaniu, w części nr 2 zamówienia wskazano niepełną nazwę Wykonawcy. Z
przedstawionych dokumentów wynika, że w wskazanym piśmie określono jednego z
wykonawców jako ASEKURACJA, nie zaś Ratownictwo Wodne ASEKURACJA. Także
poinformowano, że firma Ratownictwo Wodne ASEKURACJA posłużyła się nieswoim
doświadczeniem, ponieważ w latach 2014-2015 występował inny podmiot gospodarczy
wykonujący działalność w zakresie ratownictwa wodnego - Asekuracja Sp. z o.o., który
został zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono firmę Ratownictwo Wodne
ASEKURACJA, co wynikało z załączników złożonych wraz z ofertą. Fundacja wezwała
Zamawiającego do uznania zasadności wskazanych informacji i powtórzenia czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 2 zamówienia oraz wykluczenia oferty złożonej
przez Ratownictwo Wodne ASEKURACJA.

Zamawiający w dniu 13.01.2017 r., zawiadomił Wykonawców, o unieważnieniu
wybom najkorzystniejszej oferty dla części II zadania (Rewal i Trzęsacz) oraz poinfonnował,
że niezwłocznie powtórzy czynność badania i wyboru złożonych ofert. We wskazanym dniu
wyst4piono również z pismem do wykonawcy - Ratownictwo Wodne ASEKURACJA, o
złożenie wyjaśnień w zakresie posiadanego doświadczenia.

Wójt Gminy Rewal poinformował pismem z dn. 13.01.2017 r.. Wykonawcę -
ASEKURACJA o omyłkowym wystawieniu rekomendacji za rok 2014, dla firmy
Ratownictwo Wodne ASEKURACJA, gdyż podmiotem wykonującym usługę ratowniczą w
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roku 2014, zgodnie z umową było Ratownictwo Wodne Asekuracja Sp. z o.o., w związku z
powyższym rekomendacja wystawiona w dniu 22 grudnia 2015 r. nie mogła być brana pod
uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 23 stycznia 2017 r., na podstawie art. 93 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poinformował wykonawców o
unieważnieniu postępowania w części II. Powodem unieważnienia było wykluczenie
wykonawcy nr 2 (Ratownictwo Wodne ASEKURACJA) oraz fakt, że cena kolejnej oferty
złożonej na część II zadania (844 000,00 zł) przekraczała kwotę przeznaczoną przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia (610 909,04 zł). Kserokopię pisma złożono do
akt kontroli pod póz. 147 .

W dniu 16 lutego 2017 r., sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego.

Kserokopię protokołu złożono do akt kontroli pod póz. 148 .

Stwierdzono, że do protokołu nie złożono załącznika, o którym mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, z uwagi na to, że w
przedmiotowym postępowaniu kryterium ceny przyznano wagę 70%, tj. przekraczającą 60%,
zamawiający zobowiązany był określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy
jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
wykazać w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu
zamówienia koszty cyklu życia. W wyjaśnieniu złożonym w tej sprawie akta kontroli póz.
149)„ Sekretarz Gminy poinformowała, że „Zamawiający sporządził załącznik do protokołu
informujący, że względem wykonanej usługi stanowiącej przedmiot zamówienia koszty cyklu
życia nie występują. Przedmiotowy dokument w załączeniu.
Podczas przygotowywania dokumentów do kontroli tj. przełożenie dokumentacji z teczki
archi\vizacyjnej do teczki dla kontrolującego, przedmiotowy dokument pozostał, przez
nieuwagę, w teczce archiwizacyjnej - stąd jego brak w teczce kontrolującego (...)".

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w dniach: 28 gmdnia 2016 r.,
24 stycznia 2017 r., 6 oraz 15 lutego 2017 r., wystąpił do Referatu Finansowego z wnioskiem
o zwrot wadium oferentom w zakończonym postępowaniu dot. zapewnienia obsługi
ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal. Wadium zwrócono w następujących
terminach:

- 28.12.2016 r. - 30 000,00 zł Fundacja Wodna Służba Ratownicza
- 26.01.2017 r. - 10 000,00 zł Ratownictwo Wodne ASEKURACJA
- 07.02.2017 r. - 10 000,00 zł Ratownictwo Wodne DORAN
- 20.02.2017 r. - 10 000,00 zł ZHU ROMULUS Ratownictwo Wodne
Kserokopie poleceń przelewów (zwrotów wadium) złożono do akt kontroli pod póz. 150.

Umowy z wybranymi w przetargu Wykonawcami części I i III zadania podpisano w dniu
20.01.2017r.:

^
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z Ratownictwem Wodnym DORAN za wynagrodzeniem w kwocie 192 000,00 zł bmtto,
w dniu 10.08.2017 r. spisano aneks, na podstawie którego do § 2 umowy dodano ust. 5 o
treści: „Koszty utrzymania baz ratowniczych, tj. koszty mediów, wywozu czy zrzutu
nieczystości itd. ponosi Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ".
z Zakładem Handlowo-Usługowym ROMULUS Ratownictwo Wodne za
wynagrodzeniem w kwocie 153 975,00 zł brutto

Kserokopie umów złożono do akt kontroli pod póz. 151.

W toku realizacji ww. umów z budżetu Gminy poniesiono następujące wydatki:

W roku 2017:

• Ratownictwo Wodne DORAN - łącznie 192000,00 zł, z tego w dniach: 17 lipca
(38400,00 zł), 31 lipca (57600,00 zł), 31 sierpnia (57600,00 zł) oraz 15 września
(38 400,00 zł).

• ZHU ROMULUS - łącznie 156 066,25 zł z tego w dniach: 23 czerwca (30 795,00 zł),
20 lipca (2091,00 zł), 31 lipca (30795,00 zł), 30 sierpnia (46 192,50 zł), 15 września
(30 795,00 zł), 31 października (15 397,75 zł).

W roku 2018:
• Ratownictwo Wodne DORAN - łącznie 192000,00 zł z tego w dniach: 17 lipca

(38 400,00 zł), 31 lipca (57 600,00 zł), 30 sierpnia (57 600,00 zł), 17 września (38 400,00
zł),

• ZHU ROMULUS - łącznie 154 575.00 zł z tego w dniach: 28 czerwca (30 795,00 zł),
31 lipca (46 192,50 zł), 30 sierpnia (46 192,50 zł), 6 września (600,00 zł), 27 września
(30 795,00 zł).

W roku 2019:
• Ratownictwo Wodne DORAN - łącznie 255 880,00 zł z tego w dniach: 18 lutego

(5754,24 zł), 29 lipca (38400,00 zł), 5 sierpnia (20000,00 zł oraz 57600,00 zł),
30 sierpnia (20 000,00 zł oraz 57 600,00 zł), 24 października (14 325,76 zł oraz 38 400,00
zł), 25 października (3 800,00 zł),

• ZHU ROMULUS - łącznie 307 095.00 zł z tego w dniach: 21 czerwca (50 920,00 zł),
30 lipca (20 000,00 zł), 31 lipca (76 380,00 zł), 30 sierpnia (76 380,00 zł oraz 20 000,00
zł), 6 września (4 970,00 zł), 10 września (7 525,00 zł), 13 września (50 920,00 zł),'l.

W roku 2020:

• Ratownictwo Wodne DORAN - łącznie 266 000,00 zł z tego w dniach: 30 czerwca
(38 400,00 zł), 31 lipca (22 200,00 zł oraz 57 600,00 zł), 31 sierpnia (57 600,00 zł oraz
22 200,00 zł), 15 września (38 400,00 zł), 30 września (29 600,00 zł),

• ZHU ROMULUS - łącznie 416 200.00 zł z tego w dniach: 26 czerwca (50 920,00 zł),
7 lipca (46 800,00 zł), 4 sierpnia (76 380,00 zł), 27 sierpnia (76 380,00 zł oraz 46 800,00
zł), 23 września (50 920,00 zł), 30 września (62 400,00 zł), 30 listopada (5 600,00 zł).

rv
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W związku z wyszczególnionymi kwotami poniesionych wydatków na zadania związane z
ratownictwem wodnym, wystąpiono do Wójta o wyjaśnienie zaksięgowanych większych
kwot aniżeli wynikających z podpisanych umów. Wójt poinformował w wyjaśnieniach (akta
kontroli pod póz. 167), że „ 7. W roku 201 7 firma ZHU ROMULUS otrzymała łącznie
kwotę 156.066,25 zł, z czego kwota ] 5 3.975,00 zł -wynikała z umowy głównej, natomiast
kwota 2.091,00 zł to usługi dodatkowe (kserokopia umowy ~w załączeniu), pozostałe umowy
bez zmian.

2. W roku 2018 ZHU ROMULUS otrzymał Iqcznie kwotę 154.575, 00 zł, czego kwota
153.975,00 wynikała z umowy głównej, natomiast kwota 600 zł to usługi dodatkowe
(kserokopia zlecenia w załączeniu), pozostałe umo-wy bez zmian.

3.1. W roku 2019 firma Ratownictwo Wodne DORAN otrzymała łącznie kwotę 255
880,00 zł, z czego kwota 192.000,00 zł wynikała z umowy głównej, natomiast kwoty wykazane
poniżej wynikały z usług dodatkowych bądź -waloryzacji umów:

- kwota 5 754,24 zł - -waloryzacja umowy głównej za rok 2018 (w załączeniu)
- kwota 40 000,00 zł - umowa na dodatkową -wieżę (-w załączeniu)
- kwota 14 325,76 zł - waloryzacja umowy głównej za 2019 r. (^vv załączeniu)
- kwota 3 800,00 zł - umowa za dodatkowe dni (w załączeniu)
3.2 Firma ZHU ROMULUS w 2019 roku otrzymała Iqcznie kwotę 307 095,00 zł, z

czego kwota 254.600,00 zł -wynikała z umowy głównej, natomiast kwoty wykazane poniżej
wynikaty z usług dodatkowych bqdz waloryzacji umowy:

- kwota 40 000,00 zł - umowa na dodatkową wieżę (w załączeniu)
- hvota 4 970,00 zł - waloryzacja starej umowy głównej za 2018 r. (^v załączeniu)
- kwota 7 525,00 zł - umowa za dodatkowe dni (w załączeniu)
We wrześniu 2018 r firma Romulus wypowiedziała umowę wskazując zbyt małe

finansowanie na obsługę tego zadania, w związku z tym konieczne było przeprowadzenie
przetargu na lata kolejne. W j ego wyniku podpisano no-wą umowę (w załączeniu) .

(...}
4.1. W roku 2020 firma Ratownictwo Wodne DORAN otrzymała łącznie kwotę

266.000,00 zł, z czego kwota 192.000,00 zł wynikała z umowy głównej, natomiast kwota -w
wysokości 74.000,00 zł wynikała z usług dodatkowych ( umowa w załączeniu):

4.2. Firma FHU ROMULUS w roku 2020 otrzymała łącznie kwotę 416 200,00 zł, z
czego kwota 254.600,00 zł wynikała z umowy głównej, natomiast kwoty -wykazane poniżej
'wynikały z usług dodatkowych bądź waloryzacji umowy:

- kwota 156.000,00 zł - umowa na dodatkowe wieże (v/ załączeniu)
- kwota 5 600,00 zł - zlecenie za dodatkowy patrol (w załączeniu)".

3.2.1.3.2. Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w miejscowościach
Rewal i Trzęsacz podczas sezonów letnich w latach 2017-2020.

Wójt Gminy Rewal, w dniu 18 stycznia 2017 r., powołał komisję przetargową celem
przeprowadzenia przetargu na zapewnienie obsługi ratowniczej. W wyniku unieważnienia II
części przetargu na obsługę ratowniczą morskich kąpielisk strzeżonych na terenie gminy
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Rewal w latach 2017-2020, Wójt Gminy w dniu 25 stycznia 2017 r., ogłosił przetarg na
wykonanie usługi zapewnienia obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w
miejscowościach Rewał i Trzęsacz, gmina Rewal, podczas sezonów letnich w latach 2017 -
2020. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie Bip Urzędu Gminy Rewal oraz
biuletynie zamówień publicznych.

W wskazanym ogłoszeniu, zawarto kryterium oceny ofert: cena- 100%. Oszacowania
wartości zamówienia dokonano w oparciu o szacunkowe dane wartości przedmiotu
zamówienia, uzyskane podczas badania rynku oraz koszty poniesione w ubiegłym roku. W
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono m.in.:
• termin realizacji zamówienia - 24 czerwca - 3 września w okresie lat 2017-2020
• termin składania- 02.02.2017 r. do godz. 9:00,
• termin otwarcia ofert - 02.02.2017 r. godz. 9:10.

Członkowie Komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego (Wójt), złożyli
wymagane oświadczenia, składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień
publicznych. W dniu 2 lutego 2017 r., Zamawiający poinformował o wpłynięciu jednej oferty
w wyznaczonym terminie. Oferta została złożona przez Ratownictwo Wodne
ASEKURACJA, które zobowiązało się wykonać zamówienie za kwotę 672 000,00 zł brutto.
Umowa na wykonanie usługi została zawarta w dniu 21 lutego 2017 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
został sporządzony w dniu 16 marca 2017 r. W związku z określeniem kryterium ceny, jako
jedynego kryterium oceny ofert. Główny Specjalista sporządził w dniu 18 stycznia 2017 r.,
zgodnie z wymogami art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, notatkę, w której
zawarto opis standardów jakościowych, istotnych cech zamówienia oraz uwzględniono koszty
cyklu życia produktu.

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonano następujących wydatków:
W 2017 r.:

łącznie 168 000,00 zł z tego w dniach: 20 czerwca (33 600,00 zł), 25 lipca (50 400,00 zł),
31 sierpnia (50 400,00 zł), 15 września (33 600,00 zł).

W 2018 r.:
łącznie 168 000,00 zł z tego w dniach: 27 czerwca (33 600,00 zł), 31 lipca (50 400,00 zł),
3 września (50 400,00 zł), 17 września (33 600,00 zł).

W 2019 r.:
łącznie 196 770,00 zł z tego w dniach: 19 czerwca (33 600,00 zł), 31 lipca (50 400,00 zł),
30 sierpnia (50 400,00 zł), 10 września (20 000,00 zł oraz 3 800,00 zł), 13 września
(33 600,00 zł), 30 gmdnia (4 970,00 zł).

W wyniku analizy wydruku konta 201 dot. wydatków poniesionych na ratownictwo wodne w
2019 r., stwierdzono różnicę o 28 770,00 zł w porównaniu do corocznej kwoty wynikającej z
umowy (168 000,00 zł). Zgodnie z powyższym. Wójt w wyjaśnieniach (akta kontroli pod póz.
167) poinformował o tym, że „Ratownictwo Wodne ASEKURACJA w roku 2019 otrzymało
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Iqcznie kwotę 196.770,00 zł, z czego kwota 168.000,00 zł wynikała z umowy głównej,
natomiast kwoty wykazane poniżej wynikały z usług dodatkowych bqdz waloryzacji umowy:
- kwota 20 000,00 zł - umowa na dodatkową wieżę (w załączeniu)
- kwota 3 800,00 zł - umowa za dodatkowe dni (w załączeniu)
- kwota 4 970,00 zł - waloryzacja umowy głównej za 20 J 8 r. (w załączeniu) ".
3.2.1.4. Ustalanie i odprowadzanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W celu kontroli zagadnienia dot. wpłaty środków (odpisu) na rachunek ZFSS
przeanalizowano czynności dokonane w roku 2018.

