
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety).

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S za 2012 rok z wykonania planu

wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ustalono, iż wydatki

zaklasyfikowane w rozdziale 75019 "Rady powiatów" w § 3030 "Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych" wyniosły ogółem kwotę 272.685,60 zł.

Kontrolą w zakresie prawidłowości naliczania i wypłacania diet objęto wydatki z powyższego

tytułu poniesione w okresie IV kwartału 2012 roku w kwocie 68.171,40 zł,

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr X/79/2007 Rady Powiatu z dnia 12 września 2007 roku w sprawie ustalenia

wysokości diet dla radnych Powiatu Sandomierskiego,

- uchwała Nr Il/? /2010 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie składu

osobowego komisji rewizyjnej,

- uchwała Nr II/8/20 10 Rady Powiatu z dnia 15.12.201 Or. w sprawie powołania stałych

komisji Rady Powiatu, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego,

- uchwała Nr III/22/20 10 Rady Powiatu z dnia 29.12.201 Or. zmieniająca w/w uchwałę,

- listy wypłat, listy obecności na sesjach i posiedzeniach komisji;

- ewidencja księgowa wydatków,

Ustalenia kontroli:

Stosownie postanowień wynikających z treści § 1 przedmiotowej uchwały wysokość diety

miesięcznej dla:

- przewodniczącego Rady Powiatu wyniosła kwotę 1.656,08 zł,

- wiceprzewodniczących Rady Powiatu kwotę 1.391,26 zł,

- przewodniczących komisji kwotę 1.148,22 zł,

- wiceprzewodniczących komisji kwotę 1.037,84 zł,

- radnych Rady Powiatu kwotę 994,04 zł,

- radnych będących członkami Zarządu Powiatu kwotę 1.656,08 zł.

Stosownie do brzemienia § 2 w/w uchwały ustalono wysokość potrącenia diety za

nieusprawiedliwionąnieobecność na sesjach rady i posiedzeniach komisji i zarządu na 30%.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca

2012 roku (Dz. U. z 2012r poz. 273 z późno zm.) kwota bazowa dla osób zajmujących
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Tym samym maksymalna dieta dla radnego powiatu o liczbie mieszkańców od 60 do 120 tys.

mieszkańców wynieść powinna kwotę 2.252,24 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono, że listy wypłat są zgodne z listami obecności na sesjach

Rady i posiedzeniach komisji. Zostały sprawdzone pod względem merytorycznym oraz

formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Diety

przekazywane były na rachunki bankowe radnych, w jednym przypadku wypłacane na rzecz

innych podmiotów - na wniosek złożony przez radnego w dniach 30.10. 30.11. oraz

27.12.2012r.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

d) Podróże służbowe - § 4410.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków

budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wynika, że

wydatki poniesione w dziale 750, rozdziale 75020, § 4410 wyniosły ogółem kwotę 17.039,58

zł.

Kontrolą szczegółową wydatków w powyższym zakresie objęto polecenia wyjazdów

służbowych, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych rozliczone

i wypłacone pracownikom Starostwa za IV kwartał 2012 roku w kwocie 5.160,62 zł,

Przedmiot kontroli:

- rejestr delegacji służbowych od nr 319 do nr 423,

- rozliczone w IV kwartale 2020 roku polecenia wyjazdów służbowych zaklasyfikowane do

rozdziału 75020 o następujących nr 335, 337, 344, 346, 354, 376, 378, 379, 383, 387, 390,

392,397,399,400,406 na łączną kwotę 1.376,34 zł,

- umowy na korzystanie z pojazdów niebędących własnością pracodawcy,

- ewidencja księgowa wydatków,

- prawidłowości dokumentowania podróży służbowych,

- prawidłowości i terminowości rozliczania kosztów podróży służbowych.

Ustalenia kontroli:

Zarządzeniem Nr 13/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku Starosta Sandomierski ustalił stawkę za 1
I

km przebiegu samochodu/ osobowego używanego przez pracowników starostwa w podróży

służbowej w wysokości 0;40 zł. j,/ /
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Podróże służbowe pracowników Starostwa Powiatowego odbywały SIę na podstawie

jednorazowych poleceń wyjazdu służbowego wystawianych przez upoważnione osoby.

Polecenia wyjazdów służbowych były ujmowane w Rejestrze Delegacji Służbowych.

W okresie objętym kontrolą nie obowiązywały umowy, których przedmiotem byłoby

używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych do jazd lokalnych, w rozumieniu

przepisu § 1 ust. l rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością

pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późno zm.).

Rozliczanie delegacji za podróże służbowe odbywało SIę w wysokości i terminach

wynikających z przepisów wówczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późno zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaniechano wypłacenia pracownikowi diety w łącznej

kwocie 23,00 zł przysługującej z tytułu podróży służbowej odbytej w dniach 17 i 18.11.2012r.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 wówczas obowiązującego

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie

wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży

służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późno zm.).

Ponadto stwierdzono, iż w/w rachunki kosztów podróży nie zostały sprawdzone pod

względem merytorycznym ani formalnym.

Powyższe stanowi naruszenie postanowień wynikających z treści § 21 ust. 2 zarządzenia Nr

21/2012 Starosty Sandomierskiego z dnia 4 października 2012 roku w sprawie obiegu,

kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym

w Sandomierzu.

Kserokopia polecenia wyjazdu służbowego nr 383 z dnia 15.11.2012r. oraz wyciągu

z zarządzenia Nr 21/2012 Starosty Sandomierskiego stanowią załącznik Nr 62 do protokołu

kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Sandomierskiego stanowiącego załącznik Nr 63

do protokołu kontroli wynika, iż pracownik pominął w rozliczeniu przysługującą mu dietę,

przez nieuwagę pracown~k sprawdzający dokument pod względem merytorycznym oraz

rachunkowym nie skcfry~ował nieprawidłowości. Złożenie podpisu potwierdzającego
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sprawdzenie kosztów podróży pod względem merytorycznym formalnym pominięto

omyłkowo.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponosi Starosta Powiatu.