W uchwale budżetowej na 2018r zaplanowano odpis w wysokości 69361,11 zł. Plan
finansowo-rzeczowy ZFŚS wprowadzony zarządzeniem Nr 40/2018 z dnia 20 marca 2018r.
zakładał odpis w wysokości 72 123,70 zł (akta kontroli póz. 75), choć z ,,(...)Prognozie na
2018" zatrudnienia, sporządzonej z datą 16.03.2018r. przewidywano średnie zatrudnienie w
wysokości 58,33 etatu co dawało odpis w wysokości 69 159,54 zł (z uzyskanych wyjaśnień
wynikało że w planie uwzględniono odpis na 15 emerytów). Kserokopię „Prognozy" złożono
do akt kontroli pod póz. 70. Z powyższego wynikało, ze zatwierdzony przez p.o. Wójta plan
finansowo-rzeczowy ZFSS zarządzeniem Nr 40/2018 był niezgodny (wyższy) niż wynikał z
budżetu gminy. Nieprawidłowość została usunięta poprzez wydanie w dniu 18 gmdnia 2018r.
zarządzenia Nr 140/2018 w którym dostosowano wielkości Planu do wysokości 69 112,12 zł
(mieszcząca się w limicie budżetowym). Kserokopię zarządzenia Nr 140/2018 z dnia 18
gmdnia 2018r. złożono do akt kontroli pod póz. 80.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych urzędu gminy w Rewalu wprowadzonego zarządzeniem Nr 92/2017 Wójta gminy
Rewal z dnia 13 grudnia 2017 r. projekt planu powinien być opracowany do końca lutego.
„ Projekt planu corocznie do końca lutego, opracowuje Komisja Socjalna i przedkłada do
akceptacji pracodawcy, który następnie wprowadza plan do realizacji zarządzeniem ".
Zaplanowaną wysokość odpisu na podstawie dowodu PK 12/03/2018/ZFSS pod datą 31-03-
2018 zaksięgowano na koncie 240 070000098 pozostałe rozrach. z pracownikami- ZFSS" w
korespondencji z kontem 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia'". Wydruk
dowodu PK PK 12/03/2018/ZFSS złożono do akt kontroli pod póz. 76.
Planowany odpis naZFSS odprowadzano:
> w dniu 11 .05.2018r. kwotę 20 000,00 zł jako część,
> w dniu 30.05.2018r. kwotę 31 869,66 zł jako „75%",
łącznie do 31 maja 2018 roku odprowadzono 51 869,66 zł tj. 75,00% kwoty ujętej w planie,

> w dniu 25.09.2018r. kwotę 17 289,88 zł jako odpis na ZFSS
łącznie do 30.09.2018 roku odprowadzono kwotę 69 159,54 zł.
W dniu 08.12.2018 dokonano korekty odpisu, w wyniku której planowany odpis na 2018r.
uległ zmniejszeniu o kwotę 47,42 zł (do kwoty 69 112,12zł) którą to kwotę zwrócono do
budżetu - wydruk korekty planu złożono do akt kontroli pod póz. 71. Średnia etatów
znmiejszyła się z 58,33 do 58,29.

75



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Stan środków na rachunku bankowym funduszu na początek roku wynosił 2 546,59 zł a na
koniec 89,64 zł. Wydruk „Analitycznego zestawienia sald i obrotów" konta 135 02
„Rachunek środków f-szu socjalnego" złożono do akt kontroli pod póz. 72.

Z zapisów tego konta wynikało, że poza odpisem, na rachunek wpłynęło 7 rat pożyczki po
130,00 zł dokonanych przez l osobę. Pożyczkę w kwocie 3 000,00 zł wypłacono
11.05.2018r. a miesięczne raty spłat po 130,00 zł wpływały miesięcznie do czerwca do
grudnia 2018r. Kserokopię umowy pożyczki złożono do akt kontroli pod póz.79.

Z analizy zapisów konta 135-02 wynikało, że w ciągu roku 2018 udzielono m.in. 4 świadczeń
socjalnych w postaci zapomóg finansowych:

a) w dniu 11.05.2018r. w kwocie 2 500,00 zł,
b) w dniu 15.04.2018r. w kwocie 2 000,00 zł,
c) w dniu 27.06.201 8r. w kwocie 3 000,00 zł,
d) W dniu 17. 10.2018r. w kwocie 3 000,00 zł.
Kserokopię „Wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego" w ww. sprawach złożono do
akt kontroli pod póz. 78.
Z danych zawartych we wniosku dot. pomocy udzielonej w póz. c wynikało, że
uwzględniono w wyliczeniu średniomiesięcznego dochodu osobę („konkubent") która
zgodnie z § 4 Regulaminu nie była uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu.

Według konta 851 „Zakładowy f-sz świadczeń socjalny" na początek roku wykazywał stan
saldo „Ma" w wysokości 2 105,29 zł, a na koniec 2018 roku saldo „Wn" w wysokości 351,66
zł. Wydruk analitycznego zestawienia sald i obrotów" konta 851 za rok 2018 złożono do akt
kontroli pod póz. 73. Wykazanie salda „Wn" na koniec roku było niezgodne z zasadami
prowadzenia konta 851 zgodnie z którymi saldo tego konta to może wykazywać wyłącznie po
stronie „Ma" oznaczające stan zakładowego funduszu socjalnego. Ponadto stan wykazany na
początek roku w kwocie 2 105,29 zł (po strome „Ma") był niższy niż ujęty na koncie 135 02
rachunek środków f-szu socjalnego1''1 tj. 2546,59 zł (i tyle środków było na rachunku
bankowym).

Do konta 851 prowadzono następujące konta analityczne:

> 851 0101 „Odpis na ZFSS" stan środków funduszu wynosił na początek 2018 rok „Ma"
365 843,24 zł a na koniec po dokonanym w jego trakcie odpisie w kwocie 69 112,12 zł
wyniósł „Ma" 434 955,36 zł,

> 851 0102 „Odsetki od środków na r-ku bankowym" Sp. „Ma" 111,43 zł, Sk. „Ma" 140,36
zł,

> 851 0201 „ Wydatki ZFSS" Sp. „Wn" 377 076,16 zł, Sk. 448 674,16 zł.

> 851 0202 „ZFSSsr. w drodze" Sp. „Ma" 13 226,78 zł, Sk. „Ma" 13 226,78 zł.

Z zapisów konta 851 0201 „ Wydatki ZFSS" wynikało, że jako wydatek po stronie „Wn"
ujęto udzielenie pożyczki udzielonej w dniu 11 maja 2018r. na modernizację mieszkania i
przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Spłaty miesięcznych rat od czerwca do
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grudnia 2018r. ujmowano po stronie „Ma" tego konta. Kwotę pożyczki potraktowano jako
zmniejszenie Funduszu co było niezgodne z zasadą funkcjonowania tego konta.
Wyjaśnienie w sprawie danych zawartych w ewidencji na kotach 135 i 851 środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2018 dot. sald kont 135 i 851 na
początek i koniec 2018r. oraz „środków w drodze" złożono do akt kontroli pod póz. 164. W
wyjaśnieniu Wójt podał, że „ stanowisko Wójta objąłem 20 listopada 2018. Z uwagi na
zawieszenie w czynnościach służbowych z dniem 30 marca 2018r. przez Prokuraturę
Oh'egowej Skarbnika Gminy oraz nie powierzenie obowiązków i odpowiedzialności przez p.o.
Wójta mojego poprzednika brak jest możliwości podania powodów zaistnienia powyższych
rozbieżności. Po dokonaniu analizy kont należy stwierdzić że, saldo konta 135 oraz 851 na
początek roku 2018 oraz w latach wcześniejszych wykazywało różnicę \v 'wysokości 441,30 zł.
Powyższa różnica wynikała z błędnego salda konta 851 w latach poprzednich. Saldo konta
851 0202 „ ZFSS w drodze " w wysokości 13 226,78 zł zostało wprowadzone do ksiąg w roku
2014 podczas próby uporządkowania ksiąg rachunkowych Gminy Re-wal i służyło do
najprawdopodobniej doprowadzeniu ksiąg do stanu rzeczywistego. Na dzień dzisiejszy
syntetyka kont 135 i 851 nie wykazuje różnic ".

Z ewidencji księgowej za lata 2019-2020 wynikało, że powyższe nieprawidłowości z lat
ubiegłych występowały w dalszym ciągu. Wydruk kont 851 i 135 za rok 2020 złożono do akt
kontroli pod póz. 81 .

W trakcie trwania czynności kontrolnych sporządzono dowód „Polecenie księgowania" nr
01/01/2021 ZFSS na podstawie którego; wyksięgowano kwotę 13 226,78 zł dot. „Środków w
drodze" z lat ubiegłych, doksięgowano odsetki w kwocie 35,93 zł, skorygowano odpis z lat
ubiegłych o 441,30 zł. Kserokopię dowodu PK złożono do akt kontroli pod póz. 82.
Po tych księgowaniach stan początkowy konta 135 na 01.01.2021 r. wynosił 32 462,06 zł i
był zgodny ze stanem środków na rachunku bankowym oraz saldem „Ma konta 851. Wydruki
kont 135 i 851 za styczeń 2021 r. złożono do akt kontroli pod póz.83.
3.2.1.5. Wydatkowanie środków na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani.

W roku 2017 \vw. programy przyjęto uchwałą Nr XLII/227/17 Rady Gminy z dnia 30
stycznia 2017 r. Uchwałą Nr LIV/294/2017 z dnia 26.10.2017 r., dokonano zmian w ww.
programie.

W klatach 2018 - 2020, Rada Gminy podejmowała oddzielne uchwały ws. Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
• na rok 2018 - Nr LVII/329/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., zmian dokonano uchwałą Nr

LXV/401/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
• na rok 2019 - Nr IV/16/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., zmian dokonano uchwałami Nr

XI/73/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r., oraz Nr XIII/84/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
• na rok 2020 - Nr XXXI/186/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
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oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
• w roku 2018 - Nr LVII/330/18 z dnia 30 stycznia 2018 r,
• w roku 2019 - Nr IV/17/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
• w roku 2020 - NR XV/104/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

W toku kontroli dokonano analizy dochodów Gminy z tytułu opłat za wydanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz wydatków wykonanych w trakcie realizacji ww.
programów. Wyniki analizy zawarto w poniższej tabeli nr 3.2.1.4.1.

Tabela 3.2.1.4.1.

Rok

Dochody /75618 § 0480/ Wydatki/85153,85154

Plan
(po zmianach)

Wykonanie
Plan

(po zmianach)

Wykonanie
GPPN

GPiRPA

Wydatki
wykonanie

razem

Różnica

(2-5)

l 2 3 4 5 6.

2017 830 000,00 888 265,33
57411,75

828 423,88

57390,51
755 462,63

812853,14 75412,19

2018 875 000,00 960 814,40
5 000,00

l 001 247,82
4 443,83

906435,00
910878,83 49 935,57

2019 950 000,00 l 005 809,25
5 000,00

994 935,57

4818,48
980 424,62

985243,10 20566,15

2020 950 000,00 1015318,82
5 000,00

965 566,20
4 949,80

743 993,01
748 942,81 266376,01

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki na realizację ww. programów w latach
2017-2020 były mniejsze aniżeli wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Pod względem planowanych wydatków na profilaktykę,
uwzględniano niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

Szczegółowej kontroli poddano wydatki poniesione na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, w roku 2019, w postaci dotacji na realizację zadania
publicznego.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., ogłosił otwarte konkursy
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie
profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W zarządzeniu występowało pięć
(5) załączników dot. ww. konkursów. W ogłoszeniach o konkursie zawarto infomiacje o:
- rodzaju zadania,
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- zasadach przyznawania dotacji,
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•

- zasady realizacji zadań,
- kryteria oceny ofert,
- miejscu i terminie składania ofert,
- terminie rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników,
- terminie i warunku realizacji zadania,
- trybie i kryteriach wyboru ofert,
- informacjach dodatkowych.

Komisja konkursowa została powołana zarządzeniem Wójta Nr 18/2019 z dnia 12 lutego
2019 r., celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację
zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzeniem nr 27/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2019 r., poinfonnowano
o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie zadań. Dokonano następującego wyboru ofert na
wsparcie zadania:

Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w
zakresie piłki nożnej chłopców (dzieci i grupy młodzieżowe) -123 000,00 zł LKS
Wybrzeże Rewalskie Rewal,
Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewał w
zakresie piłki nożnej seniorów -143 000,00 zł LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal,
Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w
zakresie piłki nożnej oldboy'ow -14 000,00 zł LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal,
Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w
zakresie piłki siatkowej dziewcząt - 10 000,00 zł UKS Volleyball Niechorze,
Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w
zakresie badmintona - 17 000,00 zł UKS Rewal,
Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w
zakresie sportów walki - l l 000,00 zł Klub Sportowy Nak Muay Rewal,
Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w
zakresie kolarstwa - 10 000,00 zł Rewalskie Stowarzyszenie Cyklistów RSC BAŁTYK
REWAL,
Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym
także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w
zakresie jeździectwa- 20 000,00 zł Klub Jeździecki CZAHARY,
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• Zwiększenie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania
zdrowego stylu życia - 45 000,00 zł Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego
Wieku,
Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce
zachowania dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i
mieszkańców - 11 000,00 zł Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie,

• Propagowanie wiedzy dotyczącej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie
twórczości lokalnych artystów z mieszkańcami - 25 000,00 zł Stowarzyszenie Śpiewacze
Amber Singers w Rewalu

• Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce
zachowania dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i
mieszkańców- 30 000,00 zł Centmm Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Kontroli poddano wydatki dot. profilaktyki uzależnień w roku 2019 poniesione na:

a) Realizację zadania pn. „Propagowanie wiedzy dotyczącej muzyki chóralnej dawnej i
współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów z mieszkańcami",

b) Realizację zadania pn. „Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja
zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i
mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej seniorów",

c) Realizację zadania pn. „Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja
zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i
mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej chłopców (dzieci i gmpy
młodzieżowe)".

Ad a) Stowarzyszenie Śpiewacze „Amber Singers"

Oferta Stowarzyszenia na wykonanie zadania „Muzyka bawi i wychowuje", złożona
została w dniu 18 lutego 2019 r. We wskazanej ofercie zawarto m.in. wszystkie dane dot.
wnioskodawcy, szczegółowy opis sposobu realizacji zadania, termin i miejsce realizacji
zadania oraz harmonogram realizacji zadania i wnioskowaną kwotę dofinansowania -
25 000,00 zł. W dniu 19 lutego 2019 r. Komisja Konkursowa wypełniła kartę oceny oferty w
zakresie I (ocena formalno-prawna) i II etapu (ocena merytoryczno-finansowa). Badana oferta
spełniła wszystkie wymogi I etapu analizy i została zakwalifikowana do II etapu oceny. W
ocenie merytoryczno-finansowej oferta Stowarzyszenia uzyskała 64 punkty na 70 możliwych,
wynikiem czego członkowie Komisji opowiedzieli się za dofinansowaniem Stowarzyszenia
Śpiewaczego w kwocie 25 000,00 zł.

Umowę (Nr STS.8030.1.7.11.2019.AS) o realizację zadania z zakresu zdrowia
publicznego i przekazania środków publicznych w fonnie dotacji, podpisano w dniu 21 lutego
2019 r. W § 3 wskazanej umowy. Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację
zadania publicznego środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł, zaplanowanych w
dziale 851, rozdziale 85154, § 2820, poprzez dwie transze w wysokości 12500,00 zł w
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terminach do dnia 28 lutego oraz 30 kwietnia 2019 r. Przelewy transz dotacji dokonano w
dniach: 8 marca (I transza - 12 500,00 zł) oraz 30 kwietnia 2019 r. (II transza - 12 500,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zostało złożone w dniu 30 stycznia
2020 r. W sprawozdaniu wskazano na osiągnięte rezultaty, m.in. uczestnictwo lub organizacja
koncertów na terenie Gminy Rewal i poza terenem gminy. Część II sprawozdania
(Wykonanie wydatków), zawierała informacje dot. całkowitego wykorzystania kwoty
25 000,00 zł dotacji, oraz wkładu własnego, który został zwiększony z 3 000,00 zł do
3 829,48 zł.

Ad b) LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal - piłka nożna seniorów

Klub złożył ofertę (akta kontroli pod póz. 152) na realizację zadania publicznego dot.
piłki nożnej seniorów, w dniu 18 lutego 2019 r. W przedłożonej ofercie zawarto m.in. dane
dotyczące wnioskodawcy, szczegółowy sposób realizacji zadania, tennin i miejsce realizacji
zadania (luty-grudzień 2019 r., na terenie Gminy Rewal, na terenie Polski i zagranicy),
harmonogram działań w zakresie realizacji zadania, harmonogram realizacji zadania oraz
wysokość wnioskowanych środków -143 000,00 zł, stanowiących 90% kosztów zadania,
przy 14 300,00 zł wkładu własnego. Zgodnie z ofertą, zobowiązano się do przeznaczenia
środków dotacji na następujące cele:

• opłata trenerów,
• opłata kierownika klubu,
• diety zawodników,

organizacja zawodów ZZPN i turniejów (Zakup sprzętu sportowego, organizację
obozów szkoleniowych).
imię wydatki tj. księgowość, ZUS, badania lekarskie, ubezpieczenia, podatki, opłaty
pocztowe, opłaty telefoniczne, biurowe itp.

Komisja Konkursowa w dniu 19 lutego 2019 r., dokonała oceny złożonej oferty
stwierdzając, że oferta spełniła wymogi formalno-prawne, nie posiadała braków i uzupełnień,
oraz pozytywnie została oceniona pod względem merytoryczno-finansowym, uzyskując 60
punktów na 70 możliwych i zyskując akceptację Komisji na sfinansowanie zadania środkami
dotacji w wysokości 143 000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2019 r. została podpisana umowa nr STS.8030.1.7.2.2019.AS
(akta kontroli pod póz. 153) o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego i przekazania
środków publicznych w formie dotacji. Zgodnie z §3 ww. umowy, Gmina Rewal
zobowiązana była do przekazania dotacji w kwocie 143 000,00 zł na rachunek bankowy
realizatora zadania. Określono, że dotacja zostanie przekazana w trybie dwóch transz - I
transza 71 500,00 zł do dn. 15 marca 2019 r, II transza 71 500,00 zł do dn. 31 lipca 2019 r.
Gmina Rewal dokonała wobec wskazanego, przekazania środków dotacji, poprzez przelewy z
dnia:

•I transza - l marca (21 500,00 zł), 7 marca (20 000,00 zł), 15 marca (30 000,00 zł)
• II transza - 8 lipca (15 000,00 zł), 25 lipca (56 500,00 zł).

•

•
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Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 27 stycznia 2020 r. (akta kontroli
póz. 154), w którym wykazano całkowite wykorzystanie otrzymanej dotacji. W zestawieniu
dokumentów księgowych potwierdzających wykonanie kosztów, w wierszu Koszty
merytoryczne na póz. nr l widnieje przelew, określony jako „opłata transferowa", o wartości
l 500,00 zł, wydatkowana ze środków pochodzących z dotacji. Z okazanej dokumentacji nie
wynika, aby Gmina w wyniku rozliczenia uznała ww. wydatki za poniesione niezgodnie z
zawartą umową. W związku z powyższym. Dotujący powinien ustalić dotację podlegającą
zwrotowi w powyższej części, jako wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Ad c) LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal - piłka nożna chłopców (dzieci i grupy
młodzieżowe)

Oferta na wykonanie zadania publicznego w zakresie zdrowia, została złożona w dniu
18 lutego 2019 r. (akta kontroli póz. 155). Wskazana oferta zawierała m.in. dane dotyczące
wnioskodawcy, szczegółowy sposób realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zadania
(luty-grudzień 2019 r., na terenie Gminy Rewal, na terenie Polski i zagranicy), harmonogram
działań w zakresie realizacji zadania, harmonogram realizacji zadania oraz wysokość
wnioskowanych środków - 123 000,00 zł, stanowiących 90% kosztów zadania, przy
12 300,00 zł wkładu własnego. Zgodnie z ofertą, zobowiązano się do przeznaczenia środków
dotacji na następujące cele:

• opłata trenerów,
• opłata kierownika klubu,
• organizacja zawodów ZZPN i turniejów (Zakup sprzętu sportowego, organizację

obozów szkoleniowych).
• iime wydatki tj. księgowość, ZUS, badania lekarskie, ubezpieczenia, podatki, opłaty

pocztowe, opłaty telefoniczne, biurowe itp.

W dniu 19 lutego 2019 r. Komisja Konkursowa, dokonała oceny złożonej oferty.
Wskazana oferta spełniła wymogi formalno-prawne, nie posiadała braków i uzupełnień, oraz
pozytywnie została oceniona pod względem merytoryczno-finansowym, uzyskując 60
punktów na 70 możliwych i zyskując akceptację Komisji na sfinansowanie zadania środkami
dotacji w wysokości 123 000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2019 r. podpisano umowę nr STS.8030.1.7.1.2019.AS
(akta kontroli pod póz. 156) o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego i przekazania
środków publicznych w formie dotacji. Zgodnie z §3 ww. umowy, Gmina Rewal
zobowiązana była do przekazania dotacji w kwocie 123 000,00 zł na rachunek bankowy
realizatora zadania. Określono, że dotacja zostanie przekazana w trybie dwóch transz - I
transza 61 500,00 zł do dn. 15 marca 2019 r., II transza 61 500,00 zł do dn. 31 lipca 2019 r.
Gmina Rewal dokonała przekazania środków dotacji, przelewami z dnia:
• I transza - 2 l lutego (61 500,00 zł),
• II transza - 26 kwietnia (21 000,00 zł), 15 maja (6 500,00 zł), l l czerwca (30 000,00 zł),

8 lipca (5 000,00 zł)
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Dotowany sporządził w dniu 27 stycznia 2020 r., sprawozdanie końcowe z wykonania
zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (akta kontroli póz. 157). We wskazanym sprawozdaniu
wykonawca zadania, wskazał na wykorzystanie dotacji w pełnej kwocie 123 000,00 zł. W
części II sprawozdania (sprawozdanie finansowe - z wykonania wydatków),
potwierdzających wykonanie kosztów, w zestawieniu Koszty merytoryczne w wierszu pod
póz. nr 62, widnieje przelew, określony jako „ekwiwalent za zawodnika" o wartości 680,00
zł, wydatkowany z środków pochodzących z dotacji. Z okazanej dokumentacji nie wynika,
aby Gmina w wyniku rozliczenia uznała ww. wydatki za poniesione niezgodnie z zawartą
umową. W związku z powyższym, Dotujący powinien ustalić dotację podlegającą zwrotowi
w powyższej części, jako wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

W związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli, iż dotacje opisane wpkt b i c nie
zostały prawidłowo rozliczone. Wójt Gminy złożył wyjaśnienie (akta kontroli póz. 158)„ w
którym wskazał że „Po dokonanej analizie dokumentów znajdujących się na stanowisku
pracy przez obecnego pracownika (poprzedni od końca sierpnia 2020r. ma usprawiedliwioną
nieobecność -w pracy) nie wynika, że do podmiotu dotowanego -wystąpiono o wyjaśnienie
powstania powyższych -wydatków, czy też był poinformowany o przyjęciu sprawozdania.

Sprawozdania końcowe z •wykonania zadania publicznego przyjmowane są zgodnie z
obowiązującym w urzędzie obiegiem dokumentów, tj. w sekretariacie oraz zarejestrowane w
rejestrze korespondencji - data wpływu. Następnie dekretowane sq do pracownika
merytorycznego, który odpowiedzialny jest za ich sprawdzenie.
Na stanowisku odpowiedzialnym za powyższe zadania nastąpiła zmiana pracownika
merytorycznego, który obecnie zajmuje się opracowaniem procedur dot.
potwierdzenia/sprawdzenia sprawozdań końcowych. Procedury przede -wszystkim będą
określały, sprawdzenie merytoryczne oraz finansowe przez odpowiednie działy, zatwierdzenie
sprawozdania, oraz informację o przyjęciu sprawozdania w całości, bądź wezwanie do
złożenia korekt do podmiotu składającego sprawozdanie końcowe.
Nadmieniam, iż -w związku z zaistniałą sytuacją wystąpimy do podmiotu o zwrot dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem".
3.2.1.6. Inne wydatki bieżące.

3.2.1.6.1. Wydatki na fundusz wsparcia policji.

Na podstawie sprawozdań Rb-28S za lata 2017-2020, stwierdzono, że w wskazanym okresie
poniesiono następujące wydatki związane z funduszem wsparcia policji:

• 2017 r. - rozdział 75404, § 4300 (28 292,00 zł),
• 2018 r. - rozdział 75404, § 4300 (29 329,00 zł),
• 2019 r. - rozdział 75404, § 2300 (25 000,00 zł), § 4300 (93 688,50 zł), § 6170

(50 000,00 zł),
• 2020 r. - rozdział 75404, § 2300 (15 000,00 zł), § 4300 (88 115,43 zł).
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> Dofinansowanie w roku 2019 zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji
oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach - Komisariatu Policji w
Rewalu w kwocie 50 000,00 zł.

W dniu 9 gmdnia 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Rewał, a
Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie przy udziale Komendanta
Powiatowego Policji w Gryficach, w kwestii, przekazania środków pieniężnych w kwocie
50 000,00 zł. Wskazane środki polegały na wpłacie na fundusz celowy dot. dofinansowania
zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach - Komisariatu Policji w Rewalu. W uchwale Nr III/9/18 Rady Gminy
Rewal z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019, w
rozdziale 75404, nie zawarto paragrafu 6170 dot. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz
celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Ww. paragraf oraz kwotę
50 000,00 zł, wprowadzono uchwałą Nr XIV/96/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Zmian
w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok.

Zgodnie z §5 ust. l „Środki pieniężne, o których mowa w § l zostaną wykorzystane do
dnia 20.12.2019 roku z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa o zamówieniach
publicznych". Pismem z dnia 24 grudnia 2019 r.. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie, poinformował o wykorzystaniu całej kwoty wpłaconej na fundusz,
zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej. Do
pisma załączono m.in. kserokopie noty, dowodów przyjęcia środka trwałego oraz wydania
pojazdu, protokołu zdawczo-odbiorczego. Kserokopię porozumienia i ww. pisma załączono
do akt kontroli pod póz. 159.

> Dofinansowanie dodatkowych patroli policji.

W dniu 28 czerwca 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr X/68/19 w sprawie
przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie dodatkowych patroli policji. W uchwale postanowiono przekazać w roku
2019 na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pn. Fundusz
Wsparcia Policji kwotę 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby funkcjonariuszy na weekendowe,
wakacyjne, dodatkowe patrole na terenie Gminy Rewal, ze środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie gminy na 2019 rok.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia oraz zasady rozliczania środków, określone zostały
w porozumieniu zawartym z Komendą Wojewódzką Policji w dniu 01/07/2019. W
porozumieniu określono, że:

Gmina przekaże kwotę 25 000,00 zł „na rekompensatę pieniężną (§4180 klasyfikacji) za
czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla
policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Rewal, na zadania określone w art. l ust.
3 w/w ustawy",
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KWP przeznaczy środki finansowe na rzecz KPP w Gryficach w celu zwiększenia
bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Rewal w okresie od 01.07.2019r. do
30.11.2019r.
Komendant Wojewódzki sporządzi sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków i
przedłoży go Gminie do dnia 30.12.2019r.

Gmina środki przekazała w dniu 31 lipca 2019r.
Komenda Wojewódzka w dniu 30.12.2019r. przedłożyła sprawozdanie z wykorzystania
środków załączając kserokopie list wypłat za wykonane czynności.
3.2.1.6.2. Wydatki poniesione na optymalizację VAT.
Zgodnie z oświadczeniem Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy (akta kontroli pod póz. 160),
kontrolowana jednostka, w latach 2017-2020, nie podpisywała umów z
przedsiębiorstwami/spółkami w zakresie doradztwa podatkowego dot. odzyskania VAT.

3.2.1.6.3. Dopłaty do spółki 'Wodociągi Rewal".

Analizując wydatki objęte §4150 „Dopłaty w spółkach prawa handlowego" stwierdzono, że
dokonano dopłat do spółki „Wodociągi Rewal":

> W roku 2019 w wysokości 500 000,00 zł w dniu 20.12.2019r. - wydruk konta 240 900
90001 4150 „Wodociągi dopłaty" za rok 2019 złożono do akt kontroli pod póz. 88.

> W roku 2020 w wysokości 2 000 000,00 zł ( 4 dopłaty po 500 000,00 zł odpowiednio 04
marca, 08 kwietnia, 30 czerwca, 18 gmdnia 2020r. - wydruk konta 240 900 90001 4150

,Wodociągi dopłaty" za rok 2020 złożono do akt kontroli pod póz.89.ł9

9?

9?-

W § 9 umowy spółki przewidziano, że wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania
dopłat w granicach 50% w stosunku do posiadanych udziałów przy czym określono, że
wysokość i termin dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz że
„Dopłaty mogq być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą wykorzystane na pokrycie strat
bilansowych". Kserokopię umowy spółki, czyli aktu założycielskiego zawartej w formie aktu
notarialnego nr 1081/2009 oraz uchwały Rady Gminy Nr XXVII/173/08 z dnia 29 maja 2008
roku w sprawie przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością złożono do akt kontroli pod póz. 100. W uchwale Rady Gminy Nr
XXVII/173/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawarto żadnych postanowień
dotyczących dopłat do spółki.

Podstawą dopłaty w roku 2019 była uchwała nr l Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 20.12.2019r. w której postanowiono wnieść dopłatę w kwocie 500 000,00
zł w terminie do 31 grudnia 2019r. oraz że ewentualny termin i sposób (raty) zwrotu dopłaty
zostanie ustalony odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników" - kserokopię uchwały .
Wydatek wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Nr XV/98/19 Rady z dnia 19 grudnia
2019r. - w uzasadnieniu uchwały podano zmiana „klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90001
paragraf 6050 na paragraf 4150 Dopłaty do spółek (dotyczy zmiany przekazania środków)" .
Nadmienić należy, że zgodnie z bilansem spółki w roku 2018 uzyskano stratę w wysokości
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331 131,28 zł - kserokopię bilansu za 2018r. złożono do akt kontroli pod póz. 90. Natomiast
w roku 2019 strata wyniosła 719 655,66 zł - kserokopię bilansu za 2019r. złożono do akt
kontroli pod póz. 91, a bilansu za 2020 pod póz. 178.