Wydatki na podróże służbowe poza granicami kraju - § 4420.

Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków

budżetowych j.s.t. wynika, iż w okresie 2012 roku wydatki zaklasyfikowane do § 4420

"Podróże służbowe zagraniczne" nie wystąpiły.

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Na podstawie poleceń przelewu ustalono, iż w okresie 2012 roku odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych - § 4440 w rozdziale 75020 wyniósł ogółem kwotę 107.205,00 zł.

Kontrolę powyższą przeprowadzono w zakresie:

- prawidłowości naliczenia odpisu na ZFŚS za 2012 rok,

- przestrzegania terminów odprowadzenia w 2012 roku na rachunek bankowy ZFŚS

równowartości dokonanych odpisów,

- zgodności postanowień Regulaminu ZFŚS z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. tekst jednolity z 2012 roku, poz. 592

z późno zm.),

- przestrzegania w Starostwie Powiatowym określonych w Regulaminie zasad wykorzystania

funduszu oraz prawidłowości przyznania i udokumentowania świadczeń wybranych do

kontroli.

Przedmiot kontroli:

- zarządzenie Nr 31 Starosty Sandomierskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie

ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie

Powiatowym w Sandomierzu,

- preliminarz wpływów i wydatków z.f.ś.s. na 2012 rok,

- zarządzenie Nr 28 Starosty Sandomierskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie
I
l

powołania składu komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu,
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- wyliczenie dotyczące faktycznego zatrudnienia pracowników w Starostwie Powiatowym

w 2012 roku w przeliczeniu na etaty,

- faktury, rachunki, listy wypłat, umowy dotyczące wydatków ze środków Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Ustalenia kontroli:

Z przedłożonych do kontroli dokumentów (wyliczenie planowanego zatrudnienia do

naliczenia odpisu na ZFŚS na 2012 rok) wynika, że do naliczenia odpisów na ZFŚS przyjęto

stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty w liczbie 93,50

pracowników, w tym 8 osób niepełnosprawnych oraz 19 emerytów i rencistów.

Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - stosownie do przepisów art.

5 ust. 2 i 5a ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

w okresie 2012 roku wynieść powinna kwotę stanowiącą 37,5% przeciętnego miesięcznego

w gospodarce narodowej w drugim półroczu 20 10 roku ogłoszone przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 20 10 roku

wyniosło - zgodnie z obwieszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18

lutego 2011 roku (M.P. 2011, Nr 15, poz. 156) kwotę 2.917,14 zł.

W związku z powyższym wysokość odpisu na z.f.ś.s. na 2012 roku na jednego zatrudnionego

wynieść winna kwotę 1.093,93 zł, natomiast na jednego emeryta i rencistę kwotę 182,32 zł.

Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynieść powinna kwotę

105.746,54 zł (102.282,46 + 3.464,08).

Z treści dokumentów źródłowych wynika, iż w 2012 roku wysokość odprowadzonego na

wyodrębniony rachunek bakowy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wyniosła kwotę 107.205,00 zł.

Z treści wyliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika, iż

wysokość odpisu podstawowego zwiększona została o kwotę 182,32 zł - stanowiącą 6,25%

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Łącznie powyższego tytułu wysokość odpisu na z.f.ś.s. w 2012 roku zawyżona została

o kwotę 1.458,56 zł.

Powyższe stanowi naruszenie wówczas obowiązującego przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 4
...

marca 1994 roku d zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70,
I

poz. 335 z późh.f zm.) w związku z treścią § 2 ust. 1 regulaminu zakładowego funduszu
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świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu wprowadzonego w życie

zarządzeniem Nr 31 Starosty Sandomierskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Z treści zacytowanego wyżej regulaminu nie wynika, aby wysokość odpisu na z.f.ś.s. mogła

zostać zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną

osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności.

Kserokopia dokonanego przez p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw

Obywatelskich, Ochrony Zdrowia oraz inspektor wydziału finansowo-budżetowego

wyliczenia wysokości odpisu na z.f.ś.s. na 2012 oraz poleceń przelewu z dnia

31.05.2012r.n21.12.2012r. i wyciągu bankowego nr 51 z dnia 6.09.2012r. oraz wyciągu

z regulaminu z.f.ś.s. stanowią załącznik Nr 64 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw

Obywatelskich, Ochrony Zdrowia stanowiącego załącznik Nr 65 do protokołu kontroli

wynika, iż osoba dokonująca naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

nie zwróciła uwagi na brak odpowiedniego zapisu w treści regulaminu zakładowego funduszu

świadczeń socjalnych i dokonała zwiększenia sugerując się nieobligatoryjnym zapisem art. 5

ust. l pkt 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Złożone wyjaśnienie potwierdza zaistniałą nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność

ponoszą - p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Ochrony

Zdrowia oraz Starosta Powiatu z tytułu nadzoru.

Kontrolą w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków z powyższego tytułu objęto:

- faktura VAT Nr FVS/000566111/2012 z dnia 26.11.2012r. na kwotę 2.160,00 zł dotycząca

zapłaty za usługę gastronomiczną wykonaną z okazji spotkania andrzejkowego w dniu

23.11.2012r.

- faktura VAT Nr FVS/000050/01/2012 z dnia 30.01.2012r. na kwotę 1.350,00 zł dotycząca

zapłaty za usługę gastronomiczną w Bursie Szkolnej w dniu 27.01.2012r.