Stratę z roku 2018 pokryto z kapitału zapasowego. Stratę z roku 2019 pokryto z kapitału
zapasowego lecz w kwocie l 037 763,81 zł a dopłatę uzyskaną w 2019 roku, w bilansie roku
2019, wykazano w pozycji P.A.IV „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe".

W roku 2020 podstawa dopłaty:

a) W wysokości 500 000,00 zł przekazanej 04 marca 2020 roku była uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.03.2020r. w której postanowiono
wnieść dopłatę w kwocie 500 000,00 zł w terminie do 07 marca 2020r. Wydatek
wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Nr XVIII/114/20 z dnia 26 lutego 2020r. Rady
- w uzasadnieniu uchwały podano zmiana „klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90001
paragraf 6050 na paragraf 4150) ",

b) W wysokości 500 000,00 zł przekazanej 08 kwietnia 2020 roku była uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.04.2020r. w której postanowiono
wnieść dopłatę w kwocie 500 000,00 zł w terminie do 07.04.2020r. Wydatek
wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Nr XIX/122/20 z dnia 3 l marca 2020r. Rady -
w uzasadnieniu uchwały podano zmiana „klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90001
paragraf 6050 na paragraf 4150)",

c) w wysokości 500 000,00 zł przekazanej 19 czerwca 2020 roku była uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 09.06.2020r. w której postanowiono
wnieść dopłatę w kwocie 500 000,00 zł w terminie do 15 czerwca 2020r. Wydatek
wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Nr XXII/142/20 z dnia 4 czerwca 2020r. Rady
- w uzasadnieniu uchwały podano zwiększenie „wydatkó-w w związku z zabezpieczeniem
środków finansowych w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania w rozdziale 90001
paragraf 4150 -dopłaty do spółek (dotyczy przekazania środków do spółki Wodociągi
Rewal na inwestycję związaną z zabezpieczeniem Gminy Rewal w źródła -wody)". Z
danych zawartych w uchwale wynikało, że zwiększenie wydatków w § 4150 związane
było z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ulicy Topolowej (...) ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w
kwocie 790 162,04 zł.

d) w wysokości 500000,00 zł przekazanej 18 grudnia 2020 roku była uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.12.2020r. w której postanowiono
wnieść dopłatę w kwocie 500 000,00 zł w terminie do 30 gmdnia 2020r. Wydatek
wprowadzono do budżetu gminy uchwałą XXXII/201/20 z dnia 17 grudnia 2020r. Rady
- w uzasadnieniu uchwały podano zwiększenie „wydatków w związku z zabezpieczeniem
środków finansowych •w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania w rozdziale 90001 -
dopłaty do spółek (dotyczy przekazania środków do spółki Wodociągi Rewal na
inwestycję związaną z zabezpieczeniem Gminy Re-wal -w źródła -wody)". Z danych
zawartych w uchwale wynikało, że zwiększenie wydatków w § 4150 związane było z
przeniesieniem wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 90001.

W ww. uchwałach Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników spółki Wodociągi Rewal
(poza ostatnią) postanawiano, że ewentualny termin i sposób (raty) zwrotu dopłaty zostanie
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ustalony odrębną uchwalą Zgromadzenia Wspólników" - kserokopie uchwał złożono do akt
kontroli pod póz. 101.

Z powyższego wynikało, że w latach 2019-2020 przekazano dopłaty do spółki w kwocie
2 500 000,00 zł. W wyjaśnieniu o wskazanie na jaki konkretnie cel przekazano powyższe
środki w kwocie 2 500 000,00 zł i w jaki sposób spółka się rozliczała z gminą Wójt wskazał,
że „ JVw. środki pieniężne zostały wykorzystane na podstawową działalność spółki,
realizowaną zgodnie z decyzjami, wydanymi przez gminę oraz w pdst. pralnej zapisami
Umowy spółki, regulującymi kwestię dopłat od właściciela, w trybie art. 240 KSH, na pdst.
art. 177-178 KSH oraz -jak cytuje sama uchwała zgodnie z § 9 aktu założycielskiego spółki
oraz § 2 regulaminu ZW wspólników spółki WODOCIĄGI REWAL sp. z o.o.
Jeśli chodzi o rozliczenie dopłat, to zg. z treścią uchwal nr 2/2020, 4/2020 i 5/2020 decyzja
dotycząca ewentualnego zwrotu jest -warunkowa, a warunki i termin zwrotów bedq ob-eślone
dopiero w momencie jej podjęcia. Jest to pobielenie, zapisów regulujących możli-wość
dokonywania dopłat jak i ich zwrotu, wynikających wprost z KSH, stąd Uchwała nr 7/2020
w swojej treści w ogóle się nie odnosi do tej kwestii.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku -w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, póz.1053 z późn.zm.) -w § 4150 klasyfikacji wydatków,
jakie ponoszą jednostki sektora finansów publicznych -wyszczególnia dopłaty w spółkach
prawa handlowego. Stosownie do zawartego w rozporządzeniu •wyjaśnienia paragraf ten
obejmuje dopłaty, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,poz.l037 ze zm.). Zgodnie z tresciq art. 177 § l - Kodeks
spółek handlowych umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach
liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat oznaczone
sq -w miarę potrzeby uchwala wspólników (178 § l). Wniesienie dopłaty nie powoduje
podwyższenia kapitału zakładowego spółki, ale powiększa majqtek spółki. Dopłaty
wpisywane sq do kapitału zapasowego, który służy pokryciu straty bilansowej (por. A.
Kidyba: Kodeks spółek handlowych, Komentarz Zakamycza 2004 rok, Tom I,s.626 i 736).
Istotą wniesienia dopłat do spółki jest jej dofinansowanie. Wydatki poniesione na zasilenie
kapitału zapasowego majq charakter dopłaty.
Dopłaty stanowig formę świadczenia pieniężnego na rzecz spółki. Majg one na celu
dostarczenie spółce kapitału obrotowego szczesólnie na wykonanie inwestycji zapewnienia
odpowiedniej ilości wody do czeso smina jako jednostka samorzgdu terytorialnego jest
zobo'wwzana. Dopłaty mogą być wnoszone, gdy występują czasowe trudności w działalności
spółki gminy, istnieje niebezpieczeństwo naruszenia kapitału bądź zachodzi potrzeba
poczynienia nakładów inwestycyjnych, a majątek spółki nie wystarcza na ich pokrycie i na
taki cel właśnie zostały ^wydatkowane dopłaty wynikające z przedmiotowych uchwał.
Ponadto Spółka wodociągi Rewal ma obowiązek przygotować do końca września br.
szczegółowy harmonogram prac popra-wiajqcych zaopatrzenie gminy Re\val w ^vodę, po
awarii która nastąpiła -w sezonie letnim roku 2019 wraz z kosztorysem. Prace o których
'wspomniałem wcześniej przygotowujące gminę do sezonu letniego 2020 łącznie wyniosły
Spółkę: 3.199.114,65 zł netto + VAT.
Spółka zdaje relację Właścicielowi gminy, czyli Wójtowi co do postępów prac - ale nad
całością czuwa Rada Nadzorcza Spółki, która stale nadzoruje zarząd Spółki m.in.
szczegółowo rozlicza Zarząd z planowanych i zrealizowanych wydatków .
Powyższe wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod póz. 170.
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Analizując okazana dokumentację stwierdzono, że Regionalna Izba Obrachunkowa w piśmie
K.0542.ZF.59.KK.2019 z dnia 25 listopada 2019r. odpowiadając na wniosek Wójta
przekazany w dniu 21 listopada dotyczący stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne poinformowała , że wskazany we wniosku art. 443 tej ustawy pozwala na
kor2ystanie z pomocy finansowej z budżetów j.s.t. na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, oraz że „ Wskazana pomoc
polega na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych, na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu
terytorialnego ze spółką wodną. Udzielenie dotacji wymaga uprzedniego podjęcia przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwaty \v sprawie oh-eślenia zasad
udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie tidzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania. Jeżeli z treści uchwały będzie wynikało, że udzielenie dotacji spółkom wodnym
stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołó-wst\vie,
procedura podejmowania uchwały musi uwzględniać postanowienia art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. (...)
Powyższe oznacza obo-wiqzek zgłoszenia projektu uchwały odpowiednio Prezesowi Urzędu
Ochrony Konsumentów i ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa (...)". Kserokopię pisma
RIO złożono do akt kontroli pod póz. 171.

Po uzyskaniu powyższej informacji w dniu 26 listopada 2019r. Wójt Gminy złożył wniosek
do RIO o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych w
którym zwróci się z prośbą „o pomoc w zastosowaniu odpowiedniego przepisu dotyczącego
możliwości dofinansowania inwestycji spółki gminnej Wodociągi Rewal w formie dopłaty do
spółki zgodnie z art. 177 ustawy Kodeks spółek handlowych (spółka jest w 100% •własnością
Gminy) w związku z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych. Inwestycja dotyczy
poprawy stanu zaopatrzenia Gminy w wodę tj. budowa zbiorników retencyjnych, stacji pomp i
modernizacji ujęć wody. Obecna kondycja finansowa spółki nie pozwala na finansowanie tej
inwestycji ze środków -wypracowanych w spółce. Zadanie to należy uznać za niezbędne i
priorytetowe -w Gminie, która żyje praktycznie wyłącznie z turystyki. Środki na ^vyzej
•wymienione zadanie sq zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2019". Kserokopię wniosku
złożono do akt kontroli pod póz.172.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w powyższym wniosku „Czy -wystarczy tylko uchwała
wspólników spółki w sprawie dopłat do udziałów? " RIO wskazała, że „uchwala wspólników
będzie wystarczająca o ile urnowa spółki przewiduje możliwość unoszenia dopłat".
Kserokopię pisma RIO złożono do akt kontroli pod póz. 173.

Z otrzymanego dokumentu „Informacja o zadaniach realizowanych przez spółkę Wodociągi
Rewal" wynikało, że w roku 2020 m.in. wybudowano trzy zbiorniki retencyjne w m. Trzęsacz
o pojemności 425 m3, koszty inwestycji wykonanych przez spółkę wyniosły 3 934 910,22 zł a
dofinansowanie gminy wyniosło 2 000 000,00 zł. Kserokopię Informacji złożono do akt
kontroli pod póz. 174.

^
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Wyniki spółki przedstawiały się następująco:
Zysk za 2016 w kwocie l 341 067,11 zł.
Zysk za 2017 w kwocie 183 191,23 zł.
Strata 2018 roku w kwocie 331 131,28 zł.
Strata 2019 roku w kwocie 719 655,66 zł.
Strata 2020 roku w kwocie 2 097 172,84 zł.
Kapitał zapasowy
2015w kwocie 5 461 890,15 zł,
2016w kwocie 5 461 890,15 zł,
2017 w kwocie 6 802 957,26 zł, wzrost o l 341 067,11 zł (zysk z 2016r.),
2018 w kwocie 6 986 148,49 zł, wzrost o 183 191,23 zł (zysk z 2017r.),
2019w kwocie 6 655 017,21 zł, spadek o 331 131,28 zł (strata z 2018r.),
2020 w kwocie 5 617 253,40 zł, spadek o l 037 763,81 zł
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe
W latach 2015- 2018 w wysokości 104 845,00 zł,
W roku 2019 wzrost o 500 000,00 zł dopłaty.
W roku 2020 wzrost o 2 000 000,00 zł dopłaty.
3.2.2. Wydatki majątkowe.

3.2.2.1. Realizacja wybranych inwestycji (planowanie WPF i realizacja wydatków oraz
rzetelność ewidencjonowania nakładów inwestycyjnych).

„Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamieńską - droga •wojewódzka nr 102
do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w Re-walu "
Kosztorysy inwestorskie sporządzono:
- z datą 25.07.2020 na odwodnienie pasa drogowego - o wartości netto 314 421,22 zł,
- z datą 25.07.2020 na przebudowę ul. Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamieńską - droga
wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka - o wartości netto
l 070 384,26 zł.

W budżecie na 2020 zaplanowano l 580 324,08 zł preferowane płatności 2020 roku 580 324
a w 2021 roku kwota l 000 000,00 zł.

W dniu 29.05.2020r. ogłoszono przetarg zamieszczając go m.in. na stronie BZP pod nr
544927-N-2020. W ogłoszeniu określono m.in.:
- termin wykonania zadania - do dnia 30.04.202 lr.,

termin składania ofert - na 16.06.2020r. (przedłużono do 19.06.2020r.).
Według danych zawartych w „Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego" (ZP-PN) wynikało, że:

wartość zamówienia ustalono w wysokości l 384 805,48 zł,
zamówienie nie jest współfinansowane ze środków UE,

• termin składania ofert ustalono - na 16.06.2020r. godz. 10:00 (przedłużono do
19.06.2020r.),
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otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.06.2020r. o godz. 10:10 a przed otwarciem
zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zadania l 580344,08
zł,
kryteriami wybom były: cena (60), okres gwarancji 60 miesięcy (40),
wpłynęły trzy oferty z propozycjami wykonania robót za ceny odpowiednio;

2 299 993,00 zł, l 897 558,10 zł i l 346 305,10 zł.
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 14-07-2020 r. pod nr
510126 633-N-2020.

Kserokopię „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego" złożono do akt kontroli pod póz. 10.

Z wykonawcą podpisano umowę nr IOD.271.3.2020.RT w dniu 14 lipca 2020r. w której
określono termin wykonania przedmiotu umowy (odbiór końcowy - do 30 kwietnia 2021 r.) za
wynagrodzeniem l 346 305,10 zł.
W artykule 9 w ust. 9.7. ustalono, że rozliczenie wynagrodzenia następować będzie:

ł) „fakturami częściowymi (...) o wartości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia brutto,
wystawianymi nie częściej niż l raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem, że w roku 2020
Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury (faktur) w kwocie nie większej niż
580324złbmtto.

2) Fakturą końcową, o wartości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia brutto Faktury
częściowe wystawiane będą na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiającego protokołu odbiom częściowego, a faktura końcowa na
podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzom Inwestorskiego i Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego.

W art. 1 i art. 4 ust. 4. l .3 umowy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowiono - Adam
Bińczycki

W art. 4 ust. 4.1.7. do reprezentowania Zamawiającego w zakresie prac realizacyjnych, a
także do podpisywania protokołów odbioru, protokołów konieczności i robót dodatkowych i
zamiennych oraz rozliczeń wyznaczono -Robert Tatarzyński.

W art. 11 ust. 11.1 umowy ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% tj. 67315,26 zł, którego 70% podlegało zwrotowi w tenninie 30 dni od
podpisania protokołu końcowego a 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Kserokopię umowy nr IOD.271.3.2020.RT z dnia 14 lipca 2020r. złożono do akt kontroli pod
póz.11.
Wykonawca wniósł należne zabezpieczenie w postaci Gwarancji nr 16/2020 z dnia 14 lipca
2020r. udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Gryficach na kwoty:

- 67 315,26 zł od dnia 14.07.2020 do 30.05.2021r,
-20 194,57 zł od dnia 31.05.2021r. doł5.06.2026r.