Z treści preliminarza wpływów i wydatków ZFŚS na 2012 rok wynika, iż na organizację:

- zabawy noworocznej zamierzano przeznaczyć kwotę 1.000,00 zł,

- zabawy andrzejkowej - 2.000,00 zł.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. l ust. l w związku z art. 2 pkt l ustawy z dnia 4

marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. tekst jednolity z 2012r.

poz. 592), albowiem f}nansowanie usług gastronom~l' znych nie jest działalnością socj.alną -
kul l " /1. kreacvi -u tura no-światową CZY tez sportowo-re eacyjną. .
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Kserokopia w/w faktur VAT, poleceń przelewu oraz preliminarza wydatków stanowi

załącznik Nr 66 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego wspólnie przez p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,

Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia oraz inspektor ds. organizacyjnych stanowiącego

załącznik Nr 67 do protokołu kontroli wynika, iż kwota 3.510,00 zł stanowi część wydatków

sfinalizowania imprez okolicznościowych zgodnie z treścią regulaminu z.f.ś.s. Bursa Szkolna

w Sandomierzu wystawiając fakturę błędnie nazwała usługę określając ją gastronomiczną,

a w rzeczywistości była to impreza okolicznościowa.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji. Finansowanie imprez

okolicznościowych czy też usług gastronomicznych nie jest działalnością socjalną

w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Starosta Powiatu.

f) Wydatki na zakupy, dostawy i usługi - § 4210, 4300.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków

budżetowych j.s.t. ustalono, iż w okresie 2012 roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale

75020 "Starostwa powiatowe" wyniosły kwotę:

- § 4210 - 849.347,99 zł,

- § 4300 - 359.995,51 zł,

Z uwagi na fakt braku rzetelnej ewidencji księgowej ponoszonych w roku 2012 wydatków

z powyższego tytułu kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zamówień

publicznych oraz terminowości regulowania zobowiązań z powyższego tytułu objęto zadanie

p.n. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów oraz odbiór i likwidacja zużytych

tablic rejestracyjnych na podstawie umowy nr KT.XIV.032.1.2011 z dnia 27.03.2013r.

obowiązującej do dnia 31.03.2015r.

W wyniku kontroli przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego stwierdzono, co następuje:

1. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została w dniu 21.02.2013r. na kwotę 168.000,00

zł netto na podstawie cen jednostkowych tablic rejestracyjnych obowiązujących według

umowy z 2011 roku powiększonych o wskaźnik cen i usług prognozowanych na rok 2013r.

Stanowiło to równowartość kwoty 41.795,20 euro wg średniego kursu złotego w stosunku do

euro stanowiąceg~ ~odstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ustalonego
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w wysokości 4.0196 zł na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16

grudnia 2011 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przy ustalaniu wartości zamówienia Zamawiający me

uwzględnił wartości zamówień uzupełniających, których udzielenie przewidział.

Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający przewidział ewentualność udzielenia zamówień

uzupełniających o wartości nieprzekraczającej łącznie 20% wartości zamówienia

podstawowego.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 907).

Kserokopia wyciągu z protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz

dokumentu z dnia 21.02.20 13r. stanowią załącznik Nr 89 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu, stanowiącego załącznik Nr 90 do

protokołu kontroli wynika, iż Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień

uzupełniających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia

uzupełniające nie zostały więc uwzględnione w ogłoszeniu o zamówieniu, a to wykluczało

możliwość ich udzielenia. Zatem nie było podstawy i potrzeby korygowania ustalonej

szacunkowo wartości zamówienia.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji. Z treści SIWZ jednoznacznie

wynika, iż Zamawiający możliwość udzielenia zamówień uzupełniających przewidział.

W związku z tym, powinien stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych uwzględnić ich wartość przy szacowaniu wartości zamówienia.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą - ówczesny naczelnik wydziału

komunikacji i transportu oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

2. Zarządzeniem Nr 26/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku Zamawiający powołał komisję

przetargową w Starostwie Powiatowym i nadał jej regulamin pracy określając jej organizację,

tryb pracy, zadania i zakres obowiązków jej członków, stosownie do przepisu art. 21 ust. 3

ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W dniu 21.02.2013r. zatwierdzona została przez Wicestarostę specyfikacja istotnych

warunków zamówienia.

Zmiana w treści SIWZ - w zakresie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
I

średniorocznych obrotów oraz doświadczenia dokonana została w dniu 28.02.2013r. oraz
! / i /.,/'"
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Kserokopia SIWZ stanowi załącznik r 91 do protokołu kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Zamawiający nieprawidłowo sformułował treść SIWZ

w zakresie żądanych od wykonawców dokumentów, bezpodstawnie żądając

a) oświadczenia wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie

przepisu art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaj ów dokumentów jakich może żądać zamawiaj ący

oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).

W świetle zacytowanego wyżej przepisu Zamawiający może jedynie żądać od wykonawcy

dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 907

z późno zm.).

b) załączenia do oferty umowy regulujących współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 907 z późno zm.).

W świetle zacytowanego wyżej przepisu Zamawiający może żądać od wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia urnowy regulującej ich współpracę jedynie

w przypadku wyboru ich oferty bezpośrednio przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

c) dowodu wniesienia wadium.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych.

Od wykonawców nie można żądać złożenia wraz z ofertą dowodu wniesiema - wpłaty

wadium, zgodnie bowiem z przepisem art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -

zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie wniesienia wadium. Dowód wpłaty

przez wykonawcę wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia

postępowania, jego żądanie jest więc bezpodstawne. Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 3

ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca może wnieść wadium do upływu terminu

składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w postaci przelewu gotówki, ustalenie czy

miało to faktycznie miejsce należy do obowiązków służb finansowych Zamawiającego.

d) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiaj ący zażądał od

wykonawcy: aktualneg%dpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia 0

0
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ewidencji działalności gospodarczej, aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego,

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oddziału ZUS lub

KRUS.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.

z 2013r. poz. 231).