Kserokopię powyższej gwarancji złożono do akt kontroli pod póz. 12.
Analizując zapisy w ewidencji księgowej kontrolowanej jednostki stwierdzono, że operacja
otrzymania gwarancji nie została ujęta w księgach rachunkowych jednostki, czym naruszono
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art. 20 ust. l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. póz. 351 ze
zm.).
Ponadto analizując obowiązującą politykę rachunkowości (w tym zakładowy plan kont)
stwierdzono, że nie przewidziano w nich urządzeń księgowych do rejestracji takich operacji
gospodarczych tj. wnoszenia zabezpieczeń należytego wykonania umów w formie innej niż
pieniężna - pomimo, że w § 10 ust. 5 Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych
stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca
20 ł 7r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal,
(akta kontroli nr 13 a wyciąg z zarządzenia póz. 175 akt kontroli) zawarto zasady
postępowania odnoszące się do przyjmowania zabezpieczeń należytego wykonania umów w
formie niepieniężnej ustalając, że:
„ W sytuacji, gdy umowa przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
komórka sporządzająca umowę ma obowiązek:
l) dopilnować dopełnienia obo\viqzku przez kontrahenta w w/w zakresie,
2) sprawdzić prawidłowość wnoszonego zabezpieczenia innego niż w pieniądzu,
3} kontrolować terminy obowiązywania zabezpieczeń ",
a w ust. 6 dodano, że:

„ Terminowo, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, składać do Referatu Budżetu i Finansów
wnioski o zwrot zabezpieczenia (z podaniem kwoty podlegającej zwrotowi oraz numerem
rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu -przy zabezpieczeniach w pieniądzu)
po uprzednim sprawdzeniu zasadności zwrotu ".
W polityce rachunkowości przewidziano jedynie ewidencję zabezpieczeń w formie
pieniężnej (na koncie 139). Po powyższym ustaleniu w trakcie trwania czynności
kontrolnych usimięto to uchybienie poprzez wydanie przez Wójta zarządzenia nr 58/2021 z
dnia 31.05.2021 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w
którym m.in wprowadzono konto pozabilansowe, służące do ewidencji gwarancji
otrzymanych przez gminę od kontrahentów z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania
umów-kserokopia zarządzenia nr 58/2021 z dnia 31.05.2021 w aktach kontroli pod nr 104.

Ewidencja księgowa nakładów

Zadanie realizowano w łatach 2019-2021. Ewidencję nakładów na to zadanie prowadzono na
koncie;

a) 080 0407666 „Przebudowa Topolowa RewaF.

Z ewidencji tego konta wynikało, ze ujęto na nim następujące nakłady:
•pod data 22-08-2019r. z opisem „Mapa do celów projektowych" w kwocie 2 000,00 zł
(FR-87/2019),

•pod data 20.09.2019r. z opisem „Dokumentacja przebudowa Topolowej" w kwocie
30 000,00 zł (FR-2/9/2019),
> Wydruk powyższego konta 080 0407666 „ Przebudowa Topolowa Re-wal za rok 2019

złożono do akt kontroli pod póz. 7.
•pod data 02.12.2020r. z opisem przebudowa Topolowej RewaF w kwocie 403 891,53
zł (FR-SOOO 183/2020),
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> Wydruk powyższego konta 080 0407666 „ Przebudowa Topolowa Rewal za rok 2020
złożono do akt kontroli pod póz.8.

•pod data 25-01-2021r. z opisem „Wykonanie przecisków sterowanych" w kwocie
12 300,00 zł (FR-4/01/21),

• pod data 01.02.2021r. z opisem przebudowa ul. Topologa RewaF w kwocie
403 891,54 zł (FR-800015/2021),

• pod data 06.04.2021r. z opisem przebudowa Topolowej RewaF w kwocie 156 978,85
zł(FR-S00015/2021),

• pod data 06.04.2021r. z opisem „Przebudowa Topolowej RewaF w kwocie 156 978,84
zł (FR-800015/2021),

> Wydruk powyższego konta 080 0407666 „ Przebudowa Topolowa Rewal za rok 2021
złożono do akt kontroli pod póz.9.

Finansowanie inwestycii.

W dniu 08 maja 2020 r. podpisano umowę nr 32/2020/A/45 z Wojewodą
Zachodniopomorskim o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z Fimduszu Dróg
Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul.
Kamieńską - droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w
Rewalu". W umowie określono:

> Tennin realizacji zadania „od dnia zadarcia umowy z wykonawcq robót budowlanych
(...) do terminu jego oddania do użytkowania" (§ 2 ust. l),

> Wysokość środków Funduszu 790 162,04 zł (§ 3 ust. l) w ramach § 6350,
> Wysokość środków własnych - 790 162,04 zł (§ 3 ust. 3).

W dniu 4 listopada 2020r. podpisano aneks nr l w którym zmniejszono wysokość udziałów
stron w finansowaniu po 684 402,55 zł, co związane było z uzyskanym wynikiem przetargu
na roboty budowlane. Kserokopię umowy i aneksu złożono do akt kontroli pod póz. 176.

Zgodnie z postanowieniem zawartym w § 2 ust. 2 pkt 10 umowy Gmina zobowiązała się do
„ otwarcia wydzielonego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków z Funduszu
(środki utrzymywane na tym rachunku -winny być oprocentowane, w razie braku takiej
możliwości, lokowanie otrzymanych środków z Funduszu na lokatach terminowy ch(...)".
Rachunek nr 43 9376 0001 2004 0010 5242 0023 został otwarty w dniu 22 maja 2020 roku.
Z analizy operacji ujętych na tym rachunku wynikało, że w dniu 04.09.2020 roku wpłynęła
kwota 684 402,55 zł, oraz że dokonano następujących operacji:

• w dniu 30.09.2020r. naliczono odsetki w wysokości 0,51 zł,
• w dniu 10.12.2020r. przekazano Wojewodzie odsetki w wysokości 0,51 zł,
• w dniu 11.12.2020r. przekazano wykonawcy robót kwotę 201 945,76 zł,
• w dniu 31 .12.2020r. naliczono odsetki w wysokości l ,61 zł,

> stan środków na rachunku bankowym na koniec 2020r. wynosił 482 458,40 zł,
• w dniu 04.03.2021r. przekazano wykonawcy robót kwotę 201 945,77 zł,
• w dniu 31.03.2021r. naliczono odsetki w wysokości 1,03 zł,
• w dniu 19.04.2021r. przekazano wykonawcy robót kwotę 156 978,84 zł,

•"
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> stan środków na rachunku bankowym na 19.04.2021 zł wynosił 123 534,82 zł.
Wydruk „Historia transakcji z rachunku" złożono do akt kontroli pod póz.4.
Z powyższego dokumentu wynikało, że nie odprowadzono do Wojewody odsetek w kwocie
2,64 zł. Uchybienie usunięto w dniu 30.04.2021r. dokonując przelewu.
Ponadto początkowo wpływ środków który nastąpił w dniu 04.09.2020r. w kwocie
684402,55 zł zaklasyfikowano do rozdziału 60018 „Dzialalnosć Funduszu Dróg
Samorządowych. Wydruk konta 901 600 60018 635 „Dot cel. na dofin. koszt, real. iriwesf
złożono do akt kontroli pod póz. 5. Następnie pod datą 22-10-2020r. prawidłowo środki
przeksięgowano na konto 901 600 60016 6350 „Dot otrz. na dofin. Kosztów real. mwesf\
Wydruk konta 901 600 60016 6350 „Dot cel. na dofin. koszt, real. inwest'" złożono do akt
kontroli pod póz. 6.
Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym na koniec roku 2020 wynosił
500 000,49 zł.
W sprawozdaniu Rb-27S za 2020 wykazano w § 6350 Środki otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub dofmansowcmie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykazano kwotę 684 402,55
zł.
Na dzień dokonania powyższych ustaleń inwestycja była w trakcie realizacji.
3.2.2.2. Wydatki na zakup akcji i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spólek prawa
handlowego.

Według ewidencji księgowej prowadzonej na koncie 030 „Długoterminowe aktywa
finansowe" w badanym okresie Gmina Rewal posiadała długoterminowe aktywa finansowe w
wysokości 19 604 350,00 zł i wartość ta nie zmieniała się w latach 2017- 2020. Wydruki
konta 030 złożono do akt kontroli pod póz. 87. Na powyższą wartość składały się następujące
udziały w spółkach z o. o.:

l. Ewidencjonowane na koncie 030001 „Długoterminowe aktywa finansowe" aktywa w
wysokości 19 599 350,00 zł dotyczące 391 987 udziałów po 50,00 zł w kapitale
zakładowym w spółce „Wodociągi Rewal" w Pobierowie pokryte wkładem
niepieniężnym.

2. Ewidencjonowane na koncie 030 002 „Długoterminowe aktywa finansowe Kolej" aktywa
w wysokości 5 000,00 zł dotyczące udziałów w spółce „Nadmorska Kolej
Wąskotorowa".

3.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji.

3.3.1. Dotacje otrzymane przez gminę na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami, ich wykorzystanie i realizacja.

Zagadnienie zbadano na przykładzie dotacji na wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzonych
w roku 2019 a ujętej w rozdziale 75108 w paragrafie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, związkom powiatowo-gmmnym) ustawami w kwocie
16606,62 zł. Wydruk konta 901 751 75108 2010 00002 „Dochody budżetowe- Wybory do
Sejmu i Senatu" złożono do akt kontroli pod póz. l.
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3.3.1.1. Plan finansowy zadań zleconych.

Ostateczna kwota planowanej dotacji wykazanej w sprawozdaniu Rb-27S na wybory
samorządowe i wydatków na ich organizację wyniosła 16 610,00 zł. Środki w tej kwocie
otrzymano w roku 2019, przy czym w dniu 04.12.2019r. dokonano zwrotu kwoty 3,38 zł z tyt.
„Zwro? niewykorzyst. dotacji na wybory do Sejmu i Senatu ".

3.3.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd gminny - wybory do Sejmu i Senatu w 2019 8 roku.

Środki dotacji otrzymano:
w dniu 23-08.2019r. w kwocie 6 910,00 zł jako „Dec. 310/20 Dotacja na pokr. kosztów
przepr. wyboró-w do Sejmu i Senatu ",
w dniu 08.10.2019r. w kwocie 9 700,00 zł, jako „Dotacja na diety dla członków OKW
Dotacja Dyrektora 371/2019",

Z ewidencji księgowej prowadzonej na koncie 130751-75109 wynikało, że poniesiono
wydatki:
> w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych'' wysokości 9 700,00 zł na diety

członków komisji,
> w § 4110 „Składki na tibezpieczenia społeczne " w wysokości 704,71 zł,
> w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w wysokości

91,42 zł,
> w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" w wysokości 4 099,40 zł,
> w § 4210 „Zakiip materiałów i wyposażenia" w vrysokosci 2 011,09 zł.

Wydruk ewidencji konta 130 751-75108 za rok 2019 złożono do akt kontroli pod póz. 2.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą wydatków związanych z organizacją wyborów tj.:
wypłat diet członkom trzech komisji wyborczych na kwotę 9 700,00 zł. Środki dotacji
otrzymane w dniu 08 października 2019r. w kwocie 9 700,00 zł zostały w dniu 11.10.2019r.
wypłacone jako zaliczka Sekretarzowi Gminy na podstawie „ Wniosku o zaliczkę", z
określeniem celu zaliczki „Diety dla OKW - Wybory 13/10/2019". Analizując dane zawarte
na dokumencie wniosku stwierdzono, że we wniosku nie określono terminu do rozliczenia
się z pobranej zaliczki. Z dokumentu „Rozliczenie zaliczki pobranej^ i ewidencji księgowej
wynikało, że rozliczenie zaliczki nastąpiło w dniu 24.10.2019r. poprzez przedłożenie list
wypłat diet członkom trzech komisji oraz zwrotu kwoty 350,00 zł. Z anali2y danych
zawartych na ww. listach wynikało, że na listach nie wpisywano dat wypłat diet.

W § 11 ust. 7 INSTRUKCJ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
stanowiącej załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca
2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal
określono dowody dokumentujące wypłatę zaliczek tj.

I-
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„Do rozliczenia dołącza faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie
określonych wydatków. Dołączone dowody księgowe winny być sprawdzone pod względem
merytorycznym i formalno-rachunkowym".
Kserokopie dokumentów związanych z rozliczeniem zaliczki złożono do akt kontroli pod
póz. 3.
W dniu 29.11.2019r. sporządzono rozliczenie dotacji które przesłano do Krajowego Biura
Wyborczego.

3.3.2. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ich
wykorzystanie i rozliczenie.

3.3.2.1. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego.

Zagadnienie zostało przedstawione w rozdziale III pkt. 3.2.1.5 mniejszego protokołu.
3.4. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wykonane dochody i wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S oraz ewidencją księgową przedstawiały się
następująco;

Lp Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

l

Dochody 3 959 301,30 4514762,79 [ 4317886,99 | 3955061,66
w tym:

§0490

§0640

§0910

3 921 729,50

14420,05

23 151,75

4455580,18

12 398,08

46 784,53

4317886,99 3955061,66

2

Wydatki 5 821 991,86 4 187 140,77 4 451249,25 [ 4 484 630,71

w tym:

§4010

§4040

§4110

§4120

§4210

§4260

§4280

§4300

§4360

§4410

§4440

33 752,00

2 856,00

6338,81

901,99

5 488 697,41

l 185,66

73314,92

2 856,00

13 327,69

l 907,27

0,00

0,00

40,00

4 092 854,57

2371,32

43931,13

3 109,30

8 074,09

l 152,47

7 790,00

4383 129,21

l 246,76

46 689,95

3 539,91

8 698,80

l 239,84

6509,16

0,00

4383952,31

387,48

l 550,26

L 95
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§4580

§4600

§4700

288 259,99

469,00 2 816,29

31 063,00

l 000,00

3 Różnica -l 862 690,56 327 622,02 -133 362,26 | -529 569,05

4
Saldo należności
pozostałych do

zapłaty
609 706,37 686 214,02 680 550,32 706 139,44

5 Zobowiązania 177462,63 218873,55 173264,10 346 037,70

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, wynika, że w latach 2017-2020 nie
zbilansowano dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi z wydatkami.

3.4.1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami.

Podczas analizy dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oparto
się na uregulowaniach wewnętrznych, sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych (Rb-27S) oraz złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami.

W badanym okresie (tj. lata 2017-2020), w Gminie Rewal, obowiązywały uregulowania
dot. gospodarki odpadami, określone następującymi uchwałami:

Nr XVIII/74/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych
na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmieniona uchwałą Nr
XLII/229/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Nr XVIII/75/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rewal

Nr XVIII/76/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Nr XVIII/77/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zmieniona uchwałą Nr XLII/230/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Nr XVIII/78/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia tenninu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmieniona
uchwałą Nr XXVII/122/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

r
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Nr XVIII/79/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zarządzenia pobom opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Nr XVIII/80/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy, ustalana była
kształtowana na podstawie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, w oparciu o
wodomierz główny, z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej.