Dokumenty, których zażądał Zamawiający me potwierdzają spełnienia jakiegokolwiek

warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający ma prawo żądać ich od wykonawcy jedynie

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 92 do

protokołu kontroli wynika, iż odnośnie oświadczenia wykonawcy - wystąpił błąd redakcyjny

zapisu w SIWZ, odnośnie udokumentowania współpracy podmiotów wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia podstawą żądania umowy był art. 26 ust. 2b, odnośnie

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - § 2 ust. 1 pkt 2 i 5

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku, Zamawiający żądając

wniesienia wadium ma prawo żądać dokumentu, który potwierdziłby jego wniesienie.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Przepis art. 26 ust. 2b odnosi się do podwykonawstwa, a nie do podmiotów wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, zacytowane przepisy rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku odnoszą się do wykazania braku podstaw do

wykluczenia z postępowania, a nie do spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

w zakresie żądania dowodu wpłaty wadium należy zauważyć, iż przypadku wniesienia

wadium w postaci przelewu gotówki, ustalenie czy miało to faktycznie miejsce należy do

obowiązków służb finansowych Zamawiającego.

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponoszą ówczesny naczelnik wydziału

komunikacji i transportu oraz Zamawiający Starosta Powiatu i Wicestarosta Powiatu, który

zatwierdził treść SIWZ.

4. W dniu 25.02.2013r. Zamawiający zamieścił pod numerem 125930-2013 ogłoszenie

o zamówieniu na realizację zadania - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór

i likwidacj a zużytych tablic,'l ,I

Kserokopia ogłoszenia Jlamówieniu stanowi załąc1nikNr 93 do protokołu kontroli ..
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W wyniku kontroli stwierdzono, iż ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera informacji na temat

wadium.

W treści ogłoszenia zamieszczono jedynie odesłanie do rozdziału VIII SIWZ.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 41 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 94 do

protokołu kontroli wynika, iż w treści art. 41 pkt 8 nie sprecyzowano zakresu informacji jak

również wysokości wadium. Wysokość wadium określona została w SIWZ.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Ogłoszenie powinno precyzować warunki uczestnictwa w procedurze, aby wykonawca na ich

podstawie mógł podjąć decyzję o uczestnictwie w postępowaniu, w tym poniesieniu kosztów

związanych z wniesieniem wadium. Mimo iż w wyniku zmian dokonanych wart. 42

w przetargu nieograniczonym już od dnia publikacji ogłoszenia na stronach internetowych

dostępna jest SIWZ, w dalszym ciągu nie jest dopuszczalne odsyłanie w treści ogłoszenia do

zapisów SIWZ.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą ówczesny naczelnik wydziału

komunikacji i transportu oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

iLJ
t\J /l !I

W wyniku kontroli stwierdzono różnice pomiędzy treścią SIWZ, a ogłoszeniem

o zamówieniu, mianowicie w treści SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia

zamówień uzupełniających w wysokości 20% zamówienia podstawowego.

W treści ogłoszenia o zamówieniu - w pkt II.1A. Zamawiający nie przewidział możliwości

udzielenia zamówień uzupełniających.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 2 pkt 3 i art. 41

pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 95 do

protokołu kontroli wynika, iż w SIWZ niefortunnie znalazł się zapis o ewentualności

udzielenia zamówień uzupełniających.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą ówczesny naczelnik wydziału

komunikacji i transportu, Zamawiający - Starosta Powiatu oraz Wicestarosta Powiatu, który

zatwierdził treść SIWZ. ;'/1
! i Jf~l

t V i

95



5. Termin składania ofert ustalono do dnia 12.03.2012r. Zamawiający zażądał wniesienia

wadium w kwocie 4.000,00 zł. Nie zażądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy. Termin wykonania zamówienia - 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Termin

związania ofertą - 30 dni. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia z art. 17 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

6. W dniu 12.03.2012r. wpłynęły oferty złożone przez n/w wykonawców:

- TABLITEK z siedzibą w Rzeszowie z ceną 130.724,50 zł,

- DERPOL Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie z ceną 178.313,10 zł,

- P.P.H.U. D.W.A. s.c. A. Z. Wenus z siedzibą w Kielcach z ceną 128.338,20 zł,

- PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. j. z ceną 153.505,20 zł,

- TABAL Sp. j. Jan Kidaj, Mieczysław Daniel z ceną 126.271,30 zł,

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia w wysokości 206.640,00 zł.

Z postępowania wykluczono firmę PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp .J. z siedzibą

w miejscowości Kobyłka z uwagi na fakt niewniesienia wadium.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Wykonawca - firma PPUH "D.W.A. s.c. Anna i Zbigniew

Wenus z siedzibą w Kielcach nie załączył do oferty dokumentów, które potwierdzałyby

wykazanie się średnim rocznym obrotem za ubiegłe 3 lata na wartość przynajmniej

150.000,00 zł netto,

Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do uzupełniania złożonej oferty.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 907 z późno zm.).

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 96 do

protokołu kontroli wynika, iż oferta była kompletna, co stoi w sprzeczności z ustalonym

stanem faktycznym.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Zamawiający - Starosta Powiatu.

I / I
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7. W dniu 18.03.2013r. podana została do publicznej wiadomości w sposób przewidziany

dyspozycją przepisu art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informacja o wyborze

najkorzystniej szej ofertY" za jaką uznano ofertę złożoną przez firmę TABAL Jan Kidaj,

Mieczysław Danie1!sp'.ij;,z siedzibą w Lublinie z ceną 126.271,30 zł. ->:
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Zwrot wadium nastąpił w dniu 21.03.2013r.

Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostali za pomocą pism

wysłanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 20.03.2013r.

Kserokopie przedmiotowych pism stanowią załącznik Nr 97 do protokołu kontroli.

9. W dniu 27.03.20l3r. zawarta została umowa nr KT.XIV.032.1.20ll. na okres do dnia

31.03.2015r.

Kserokopia umowy stanowi załącznik Nr 98 do protokołu kontroli.

Zawarcie przedmiotowej umowy w dniu 27.03.2013r. wobec faktu wysłania w dniu

20.03.2013r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi naruszenie przepisu

art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

tekst jednolity z 2013r. poz. 907), zgodnie z którym Zamawiający zawiera umowę w sprawie

zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób

określony wart. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo 10 dni - jeżeli zostało

przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 99 do

protokołu kontroli wynika, iż na dokumencie została wystawiona błędnie data zawarcia

umowy - 27.03.20l3r. faktycznie była to data sprawdzenia umowy i jednostronnego

podpisania ze strony zamawiającego.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji. Z treści ogłoszenia o zawarciu

umowy zamieszczonego w BZP wynika, iż umowa zawarta została w dniu 27.03.2013r.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi - Zamawiający - Starosta

Powiatu.

Strony ustaliły zamówienie na 21.000,00 sztuk tablic rejestracyjnych zastrzegając, że ilość

może być mniejsza w zależności od rzeczywistych potrzeb. Termin realizacji zamówienia

ustalono w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Wykonawca zobowiązany

został do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane i dostarczone tablice. Zobowiązał się do

odbioru i likwidacji we własnym zakresie i na własny koszt zużytych tablic.

Za wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych ustalono następujące ceny:

- 6,09 zł dla tablic samochodowych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych,

,.,. ,

I ,

~G~
97

~
C(



- 5,54 zł dla tablic motocyklowych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych

i tymczasowych,

- 4,92 zł dla tablic motorowerowych zwyczajnych i tymczasowych,

Strony ustaliły wysokość odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy w wysokości

0,2% wartości danego zamówienia nett za każdy dzień opóźnienia.

10. W dniu 29.03.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

125930-2013 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Kontrolą w zakresie realizacji postanowień umownych objęto niw faktury:

- FV/03189/T/2013 z dnia 5.07.2013r. na kwotę 13.285,11 zł,

- FV/02766/T/2013 z dnia 17.06.2013r. na kwotę 72,51 zł,

- FV/02442/T/2013 z dnia 31.05.2013r. na kwotę 84,13 zł,

- FV/02958/TI2013 z dnia 25.06.2013r. na kwotę 30,44 zł,

- FV/03863/T/2013 z dnia 16.08.2013r. na kwotę 5.104,81 zł,

- FV/O1728/T/2013 z dnia 23.04.2013r. na kwotę 2.775,80 zł,

Nieprawidłowości w zakresie ustalonych stawek cen za poszczególne rodzaje tablic

rejestracyjnych nie stwierdzono.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w dniu 26.11.2012r. Starosta Powiatu zawarł umowę nr

PR.032.1.2012r. z firmą ALMA TOUR Biuro Turystyki Tłumaczenia Education Wynajem

autokarów - Busy z siedzibą w Tarnobrzegu na wykonanie w dniach 6.08.2012r. oraz

16.08.2012r. usługi transportowej na trasie Sandomierz - Brześć - Pińsk - Pahost Zagorodzki

- Sandomierz.

W dniu 9.08.2012r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła faktura VAT Nr 55/0812012 z dnia

8.08.2012r. na kwotę 4.368,00 zł. Zapłaty dokonano w dniu 16.08.2012r.

W dniu 16.08.2012r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła faktura VAT Nr 56/08/2012 z dnia

17.08.2012r. na kwotę 4.436,01 zł. Zapłaty dokonano w dniu 24.08.2012r.

Na podstawie wyciągu bankowego nr 180 z dnia 13.09.2012r. stwierdzono, iż na rzecz Pani

Danuty P. - inspektor wydziału finansowo-budżetowego przekazano kwotę 4.368,00 zł

z tytułu faktury VAT Nr FV 55/08/2012 za przewóz grupy dzieci.

Kserokopie w/w dokumentów stanowią załącznik Nr 100 do protokołu kontroli.

W związku z powyższym kontrolujący zwrócił do Starosty Powiatu z wnioskiem o podanie

podstawy w postaci urnowy czy też faktury, który uzasadniłby dokonanie powyższego
.1

wydatku.
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Z treści wyj aśnienia złożonego przez Starostę stanowiącego załącznik Nr 101 do protokołu

kontroli wynika, iż nie podpisywano umowy z Panią Danutą P. ma wykonanie usługi i nie

wiedzieliśmy o dokonaniu przelewu na jej rzecz w kwocie 4.368,00 zł o zaistniałym fakcie

dowiedzieliśmy się podczas kontroli.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt dokonania bezpodstawnego wydatku na rzecz Danuty P.

- inspektor wydziału finansowo-budżetowego.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 885)

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi inspektor wydziału finansowo-

budżetowego Danuta P.

Stwierdzona nieprawidłowość nosi znamiona czynu zabronionego określonego dyspozycją

przepisu art. 278 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks kamy (Dz. U. tekst jednolity

Nr 88, poz. 553 z późno zm.).

g) Wydatki z tytułu kar - § 4590.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków

budżetowychj.s.t. za 2012 rok wynika, iż wydatki z powyższego tytułu nie wystąpiły.

6.2. Wydatki z tytułu dotacji.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

6.2.1. Dotacje podmiotowe.

a) Dotacje podmiotowe udzielane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- § 2480, 2490,

Z danych zawartych w ewidencji księgowej oraz rocznym sprawozdaniu Rb-28S wynika, iż

w okresie objętym kontrolą udzielono następujących dotacji podmiotowych w łącznej kwocie

1.299.500,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 92110 "Galerie i biura wystaw artystycznych" § 2480 w kwocie 348.000,00 zł,

- rozdz. 92118 "Muzea" § 2480 w kwocie 951.500,00 zł,

Przedmiotowe zagadnienie opisane zostało w części rumejszego protokołu kontroli

odnoszącej się do rozliczeń z jednostki organizacyjnymi.
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b) Dotacje podmiotowe udzielane dla jednostek me zaliczanych do sektora finansów

publicznych - § 2540, § 2570, § 2580, § 2590,

Z danych zawartych w ewidencji księgowej oraz rocznym sprawozdaniu Rb-28S wynika, iż

w okresie objętym kontrolą udzielono dotacji podmiotowych w łącznej kwocie 6.383.891,00

zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" § 2540 w kwocie 1.539.096,00 zł,

- rozdz. 80111 "Gimnazja specjalne" § 2540 w kwocie 1.013.411,00 zł,

- rozdz. 80120 "Licea ogólnokształcące" § 2540 w kwocie 201.396,00 zł,

- rozdz. 80120 "Licea ogólnokształcące" § 2590 w kwocie 478.436,00 zł,

- rozdz. 80130 "Szkoły zawodowe" § 2540 w kwocie 540.467,00 zł,

- rozdz. 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" § 2540 w kwocie 1.132.144,00 zł,

- rozdz. 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" § 2570

w kwocie 174.264,00 zł,

- rozdz. 85311 "Rehabilitacja zawodowa społeczna osób niepełnosprawnych" § 2580

w kwocie 147.960,00 zł,

- rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" § 2540 w kwocie 93.472,00 zł,

- rozdz. 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne" § 2540 w kwocie 123.356,00 zł,

- rozdz. 85410 "Internaty i bursy szkolne" § 2590 w kwocie 269.073,00 zł,

- rozdz. 85419 "Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze" § 2540 w kwocie 670.816,00 zł,

1. Kontrolą w zakresie przestrzegania postanowień zawartych w uchwale Rady Powiatu Nr

XXIX/259/2009 z dnia 16 września 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania

i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół i placówek, o których mowa wart. 80 ust. 3 oraz art.

90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, objęto dotację

udzieloną w kwocie 49.887,00 zł Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicznego Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia,

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV /83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.

- uchwała Nr XXIX/259/2009 Rady Powiatu z dnia 16 września 2009 roku w sprawie trybu

udzielania szkołom i/~lacówkom dotacji z budżetu Powiatu Sandomierskiego oraz ich

rozliczania, j/jl /1
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- dokumentacja dotycząca ustalenia stawek dotacji dla przedmiotowych szkół na 2012 rok,

- wniosek o udzielenie dotacji,

- informacje o faktycznej liczbie uczniów,

- rozliczenia otrzymanych dotacji,

- ewidencja księgowa.

Ustalenia kontroli:

Uchwałą Nr XIV/83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok zaplanowano wysokość dotacji podmiotowej

w rozdz. 80120 § 2540 przeznaczonej dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na

dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie

gimnazjum w kwocie 60.171,00 zł.

Rada Powiatu uchwałą Nr XXIX/259/2009 z dnia 16 września 2009 roku określiła tryb

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół i placówek, o których mowa wart. 80 ust.

3 oraz art. 90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

W dniu 28.09.20 l l r. do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na rok

2012. Wniosek spełniał wymogi formalne określone dyspozycją § 3 ust. 2 uchwały Rady

Powiatu Nr XXIX/259/2009 z dnia 16 września 2009 roku.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu na podbudowie

gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia na podstawie decyzji nr OK.XV/I-4324(l)2004

z dnia 23.11.2004r. Starosty Sandomierskiego posiada status szkoły niepublicznej, co

potwierdzone zostało dokonaniem stosownego wpISU w rejestrze szkół i placówek

niepublicznych nr OK.XV/I-4320/42/2004.

Na podstawie wykazu jednostek organizacyjnych oraz uchwały Rady Powiatu Nr

XXXl264/2009 z dnia 28.10.2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu

sandomierskiego ustalono, iż na terenie powiatu sandomierskiego nie funkcjonują szkoły tego

samego typu i rodzaju, co w/w jednostki.

W związku z powyższym, stosownie do dyspozycji normy prawnej wynikającej z treści

przepisu art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. tekst

jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.) pismem znak FN.II.4331.5.1.2012

z dnia 2.01.2012r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu zwróciło się do Starostwa

Powiatowego w Mielcu z prośbą o udzielenie informacji na temat wysokości wydatków
I

bieżących ustalonych iponoszonych w budżecie na w/w typy i rodzaje szkół.I, I
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Z treści uzyskanej odpowiedzi wynika, iż wydatki bieżące ZWIązane z funkcjonowaniem

szkół wyniosły dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w systemie

zaocznym miesięczny koszt na 1 ucznia wyniósł kwotę 218,35 zł,

Stawkę dotacji ustalono - stosownie do przepisu art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

w wysokości 50% wydatków bieżących poniesionych przez Powiat Mielecki.

W związku z powyższym stawka dotacji na 1 ucznia dla liceum ogólnokształcącego dla

dorosłych kształcącego w systemie zaocznym wyniosła kwotę 109,16 zł,

Z treści informacji o liczbie uczniów uczęszczających do w/w szkół wynika, iż w okresie

2012 roku do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych uczęszczało łącznie 457,00 uczniów,

Wysokość dotacji wyniosła kwotę 49.887,00 zł.