W latach 2017-2020, stawki za odbiór odpadów komunalnych, kształtowały się na
następującym poziomie:

4,20 zł miesięcznie za l m3 zużytej wody, w przypadku odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób selektywny,

18,00 zł miesięcznie za l m3 zużytej wody z danej nieruchomości, w przypadku kiedy
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
144,00 zł - ryczałtowa stawka roczna od jednego domku letniskowego, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

288,00 zł - ryczałtowa stawka roczna od jednego domku letiiiskowego, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

144,00 zł - ryczahowa stawka roczna za pojemnik o pojemności 120 L, od nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,

225,00 zł - ryczałtowa stawka roczna za pojemnik o pojemności 240 L, od nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,

982,50 zł - ryczałtowa stawka roczna za pojemnik o pojemności 1100 L, od
niemchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

288,00 zł - ryczałtowa stawka roczna za pojemnik o pojemności 120 L, od nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,

450,00 zł - ryczałtowa stawka roczna za pojemnik o pojemności 240 L, od nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,
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1965,00 zł - ryczałtowa stawka roczna za pojemnik o pojemności 1100 L, od
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczyiikowe, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

W badanym okresie system gospodarki odpadami w Gminie Rewal, obejmował swoim
zakresem również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W toku kontroli przeanalizowano prawidłowość ustalania opłaty na przykładzie 10
deklaracji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018. Wykaz osób,
których deklaracje objęto badaniem złożono do akt kontroli pod póz. 162 . Ustalenia
dokonane w oparciu o okazane deklaracje, przedstawia poniższe zestawienie:

Płatnik Data złożenia
deklaracji

rodzaj prowadzonej
działalności

Średniomiesięczne
zużycie wody / ilość
miesięczna zużycia

wody

Rodzaj oraz ilość
pojemników Wysokość opłaty Sposób gromadzenia

odpadów

a) 19.02.2018r. Usługi turystyczne 5 734,39 m3 12x 1100 L 5 734,39 m3 x 4,20
=24 084,44 zł SELEKTYWNY

b) 31.01.2018r. Ośrodek wczasowy

Styczeń - O
Luty-150 m3

Marzec-450,50 m3
Kwiecień-450,50 m3

Maj-l 738,64 m3
l Czerwiec-l 73 8,64 m3
Lipiec-l 73 8,64 m3

Sierpień-l 73 8,64 m3
|Wrzesień-1738,64m3
Październik-l 50 m3

Listopad- 150m3
Grudzień -50 m3

Roczna iloślć zużycia
wody-10 053,68 m3

3x1100 L 9 893,68 zł SELEKTYWNY

c) 15.01.2018r. Miejsca krótko i
.rwałego zamieszkania

975,42 m3 975,42 m3 x 4,20
4 096,76 zł SELEKTYWNY

d) 16.01.2018r. Apartamenty 754,75 m3 4x1100 L 754,75 m3 x 4,20:
3 169,95 zł SELEKTYWNY

e) 23.02.2018r. Sprzedaż hurtowa 760,92 m3

Styczeń - 372,52 m3
Luty-l 85,02 m3

Marzec-427,18 m3
Kwiecień - 602,03 m3

Maj-919,55 m3
Czerwiec - 895,74 m3
Lipiec-1 189,88m3

l Sierpień-1 105,99m3
Wrzesień-810,25 m3
październik-657,67 m3
Listopad - 247,44 m3

2x1100 L 760,92 m3 x 4,20:
3 195,86 zł SELEKTYWNY

f) 12.01.2018r.
07.03.2018r. Usługi hotelarskie

3x1100 L
3 x 240 L 7 738,08 zł SELEKTYWNY

f 98
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Grudzień-324,81 m3

g) 11.01.2018r. Usługi hotelarsko-
gastronomiczne 661,67 m3 6x1100 L

lx 120 L
'661,67 m3 x 4,20 zł

= 2 779,01 zł SELEKTYWNY

h) 09.01.2018r. Ośrodek wczasowy 375m3 2x1100 L l 575,00 zł SELEKTYWNY

i) 26.01.2018r.
23,83 m3 23,83 m3 x 4,20 zł

=109,09 zł SELEKTYWNY

j) 30.04.2018r. Wynajem pokoi

Maj - l 046,80 m3
czerwiec - l 046,80 m3
Lipiec-l 046,80 m3

l Sierpień-1 046,80m3
[Wrzesień - l 046,80 m3

6x1100 L 5 234,00 zł SELEKTYWNY

k) 18.01.2018r.
Wynajem domków

letniskowych
Wynajem pokoi

Domki letniskowe:
Czerwiec - 666,67 m3
Lipiec - 666,67 m3

Sierpień-666,67 m3
Pokoje:

435,42 m3

IxllOOL
lx 120 L

Pomki letniskowe -
8 400,03 zł

pokoje - l 828,76 zł
SELEKTYWNY

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów oraz powyższego zestawienia,
stwierdzono co następuje:

w przypadku podatnika oznaczonego lit. k), domki letmskowe są podłączone do sieci
wodociągowej co pozwala na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami,
deklaracje zawierały dane zgodne z uchwałami dot. gospodarki odpadami (m.in. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki
tej opłaty) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rewal.

3.4.2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i
ich zgodność z celami wskazanymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

Odbiór odpadów

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2020r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu
gminy zajmowała gminna spółka z o. o. „Wodociągi Re-wal" w Pobierowie. Z protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego " (druk ZP-PN)
wynikało m. in., że:
l) Wyboru wykonawcy usługi dokonano w trybie przetargu nieograniczonego,
2) Wartość zamówienia ustalono na kwotę 10 414 814,82 zł (w tym 600 000,00 zł z art. 67

ust l pkt6 i 7 oraz z art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp) w dniu 04.10.2016r. na podstawie:
„Dotychczasowych kosztów zadania).

3) Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w
dniu 06.10.2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2016/S 195-351445 z dnia 08.10.2016 r.

Z wybranym wykonawcą w dniu 16.12.2016r. podpisano umowę w której ustalono
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10 189 874,64 zł.

(f(
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Procedura wyboru wykonawcy była przedmiotem poprzedniej kontroli kompleksowej RIO.
Przvimowanie i zagospodarowanie odpadów

Zbierane na terenie odpady oddawane są do zagospodarowania do Celowego Związku
Gmin R-XXI w Słajsinie na podstawie umowy nr 63/2013 z dnia 01.07.2013r. zawartej
pomiędzy Celowym Związkiem Gmin R-XXI (z-wanym Przyjmującym) a Gminą Rewal i
Wodociągi Rewal Sp. z o.o. (zwanymi Przekazującym).
W oparciu o dane zawarte w ewidencji księgowej i sprawozdaniu Rb-28S za 2020 rok
stwierdzono, że planowane wydatki w rozdziale 90002 wyniosły 4 488 584,32 zł a faktycznie
wykonano 4 485 137,93 zł. Największą pozycją były wydatki objęte § 4300 które wyniosły
4 383 952,31 zł i dotyczyły odbiom i zagospodarowania odpadów komunalnych. Analizując
wydatki rozdziału 90002 pod kątem ich zgodności z celami wskazanymi w ustawie o
utr2ymaniu czystości i porządku w gminach nieprawidłowości.
3.4.3. Windykacja zaległości z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

Procedury windykacji należności Gminy Rewal, zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr
66/2015 z dnia 30 września 2015 r. W wymienionym zarządzeniu wskazano następujące
terminy podejmowania czynności windy kacyjnych w kwestii opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:

Upomnienie:

do 15 maja za miesiące od I-III danego roku,

do 15 września za miesiące od IV do VI,

do 15 listopada za miesiące VII - IX,

do 15 lutego za miesiące od X do XII roku poprzedniego.

Tytuł wykonawczy:

do 15 września za miesiące I-III,

do 15 listopada za miesiące IV-VI,

do 15 stycznia za miesiące VII-IX ubiegłego roku,

do 15 kwietnia za miesiące X-XII ubiegłego roku.

Na podstawie ewidencji upomnień wystosowanych w roku 2019, wybrano 8 osób fizycznych
oraz prawnych, które posiadały zaległości w spłacie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Ich wykaz z oznaczeniem literami od a do h, złożono do akt kontroli pod póz.
162. Wynik analizy windykacji w ww. zakresie, został przedstawiony w poniższym
zestawieniu.

loq



^

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

o

o

Płatnik

a)

b)

c)

Podjęte czynności windykacyjne
Wpłata należności w 2019 r.

Data Kwota

Uwagi

Upomnienia:

04.07.2019 r. - za czerwiec 2019 r.
(1949,64 zł + 11,60 zł kosztów
upomnienia)

04.07.2019 r. - za czerwiec 2019 r.
(1260,00 zł
upomnienia)

+ 11,60 zł kosztów

21.08.2019 r. - za lipiec oraz sierpień
2019 r. (l 949,64 zł + 16,00 zł odsetek
+ 1949,64 zł + 11,60 zł kosztów
upomnienia)

21.08.2019 r. - za lipiec oraz sierpień
2019 r. (l 260,00 zł + 10,00 zł odsetek
+ 1260,00 zł + 11,60 zł kosztów
upomnienia)

Tytuły wykonawcze:

03.10.2019 r. - za miesiące czerwiec-
sierpień 2019 r., na łączną kwotę
3 868,60 zł

03.10.2019 r. - za miesiące czerwiec -
sierpień 2019 r., na łączną kwotę
5 973,30 zł

DWIE NIERUCHOMOŚCI

BRAK BRAK

Upomnienia:

24.07.2019 r. -
(l 125,00 zł +
upomnienia)

za lipiec
11,60 zł

2019 r.
kosztów

24.08.2019 r. - za sierpień 2019 r.
(l 170,00 zł + 11,60 zł kosztów
upomnienia)

Tytuły wykonawcze:

23.10.2019 r. - za miesiące lipiec i
sierpień 2019
2 360,60 zł

r., na łączną kwotę

BRAK BRAK Spłata zaległości w
2020 r.

Upomnienia:

25.09.2019 r. - za lipiec, sierpień i
wrzesień 2019 r. (84,46 zł + 1572,19 zł
+ 14,00 zł odsetek + l 572,19 zł +

05.08.2019r.

11,60 zł

l 572,19 zł

39,00 zł

Wpłata z tytuhi
wykonawczego w

2020 r.

L
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11,60 zł kosztów upomnienia)

Tytuł wykonawczy:

23.10.2019 r. - za miesiące lipiec-
wrzesień 2019 r., na łączną kwotę
3 276,90 zł

l 572,19 zł

28,00 zł

l 572,19 zł

17,00 zł

l 487,83 zł

d)

Upomnienia:

26.08.2019 r. - za czerwiec, lipiec i
sierpień 2019 r. (l 326,28 zł + 20,00 zł
odsetek + l 326,28 zł + 12,00 zł
odsetek + 1326,28 zł + 11,60 zł
kosztów upomnienia)

Tytuł wykonawczy:

03.10.2019 r. - za miesiące czerwiec-
sierpień 2019 r., na łączną kwotę
4 059,40 zł

08.03.2019r.

12.03.2019r.

08.05.2019r.

28.05.2019r.

06.06.2019r.

04.09.2019r.

09.12.2019r.

l 289,21 zł

l 546,84 zł

2 834,68 zł

2 526,94 zł

376,21 zł

2 735,05 zł

4 111,73 zł

e)

Upomnienia:

04.07.2019 r. - za miesiące kwiecień -
czerwiec 2019 r. (l 281,00 zł + 22,00
odsetki + l 281,00 zł + 14,00 zł odsetki
+ 11,60 zł kosztów upomnienia)

Tytuł wykonawczy:

13.08.2019 r. - za miesiące kwiecień -
czerwiec 2019 r., na łączną kwotę
3 929,60 zł

11.01.2019r.

17.01.2019r.

24.01.2019r.

31.01.2019r.

18.04.2019r.

25.04.2019 r.

09.05.2019r.

11.07.2019r.

18.07.2019r.

24.07.2019r.

30.07.2019r.

l 113,50 zł

l 113,40 zł

l 113,40 zł

913,40 zł

l 235,10 zł

l 113,40 zł

l 059,90 zł

2 303,90 zł

503,50 zł

l 224,70 zł

l 082,50 zł

f)

Upomnienia:

25.02.2019 r. - za rok 2018 (styczeń-
grudzień) w kwocie całkowitej
4 732,88 zł (w tym odsetki oraz koszty
upomnienia)

Tytuł wykonawczy:

07.03.2019 r. - za okres styczeń -
grudzień 2018 r., na łączną kwotę
4 749,40 zł

23.05.2019r.

06.12.2019r.

4 832,35 zł

625, l O zł

g) Upomnienia:

25.04.2019 r. - za miesiące styczeń-
25.02.2019r. 3 169,95 zł

102
(

1



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

kwiecień 2019 r. (2 973,26 zł + 65,00
zł odsetek + 2 973,26 zł + 45,00 zł
odsetek + 2973,26 zł + 27,00 zł
odsetek + 2973,26 zł + 11,60 zł
kosztów upomnienia)

04.07.2019 r. - za maj i czerwiec 2019
r. (2973,26 zł + 33,00 zł odsetek +
2 973,26 zł + 11,00 zł odsetek + 11,60
zł kosztów upomnienia)

23.09.2019 r. - za lipiec, sierpień i
wrzesień 2019 r. (2 973,26 zł + 46,00 zł
odsetek + 2 973,26 zł + 25,00 zł
odsetek + 2973,26 zł + 11,60 zł
kosztów upomnienia)

Tytuły wykonawcze:

13.08.2019 r. - za miesiące styczeń -
czerwiec 2019 r., na łączną kwotę
18 388,90 zł

13.08.2019 r. - za miesiące styczeń -
czerwiec 2019 r., na łączną kwotę
18 752,70 zł

23.10.2019 r. - za miesiące lipiec -
wrzesień 2019 r., na łączną kwotę
9 065,80 zł

23.10.2019 r. - za miesiące lipiec -
wrzesień 2019 r., na łączną kwotę
9 108,70 zł

h)

Upomnienia:

04.07.2019 r. - za miesiąc czerwiec
2019 r. (l 348,84 zł + 11,60 zł kosztów
upomnienia)

21.08.2019 r. - za miesiące lipiec i
sierpień 2019 r. (l 395,00 zł + 11,00 zł
odsetek + 1395,00 zł + 11,60 zł
kosztów upomnienia)

Tytuł wykonawc2y:

03.10.2019 r. - za miesiące czerwiec -
sierpień 2019 r., na łączną kwotę
4 233,40 zł

12.06.2019 r.

27.06.2019r.

27.06.2019r.

27.06.2019r.

27.06.2019r.

27.06.2019 r.

27.06.2019r.

28.11.2019r.

28.11.2019r.

835,69 zł

401,30 zł

126,20 zł

2 644,00 zł

l 418,70 zł

2 039,20 zł

181,00 zł

788,77 zł

4 284,20 zł
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W analizowanych przypadkach podjętych czynności windykacyjnych, uwzględniano
zachowanie terminów, określonych w zarządzeniu Nr 66/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30
września 2015 r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

3.4.4. Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

W wyniku analizy, stwierdzono, że Gmina Rewal dopełniła obowiązku sporządzenia analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez sporządzenie wskazanych dokumentów w
dniach:

• 30.04.2018 r. za rok 2017,
• 26.04.2019 r. za rok 2018,
• 18.11.2020 r. za rok 2019,
• 30.04.2021 r. za rok 2020.