Z ewidencji księgowej wynika, iż w okresie 2012 roku w/w kwota przekazana została na

rachunek bankowy dotowanego w miesięcznych transzach płatnych do ostatniego dnia

każdego miesiąca.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.), zgodnie z którym

podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy

powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

W trakcie kontroli pismem znak FN.II.4331.5.2.2013r. z dnia 12.09.2012r. Skarbnik Powiatu

wystąpiła do Powiatu Mieleckiego z wnioskiem o podanie wysokości wydatków bieżących

poniesionych (wykonanych) w 2012 roku na prowadzenie szkoły publicznej tego typu lub

rodzaju.

W związku z powyższym kontrolujący odstąpił od stwierdzenia nieprawidłowości

w powyższym zakresie.

W dniu 17.01.2013r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło roczne rozliczenie otrzymanej

dotacji, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/259/2009 Rady

Powiatu z dnia 16 września 2009 roku.

Z treści informacji zawartych w/w rozliczeniu wynika, iż dotacja wykorzystana została

w całości na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Nieprawidłowość dotycząca nieprowadzenia w okresie 2012 roku ewidencji na koncie 224

"Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich" opisana

została w części niniejszego protokołu kontroli odnoszącej się do księgowości.

2. Kontrolą w zakresie przestrzegania postanowień zawartych w uchwale Rady Powiatu Nr
I

XXIX/259/2009 z ,a~ia 16 września 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania
I i /.
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i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół i placówek, o których mowa wart. 80 ust. 3 oraz art.

90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, objęto dotację

udzieloną w kwocie 269.073,00 zł w rozdziale 85410 § 2590 Katolickiemu Liceum

Ogólnokształcącemu na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania internatu.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV /83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.

- uchwała Nr XXIX/259/2009 Rady Powiatu z dnia 16 września 2009 roku w sprawie trybu

udzielania szkołom i placówkom dotacji z budżetu Powiatu Sandomierskiego oraz ich

rozliczania,

- dokumentacja dotycząca ustalenia stawek dotacji dla przedmiotowej szkoły na 2012 rok,

- wniosek o udzielenie dotacji,

- informacje o faktycznej liczbie uczniów,

- rozliczenia otrzymanych dotacji,

- ewidencja księgowa.

Ustalenia kontroli:

Uchwałą Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok Rada Powiatu zaplanowała wysokość dotacji

podmiotowej dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu na

dofinansowanie bieżące funkcjonowania internatu w kwocie 269.497,00 zł.

W dniu 9.09.2011r. do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na rok

2012, z którego wynikała planowana liczba uczniów - w okresie od stycznia do sierpnia - 40

osób, w okresie od września do grudnia 2012 roku - 50 osób.

Wniosek spełniał wymogi formalne wynikające z treści uchwały Rady Powiatu Nr

XXIX/259/2009 z dnia 16 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

z budżetu dla szkół i placówek, o których mowa wart. 80 ust. 3 oraz art. 90 ust. 3 i 3a ustawy

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Na podstawie decyzji nr 1/2000 z dnia 20.06.2000r. Starosty Sandomierskiego w/w szkoła

uzyskała uprawnienia szkoły publicznej, co potwierdzone zostało uzyskaniem stosownego

wpisu w ewidencji placówek oświary publicznej znak 15/1/4310 z dnia 20.06.2000r.
/1
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Na podstawie wykazu jednostek organizacyjnych stanowiących załącznik Nr 1 do protokołu

kontroli ustalono, iż na terenie Powiatu Sandomierskiego nie występuje placówka tego

samego rodzaju.

W związku z powyższym podstawą ustalenia dotacji - stosownie do dyspozycji normy

prawnej wynikającej z przepisu art. 80 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

oświaty była kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dla potrzeb ustalenia kwoty przypadającej na jednego ucznia

placówki publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej

kontrolujący nie uwzględnił w obliczeniach wskaźnika korygującego Di - właściwego dla

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z faktem, iż wychowankowie internatu są jednocześnie uczniami Katolickiego

Liceum Ogólnokształcącego, która z tego tytułu, stosownie do przepisu art. 80 ust. 3 ustawy o

systemie oświaty otrzymuje na nich dotację, inspektor dla potrzeb ustalenia kwoty

przewidzianej najednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kontrolujący uwzględnił jedynie wagę P 29 -

w wysokości 1,5.

- 4.942,4245 (finansowy standard A podziału subwencji) x 1,5 (waga P29 - wychowanie

w internatach i bursach) = 7.413,63 : 12 = 617,80 zł, co stanowi kwotę części oświatowej

subwencji ogólnej dlaj.s.t. przewidziana na wychowanka placówki - internatu.

Na podstawie informacji o liczbie uczniów składanych przez w/w placówkę ustalono, iż

w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku z internatu korzystało 36 uczniów, w okresie od

maja do grudnia 2012 roku - 35.

W związku z powyższym dotacja w okresie:

- od stycznia do kwietnia wynieść winna kwotę 88.963,20 zł - (617,80 x 36 x 4 = 88.963,20),

- od maja do grudnia wynieść winna kwotę 172.984,00 zł.

Łącznie za okres 2012 roku dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na

dofinansowanie bieżące internatu wynieść winna kwotę 261.947,20 zł.

Na podstawie ewidencji księgowej oraz rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu

wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ustalono, iż w okresie 2012 roku

na rzecz w/w podmiotu przekazano kwotę 269.073,00 zł, tj. wyższą o 7.125,80 zł niż kwota

przewidziana na jednego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu tery~6Xalnego. r.
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Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 80 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o

systemie oświaty (Dz. U. tekst jednolity z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.).