Wymienione wyżej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi zamieszczono również
na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Rewal.

3.5. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu.

Z oświadczenia Wójta i Skarbnika oraz z analizy okazanej dokumentacji, wynikało, że w
badanym okresie tj. w latach 2017-2020 Gmina nie posiadała i nie zaciągała zobowiązań
finansowych na podstawie iimów zawartych z instytucjami finansowymi innymi niż banki.
Oświadczenie Wójta i Skarbnika złożono do akt kontroli pod póz. 67.

Według sprawozdań Rb-Z zadłużenie gminy w latach 2016-2020 przedstawiało się
następująco:
> 2016 rok - 116 797 769,09 zł w tym zobowiązania wymagalne 653 247,96 zł,
> 2017 rok - 55 385 758,46 zł z tyt. pożyczki z budżetu państwa,
> 2018 rok - 43 864 793,59 zł z tyt. pożyczki z budżetu państwa,
> 2019 rok - 32 477 473,71 zł z tyt. pożyczki z budżetu państwa,
> 2020 rok - 26 329 469,71 zł z tyt. pożyczki z budżetu państwa,

Od 2017 roku gmina posiadała jedynie zobowiązanie wynikające z pożyczki uzyskanej z
budżetu państwa w gmdniu 2016r.

Ze sprawozdań Rb-NDS wynikało, że gmina uzyskała w badanych latach nadwyżki
budżetowe odpowiednio (w nawiasach podano stan środków na rachunku budżetu wg
sprawozdań Rb-ST na koniec danego roku):

> 2016 rok - 12 797 348,58 zł, (rachunek bankowy 2 344 824,03 zł),
> 2017 rok - 66 915 184,83 zł, (rachunek bankowy 5 559 349,11 zł),
> 2018 rok - 16 574 638,37 zł, (rachunek bankowy 11 468 493,82 zł),
> 2019 rok - 11 223 771,69 zł, (rachunek bankowy 11 965 711,12 zł),
> 2020 rok - 1310 918,66 zł, (rachunek bankowy 7 744 007,75 zł).

razem-96 821 862,13 zł.
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Z powyższych danych wynikało, że na koniec 2016r.pomimo posiadania środków na
rachunku bankowym w kwocie 2 344 824,03 zł nie uregulowano zobowiązań wymagalnych w
wysokości 653 247,96 zł.

Wykonane dochody i wydatki w tym okresie przedstawiały się następująco:
Lp. Rok dochody Wydatki
l.

2.

2016 78039751,22 65 242 402,64
2017 105 377 749,42 38 462 564,59

3.

4.

5.

2018 55265691,99 38 691 053,62
2019 54275 103,67 43051331,98
2020 50 752 760,61 49 441 841,95

Z ww. danych wynikał, że w latach 2018-2020 pomimo spadku dochodów następował istotny
wzrost wydatków.

3.5.1. Przychody.

W latach 2017-2020 Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie emitowała papierów
wartościowych i nie uzyskała spłat z wcześniej zaciąganych pożyczek.
3.5.2. Rozchody.

Spłat zobowiązań w latach 2017-2020 dokonywano zgodnie z zawartą umową z IVIinistrem
Finansów w dniu 29 gmdnia 20 lor. i zmienianej aneksami Nr 1/ z 10 lutego 2017r., Nr 2 z 11
kwietnia 2017r., Nr 3 z 25 czerwca 2020r. Ponadto w dniu 24 marca 2021r. podpisano aneks
Nr 4 w którym „W zwiqzku z wnioskiem Gminy z 8 marca 2021 r. o zmianę harmonogramu
spłaty pożyczki \v taki sposób, aby połowa kwoty przypadającej do spłaty w 2027 r. została
przesunięta na ostatni rok spłaty tj. na 2023 r.". Kserokopię aneksu Nr 4 do umowy pożyczki
ze SP złożono do akt kontroli pod póz. 177.

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-NDS rozchody wynosiły:
> 2017 rok - 60 758 762,67 zł z tyt. spłat pożyczki z budżetu państwa,
> 2018 rok- 11 520 964,87 zł z tyt. spłat pożyczki z budżetu państwa,
> 2019 rok - l l 246 417,19 zł z tyt. spłat pożyczki z budżetu państwa,
> 2020 rok - 6 148 004,00 zł z tyt. spłat pożyczki z budżetu państwa.

3.5.3. Przypadające do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego.

Z analizy okazanej dokumentacji wynikało, że nie dokonywano spłat zobowiązań związków
współtworzonych przez Gminę.
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3.5.4. Udzielone poręczenia i gwarancje.

Ze sprawozdań Rb-Z sporządzonych za łata 2017-2020 wynikało, że jednostka posiadała
następujące zobowiązania na koniec okresów sprawozdawczych z tytułu poręczeń i
gwarancji:
a) na koniec 2017 roku w wysokości 0,00 zł,
b) na koniec 2018 roku w wysokości 0,00 zł,
c) na koniec 2019 roku w wysokości 0,00 zł,
d) na koniec 2020 roku w wysokości 2 922,00 zł.
Powyższa kwota wynikała z poręczenia udzielonego dla Związku Miast i Gmin Pojerzerza
Drawskiego na pożyczkę zaciągniętą w NFOSiGW w 2015r. i na przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Z oświadczenia Skarbnika i Wójta wynikało, że w latach objętych kontrolą (2017 - 2020) nie
udzielano poręczeń/gwarancji. Oświadczenie ww. sprawie złożono do akt kontroli pod póz.
68.

3.5.5. Dług publiczny.

Kontroli poddano rzetelność danych dotyczących przypadających do spłaty w danym roku
rozchodów i wydatków (lewa strona relacji określonej w art. 243 ust. l ustawy o finansach
publicznych) i tak:
W uchwale Nr III/10/18 Rady Gminy Rewal z dnia 19 gmdnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019- 2022 przewidywano:
Wydatki bieżące (planowane) z tytułu poręczeń i gwarancji wynosiły (pozycja 2.1.1. wzoru
WPF):

_(w.zł)
Rok Dane wg WPF Dane wg dokumentacji źródłowej i danych

w sprawozdaniu Rb-Z w póz.F. l
Ew. różnica

-/+
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00

Plan spłat rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
kształtowały się następująco (pozycja 5.1. wzom WPF);

(w zł)

Rok Dane wg WPF Dane wg dokumentacji źródłowej
(harmonogram spłat pożyczki z BP)

Ew. różnica
-/+

2019 11387319,88 11387319,88 0,00
2020 12296010,31 12296010,31 0,00
2021 10155303,21 10155303,21 0,00
2022 9606211,06 9606211,06 0,00

3.5.6. Lokaty terminowe wolnych środków budżetowych.

Z ewidencji księgowej objętej kontem 133 01 „Lokaty terminowe" wynikało, że w badanych
latach 2017-2020 gmina nie dokonywała lokat terminowych.
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C)

IV. GOSPODARKA MIENIEM
4.1. Gospodarka mieniem komunalnym.
4.1.1. Nieruchomości komunalne.

4.1.1.1. Unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościami.
Przepisy wewnętrzne dotyczące obrotu nieruchomościami opisano w rozdz. III pkt. 3.1.3.1.
niniejszego protokołu - Dochody ze sprzedaży mienia.
4.1.1.2. Zmiany w stanie nieruchomości i ewidencja nieruchomości i zmian w ich stanie.

Prawidłowość dokonywania zapisów w ewidencji księgowej dokonanych w związku ze
zmianami zachodzącymi w stanie mienia w latach 2017-2020, opisano w protokole kontroli
oraz wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie z dnia 24
lipca 2020 r., nr LSZ.410.007.08.2020.
Kserokopię wystąpienia pokontrolnego NIK-u, złożono do akt kontroli pod póz. 156.
4.1.2. Długoterminowe aktywa finansowe.

4.1.2.1. Unormowania wewnętrzne w zakresie długoterminowych aktywów finansowych.
Regulacje w powyższym zakresie określone były w polityce rachunkowości, a w

szczególności w zasadach funkcjonowania konta 030.
4.1.2.2. Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych.
Zagadnienie opisano w pkt. 3.2.2.2.

4.1.2.3. Ewidencja długoterminowych aktywów finansowych i zmian w ich stanie.
Zagadnienie opisano w pkt. 3.2.2.2.

V. ROZLICZENIA Z SAMORZĄDOWYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
5.1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi.

Zagadnienie zbadano na podstawie rozliczeń z jednostką budżetowa pn. Szkolne
Schronisko Młodzieżowe „Fala" w Pobierowie ul Mickiewicza 19, utworzoną uchwałą Nr
XXXIX/269/09 Rady Gminy z dnia 25 marca 2009r. Placówka oświatowa została przejęta do
prowadzenia od Starostwa Powiatowego w Gryficach na mocy porozumienia z dnia 19
grudnia 2008r. Kserokopię uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej pn. Szkolne
Schronisko Młodzieżowe „Fala" złożono do akt kontroli pod póz. 49. W § 4 ust. 2 uchwały
określono, że Nieruchomość oznaczona Nr 502 o pow. 3 633 m2, na której usytuowane jest
schronisko stanowi własność komunalną Gminy na mocy aktu notarialnego Nr Rep. A
13 230/2008 z 22.12.2008r" . Natomiast w § 3 ust. 2 „Podstawą działania jest plan dochodów
i wydatków zwany planem jednostki" a w §3 ust. 3 jednostka otrzymuje subwencję
oswiatowq na bieżące funkcjonowanie na podstawie wystąpienia skierowanego do
Ministerstwa Edukacji Narodo-wef.
Rozliczenia z jednostka podległą ujmowano w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska
młodzieżowe".
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Z danych wynikających z zestawienia sporządzonego przez Skarbnika (złożonego do akt
kontroli pod póz. 57) wynikało, że:
a) W roku 2017:

- dochody z usług wyniosły 274 416,38 zł,
-wydatki 33 8 297,06 zł.
Wynik budżetu gminy na działalności jednostki; - 63 880,68 zł + subwencja 216 987,56
zł =+153 106,88 zł.

b) W roku 2018:
- dochody jednostki wyniosły 289 675,93 zł,
-wydatki 351 3 00,00 zł.
Wynik jednostki - 61 624,07 zł + subwencja 218 367,79 zł =+ 156 743,72 zł.

c) W roku 2019:
- dochody jednostki wyniosły 323 678,83 zł,
- wydatki 499 000,00 zł.
Wynik jednostki - 175 321,17 zł + subwencja 226 580,07 zł =+ 51 258,90 zł.

d) W roku 2020:
-dochody jednostki wyniosły 249 608,52 zł,
-wydatki 371 920,73 zł.
Wynik jednostki -51 258,90 zł + subwencja 231 189,06 zł= + 108 505,85 zł.

Na przykładzie okresu styczeń-luty 2020 roku przeanalizowano przepływy środków między
Gminą a Schroniskiem co przedstawiono w poniższej tabeli:

(w złotych)
l.p data Kwota przekazywana do schroniska Kwota przekazywania do Gminy

l 09 stycznia 2020 r. 10000,00

2 17 stycznia 2020 r. 9 147,42

3 28 stycznia 2020 r. 30 000,00

4 31 stycznia 2020 r. l 510,29

5 06 luty 2020 r. 7 000,00

6 14 luty 2020 r. 7 890,56

7 21 luty 2020 r. 10 000,00

8 25 luty 2020 r. 2 462,24

9 27 luty 2020 r. 25 000,00

10 27 luty 2020 r. 4187,92

11 04 marca 2020r. 6 000,00

12 19marca2020r. 11055,37

13 27 marca 2020r. 20 000,00

14 I 27 marca 2020r. 6239,01
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Kserokopię przelewów środków z gminy do schroniska za okres styczeń-luty złożono do akt
kontroli pod póz. 69. (ewidencja konta 222 007 wpływy ze schroniska w aktach kontroli pod
nr 53 a ewidencja konta 223 007 przekazywanie środków dla schroniska w aktach kontroli
pod nr 54).
Z wyjaśnienia znajdującego się pod ww. zestawieniem sporządzonym przez Skarbnika
wynikało, że „W 2020 roku kwota subwencji wyliczona w wysokości 231 189,06 nie została
uwzględniona w metryce otrzymanej z Ministerstwa, gdyż -wskazana jednostka oprowadzała
dane do starego systemu a program w roku 2019 podbierał dane z systemu nowego".
Kserokopie metryczek subwencji oświatowej aa lata 2019, 2020, 2021 złożono do akt
kontroli pod póz. 59.
Schronisko Młodzieżowe Fala nie wprowadziło do dnia 30 września 2019 roku danych do
nowego SIO i nie zostało uwzględnione przy naliczaniu subwencji (ok 231 tysięcy zł). Urząd
Gminy nie sprawdził czy schronisko wprowadziło dane.
Kserokopię dokumentacji stwierdzającej nie wprowadzenie do SIO danych złożono do akt
kontroli pod póz. 60.
Powyższe skutkowało nie otrzymaniem w roku 2020 subwencji na Szkolne Schronisko a
wynikało z namszenia przez Dyrektora art. 111 ust. l w związku ust. 6 pkt l ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o systemie infonnacji oświatowej (Dz. U. z 2018r. póz. 1900 ze zm. z 2019
r. póz. 1942 ze zm.) - „Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane sq do
sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych
gromadzonych przez nie \v bazach danych oświatowych".
Ponadto Gmina nie dokonała sprawdzenia kompletności i poprawności danych otrzymanych
ze schroniska czyni naruszono przepisy art. Ill ust. 2 i 3 w związku z ust. 6 pkt 2 cyt. wyżej
ustawy.

Po zauważeniu powyższej nieprawidłowości Wójt w dnu 12 maja 2020 roku zwrócił się MEN
„z prosbq o przyznanie środków zgodnie z kryteriami podziału rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu -wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście
liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem
części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. Wzrost zadań pozaszkolnych dotyczy
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala" -w Pobierowie, W metryczce subwencji
oświatowej na 2020 rok w póz. 78, P64 - Schroniska młodzieżowe (m-ca* mc-ca) w póz. 3
należy przyjąć -wartość 1908".
Kserokopię pisma Wójta nr STS.441.6.3.2020.JB z dnia 12 maja 2020 złożono do akt
kontroli pod póz. 61.
Ponownie Wójt w dnu 07 października 2020 roku zwrócił się MEN ,^ prośbą o przyznanie
środków zgodnie z h-yteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części
oświatowej subwencji ogólnej na 2020r.
Faktyczna, łączna liczba uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych oraz dotowanych
przez Gminę wg stanu na 30 -września 2019r. wynosiła 377. Zgodnie ze stanem na 30
września 2020r. liczba uczniów przeliczeniowych zwięks2yła się do 399.
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Jednocześnie zgodnie z wnioskiem z dnia 12 maja 2020 roku nr STS.441.6.3.2020.JB wzrost
zadań pozaszkolnych dotyczy również Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala" w
Pobierowie, W metryczce subwencji oświatowej na 2020 rok -w póz. 78, P64 - Schroniska
młodzieżowe (m-ca* mc-ca) w póz. 3 należy przyjąć wartość 1908 ". Kserokopię pisma Wójta
z dnia 07 października 2020 roku złożono do akt kontroli pod póz. 62.

Pismem z dnia 28 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o
przyznaniu kwoty 89 339,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
„Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych -w stosunku do danych przyjętych
do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r". Kserokopię pisma
MF,FiPR z dnia 28 listopada 2020 roku złożono do akt kontroli pod póz. 63.

Pismem z dnia 9 gmdnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o
przyznaniu kwoty 224 115,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. „Środki rezerwy
subwencji ogólnej (...) przeznaczone m.in. dla gmin, które 2020 r. dokonały wpłat do budżetu
państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których
mowa -w art. 29 ustawy o dochodach j st i w których dochody podatkowe, ^przeliczeniu na l
mieszkańca, przyjęte do wyliczenia -wpłat na 2020r. sq niższe od 2000% średnich dochodów
podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona
proporcjonalnie do udziału hvoty wpłaty dokonanej prerze gminę za 3 kwartały 2020r.
skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o
dochody z tytułu opłaty miejscowej i uzdrowiskowej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i
dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r. w łącznej kwocie
skorygowanych wpłat dokonanych przez gminy spełniające warunek otrzymania rezerwy".

W piśmie wskazano jako właściwa do ujęcia podziałkę klasyfikacji budżetowej rozdział
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j st oraz § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów
gmin. Kserokopię pisma MF,FiPR z dnia 9 grudnia 2020 roku złożono do akt kontroli pod
póz.64.

5.1.1. Realizacja planu finansowego na rok 2020.

W dniu 23 sierpnia 2019 roku Wójt wydał zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w którym
zobowiązał kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek podległych
do opracowania materiałów planistycznych do 30 września 2019r.

W dniu 30 września 2019 roku Dyrektor SSM „FALA" przedłożył plan finansowy dochodów
i wydatków jednostki w którym określił plan dochodów w kwocie 270 000,00 zł, a wydatków
w wysokości 452 734,00 zł. Kserokopię planu złożono do akt kontroli pod póz. 50.

W uchwalonym przez Radę Gminy dochody zostały określone na kwotę 300 000,00 zł a
wydatki na 424 052,00 zł i o takich kwotach pismem z dnia 09.01.2020 roku poinformował
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Wójt Schronisko. Wyciąg z uchwały budżetowej i kserokopię pisma z dnia 9 stycznia 2020
roku złożono do akt kontroli pod póz. 51.

Z planowanych wydatków w kwocie 424 052,00 zł, wydatkowano 371 920,73 zł. Wydruk
konta 223 007 „SSM Pobiero-wo-Rozliczenie wydatków budżetów" oraz sprawozdania Rb-28S
Szkolnego Schroniska złożono do akt kontroli pod póz. 54.
5.1.2. Rozliczenie dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe.
Dochody uzyskiwane przez jednostkę to ujmowane w § 0830 wpływy z usług określone w §
20 ust. l pkt l statutu jednostki nadanego uchwałą Nr XXXVII/264/09 Rady Gminy z dnia 27
lutego 2009r. tj. opłat za usługi świadczone przez Schronisko (noclegi, wypożyczenie lub
wymiana bielizny pościelowej, parkowanie pojazdów). Cennik usług ustalany był
zarządzeniami Wójta Gminy:
> Do dnia 22 maja 2019 roku obowiązywało zarządzenie Nr 1/14 z dnia 8 stycznia 2014r.

wydane na podstawie § 64 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
maja 201 lr. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr
109 póz. 631),

> Od dnia 23 maja 2019 roku obowiązuje zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 23 maja 2019r. w
sprawie zmiany zarządzenia nr 1/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Fala" w
Pobierowie. W zarządzeniu zmieniającym nie podano zmienionej podstawy prawnej tj. §
77 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków
pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. póz. 1872) w
którym określono, że „iVysokosc opłat za korzystanie z miejsc noclegowych u' szkolnym
schronisku młodzieżowym przez dzieci, mlodzież i ich opiekunów listala w wymiarze od
osoby za dobę organ prowadzący szkolne schronisko młodzieżowe, na wniosek dyrektora
szkolnego schroniska młodzieżowego, uwzględniając •warunki, jakimi dysponuje dane
schronisko",
a ust. 2 określono, że:
„ Opłaty, o których mowa w ust. l, nie mogq przekraczać 3% wysokości przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 76 ust. 6". tj. 3% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
M'- gospodarce narodowej w poprzednim rokti kalendarzowym"^ w roku 2018 przeciętne
wynagrodzenie wynosiło 4 583,03 zł tj. 3 % stanowiło kwotę 137,4909 zł).

Kserokopię powyższych zarządzeń złożono do akt kontroli pod póz. 52.
Ponadto w zarządzeniu Nr 56/2019 z dnia 23 maja 2019r. w załączniku nr l ustalono „Cennik
usług (...)" dla dwóch gmp tj.:

dla turystów indywidualnych,
dla grup zorganizowanych,
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z uwzględnieniem liczby osób w pokojach noclegowych i standardu wyposażenia, a nie
„opłat za korzystanie z miejsc noclegowych \\> szkolnym schronisku młodzieżowym przez
dzieci, młodzież i ich opiekunów '' zgodnie z rozporządzeniem.
W regulacjach wewnętrznych nie zawarto zasad kontroli oraz terminów odprowadzania
środków z opłat, czyli nie wypełniono wymogów wynikających z art. 68 ustawy z dnia 27
sierpnie 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. póz. 869 ze zm.).
Z danych ujętych w arkuszach organizacyjnych szkolnego schroniska młodzieżowego"
sporządzanych na podstawie § 73 ust. 3 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach (Dz. U. póz. 1872) wynikało że:
a) schronisko posiadało 84 miejsca noclegowe całoroczne oraz 100 miejsc sezonowych co

dawało 48 860 noclegów w ciągu roku (84 x 365+ 100 x 182),
b) zatrudnionych było 5 pracowników w tym O pracowników pedagogicznych,
c) zatrudniało 5 osób na 4,5 etatu (recepcjonista -l etat, sprzątaczka-! etat, konserwator-1

etat, główny księgowy/recepcjonista- 0,5 etatu + 0,5 etatu, dyrektor- 0,5 etatu
d) w poprzednim roku szkolnym wykorzystano 14 462 miejsc noclegowych.
Kserokopię Arkuszy organizacyjnych z dni 08.04.2019 roku i 21.04.2020r. złożono do akt
kontroli pod póz. 58.

Z ewidencji prowadzonej na koncie 222 007 „SSM Pobierowo-Rozliczenie dochodów
budżetów" za rok 2020 wynikało, że Schronisko przekazało na rachunek gminy 249 608,52
zł (nic w maju a kwietniu 1,55 zł). Wydruk „Analitycznego zastawienia sald i obrotów za rok
2020"złożono do akt kontroli pod póz. 53.

Z analizy danych zawartych na wydruku wynikało, że w roku 2020 dokonano 37 przelewów
z rachunku bankowego Szkolnego Schroniska na rachunek bieżący gminy. Kserokopię
przykładowego przelewu złożono do akt kontroli pod póz. 55.

Przekazywane środki były w wartości netto (bez VAT). W styczniu 2020 roku na rachunek
gminy wpłynęły środki w kwocie 10 657,71 zł a w lutym w kwocie 14 540,72 zł. W
składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług w części C. „Rozliczenie podatku
należnego " w podstawie opodatkowania (póz. 40) wykazano kwotę 10 657,71 zł a w póz. 41
kwotę 871,29 zł jako podatek należny. Kserokopię deklaracji za styczeń oraz luty 2020 roku
złożono do akt kontroli pod póz. 56.

5.2. Rozliczenie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów.

W kontrolowanej jednostce nie występowały środki na wyodrębnionych rachunkach
bankowych wynikające z art. 223 ustawy o finansach publicznych

5.3. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi.

W kontrolowanej jednostce nie występowały zakłady budżetowe.
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VI. ZAGADNIENIA DODATKOWE

6.1. Kompletność, poprawność i zgodność ze stanem faktycznym danych gromadzonych
w bazach danych oświatowych.

Wójt Gminy przedstawił następujące wyjaśnienia (akta kontroli póz. 168) dot. kontroli
danych SIO przekazywanych przez jednostki: „Oświadczam, że pracownik Urzędu Gminy,
posiadający upoważnienie do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej
weryfikuje kompletność i poprawność danych gromadzonych w bazie danych oświatowych,
przekazywanych przez dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
oraz dotującym jest Gmina Rewal. Do roku 2018 pracownik scalał dane SIO przekazywane z
poszczególnych placówek, a następnie przekazywał elektronicznie i w wersji papierowej do
Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Ponadto po uprzedniej weryfikacji danych w placówkach
oświatowych, w styczniu każdego roku (do 2018r.) gmina przesyłała pisemną informację do
MEN dotyczqcq poprawności danych SIO, tj. wykazu placówek oraz liczby etatów
nauczycielskich. Dane te uzyskano poprzez przekaz elektroniczny, telefoniczny lub osobistą
rozmowę z dyrektorami poszczególnych placówek. Jeśli była konieczność wprowadzenia
korekty danych, dyrektorzy natychmiast je wykonywali.

Od 2 0.19r.-weryfikacji danych pracownik urzędu upoważniony do dostępu danych SIO
dokonuje i potwierdza elektronicznie, bezpośrednio -w Systemie Informacji Oświatowej na
stronie MEN, po wcześniejszym kontakcie w tej sprawie z dyrektorami placówek.

Od 17.06.2021r., -weryfikacji danych SIO pracownik urzędu dokonuje na podstawie
Zarządzenia Wójta, w sprawie sposobu weryfikacji poprawności i kompletności danych w
bazie SIO w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę
Re-wal".

Zgodnie z upoważnieniem przez Wójta Gminy Rewal (akta kontroli póz. 169) z dnia 8
sierpnia 2019 r., dostęp do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w zakresie m.in.
potwierdzenia prawdziwości danych, o których mowa w art. 50 ust. 3-7 ustawy o SIO,
posiadała osoba p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych.

Prawidłowość wskazania danych w SIO za rok 2019 w celu prawidłowego naliczenia
subwencji oświatowej, na przykładzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „FALA",
przedstawiono w punkcie 5. l. niniejszego protokołu.
6.2. Usuwanie skutków zdarzeń drogowych.

Wydatki ponoszone na usuwanie skutków zdarzeń drogowych ujmowano w rozdziale
75412 „Ochotnicze straże pożarne" i zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za 2020r. wyniosły
l 097 442,45 zł (w tym 700 000,00 zł stanowiły dotacje dla OSP objęte § 6230 - „ Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek mezaliczanych do sektora finansów publicznych). Pozostałe wydatki
obejmowały 18 paragrafów klasyfikacji budżetowej z których największe pozycje to:

w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 086,06 zł,
w § od 4010 do 4170 dot. wynagrodzeń i pochodnych - 155 133,22 zł,
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 48 407,14 zł,
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w § 4260 Zakup energii - 53 595,61 zł,
w § 4300 Zakup usług pozostałych - 11 689,66 zł,
w § 4430 Różne opłaty i składki - 37 655,00 zł.

Z prowadzonej ewidencji księgowej wydatków objętych rozdziałem z klasyfikacji budżetowej
75412 w § 4300 Zakup usług pozostałych oraz z analizy dokumentacji źródłowej wynikało, że
nie ponoszono kosztów usuwania skutków zdarzeń drogowych w postaci odpadów
pokomunikacyjnych. Wydmk konta 130 754 75412-4300-00-101 „Zakup usług pozostałych"
oraz wydmk konta 130 754 75412-4300 „Zakup usług pozostałych OSP" i wyciąg ze
sprawozdania Rb-28S złożono do akt kontroli pod póz. 102.

Analizując zapisy księgowe na powyższym koncie 130 stwierdza się, że nie w pełni spełniały
one wymogi zawarte w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
tj. że zapis księgowy powinien zawierać „zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z
tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów".

Z zestawienia uzyskanego od Starszego Technika ds. operacyjnych i kontrolno-
rozpoznawczych wynikało, że w roku 2020 OSP wykonało 3 wyjazdy do zdarzeń drogowych
z tego tytułu gmina poniosła koszty wypłaty ekwiwalentów za akcje ratowniczo-gaśnicze -
innych kosztów (za odbiór odpadów pokomunikacyjnych) gmina nie ponosiła. „ Zestawienie
zdarzeń na terenie Gminy Rewal w 2020 roku" złożono do akt kontroli pod póz. 103.

6.3. Udzielanie przez wójta, upoważnień do realizacji zadań jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie prawa administracyjnego.

Przeprowadzono kontrolę upoważnień i pełnomocnictw, wydanych w latach 2017-2020.
Z analizy wynikły następujące wnioski:

• W 2017 r. wydano 54 upoważnienia oraz 16 pełnomocnictw. Wskazane dokumenty były
podpisywane przez Wójta Gminy (do momentu zawieszenia), następnie przez Zastępcę
Wójta i p.o. Wójta.

• W 2018 r. wydano 7 pełnomocnictw oraz 49 upoważnień, podpisanych przez p.o. Wójta.

• W 2019 r. wydano 54 upoważnień, podpisanych przez Wójta Gminy oraz w tym jedno
podpisane przez Sekretarz Gminy, ponadto przekazano 8 pełnomocnictw.

• W 2020 r. wydano 27 upoważnień, w tym l upoważnienie przekazane przez Skarbnik
Gminy dot. kontrasygnaty oraz l upoważnienie, w którym mocodawcą jest Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego, dot. odbioru dokumentów USC. W wskazanym roku Wójt
Gminy powierzył również 19 pełnomocnictw.

6.4. Zajmowanie stanowisk kierowniczych w jednostce samorządu terytorialnego przez
osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądów

W wyniku analizy dokumentacji pracowniczej (kadrowej) nie stwierdzono żeby
jednostka kontrolowana zatrudniała osoby wskazane w pismach:

WK.0716.32.2020,
WK.0716.17.2021,
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WK.0716.16.2021,
WK.0716.35.2021.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowi załącznik Nr l - „Zestawienie akt kontroli".

Wójt Gminy została poinformowana o przysługującym jej, na podstawie art. 9 ust. la
ustawy z dnia 7 paździermka 1992 r. o regionalnych izbach obrachimkowych (Dz. U. z 2019 r.,
póz. 2137),), prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego
otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 14
kwietnia 2021 roku.

Egzemplarz protokołu oznaczony Nr 2 pozostawiono Wójtowi.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod póz. l.

Rewal dnia 05 lipca 2021 r.

Podpisy:

U'^1N.A.KEWAL
REWAL

'"""•"•"» 49 n-30

Kontrolujący

^B^3T

a^AlM&s^ 9wW^

Za jednostkę kontrolowaną

Wójt Gminy

WO»J GMINY

Konstanty To\^s^ Oświęcim'
Skarbnik"

SKARB/)lK Gj/INY
ca. 'a

Egzemplarz Nr 2 protokołu otrzymałem w dniu .. .'s-?:. .Y..'.'.'. 4<l
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Konstanty '^py^z Oświęcimski
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