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Skarbnik Powiatu stanowiącego załącznik Nr 68 do

protokołu kontroli wynika, iż dotacja dla internatu została wyliczona i przekazana na

podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2012 rok w wysokości 269.073,00 zł na 424

uczniów, co daje 634,61 zł miesięcznie na l ucznia. Do naliczenia uwzględniono finansowy

standard A podziału subwencji w wysokości 4.942,4245 zł oraz wskaźnik korygujący Di -

1,0272101020 oraz wagę P29 = 1,5. Tak wyliczona kwota dotacji została przekazana do

internatu KLO. Zdaniem Skarbnik Powiatu jest to zgodne z art. 80 ust. 3 a ustawy o systemie

oświaty, ponieważ powiat nie posiada placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia

wysokości dotacji jest kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Podstawą ustalenia w/w dotacji - stosownie do przepisu art. 80 ust. 3a ustawy o systemie

oświaty winna być kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju

w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pojęcie

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oznacza, że dla

potrzeb ustalenia dotacji nie powinno się uwzględniać wskaźnika korygującego Di, który jest

właściwy dla danej j.s.t. Gdyby przepis mówił - kwota przewidziana na jednego wychowanka

placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu

terytorialnego, wskaźnik korygujący Di powinien być uwzględniony dla potrzeb ustalenia

kwoty dotacji.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Starosta Powiatu.

Kserokopie uchwały Nr XXIX/259/2009 Rady Powiatu z dnia 16 września 2009 roku

w sprawie trybu udzielania szkołom i placówkom dotacji z budżetu Powiatu Sandomierskiego

oraz ich rozliczania, rozliczenia udzielonej dotacji - zawierającej liczbę wychowanków oraz

poleceń przelewu stanowi załącznik Nr 69 do protokołu kontroli.

6.2.2. Dotacje celowe.

a) Dotacje celowe udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - §

2310,2320,2710,3000,6220.

Z danych zawartych w ewidencji księgowej oraz rocznym sprawozdaniu Rb-28S wynika, iż

w okresie objętym kontrolą udzielono dotacji celowych w łącznej kwocie 1.067.514,42 zł,

- rozdz. 60014 § 2320 wl~ocie 10.000,00 zł, IIfi i '
- rozdz. 75421 § 6300 ,Wkwocie 15.000,00 zł, I /i,,/ 1W
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- rozdz. 80120 § 2710 w kwocie 26.906,82 zł,

- rozdz. 80195 § 2310 w kwocie 1.202,00 zł,

- rozdz. 85111 § 6220 w kwocie 795.000,00 zł,

- rozdz. 85201 § 2320 w kwocie 38.629,40 zł,

- rozdz. 85204 § 2320 w kwocie 170.863,20 zł,

- rozdz. 85311 § 2320 w kwocie 9.913,00 zł,

1). Kontrolą w zakresie: zgodności przekazanej kwoty dotacji z planem wydatków

w budżecie, prawidłowości przekazania i rozliczenia wykorzystania środków z dotacji oraz

prawidłowości ujęcia operacji w ewidencji księgowej objęto dotację udzieloną ZOZ

w Sandomierzu w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr XVIII1133/2012 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata 2012 - 2017,

- umowa nr 2/2012 z dnia 7.08.2012r.

- rozliczenie otrzymanych dotacji,

- ewidencj a księgowa.

Ustalenia kontroli:

Rada Powiatu uchwałą Nr XVIIII134/2012 z dnia 26.06.2012r.w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok oraz uchwałą XVIII/133/2012 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2012

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata 2012 -

2017 zabezpieczyła środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

W dniu 7.08.2012r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim, a Samodzielnym Publicznym

Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu zawarta została umowa o udzielenie

dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup i urządzenie przez SPZZOZ w Sandomierzu

pracowni rezonansu magnetycznego. Zarząd Powiatu zobowiązał się do przekazania w latach

2012-2016 w 48 miesięcznych ratach po 50.000,00 zł każda - łącznie kwotę 2.400.000,00 zł

na rachunek bankowy szpitala. Termin przekazania poszczególnych rat dotacji ustalono do
I

J

dniar25 każdego miesiąca.!
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Stwierdzono, iż w treści przedmiotowej umowy nie zawarto postanowień, które regulowałyby

termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 250 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 885).

Kserokopia przedmiotowej umowy stanowi załącznik Nr 70 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego w przedmiotowej sprawie przez Skarbnik Powiatu

stanowiącego załącznik Nr 71 do protokołu kontroli wynika, iż nastąpiło to na skutek

przeoczenia. W sytuacji wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem zastosowany

by był art. 252 ustawy o finansach publicznych.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Starosta Powiatu.

W dniu 31.07.2012r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła poświadczona za zgodność z

oryginałem faktura VAT Nr FVS HI189112 z dnia 24.07.2012r. na kwotę 5.442.606,06 zł

dotycząca zakupu systemu rezonansu magnetycznego.

Przelewu poszczególnych rat dotacji dokonywano w terminie do dnia 25 każdego miesiąca,

stosownie do treści zawartej umowy.

2). Kontrolą w zakresie: zgodności przekazanej kwoty dotacji z planem wydatków

w budżecie, prawidłowości przekazania i rozliczenia wykorzystania środków z dotacji oraz

prawidłowości ujęcia operacji w ewidencji księgowej objęto dotację udzieloną Gminie

Łoniów w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczernem na dofinansowanie zadania "Zakup

wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulisławicach

zaklasyfikowaną w rozdz. 75421 § 6300.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Rady Powiatu Nr XXI1153/2012 z dnia 19.09.2012r.w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok

- uchwała Nr XXI1149/2012 Rady Powiatu z dnia 19 września 2012 roku w sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łoniów,

- umowa Nr 4/2012 z dnia 24.09.2012r. zawarta pomiędzy Gminą Łoniów, a Powiatem

Sandomierskim,

- rozliczenie w/w dotacji; /

- eWi(~eua kSięg71J
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Ustalenia kontroli:

Rada Powiatu uchwałą Nr XXII15312012 z dnia 19.09.2012r.w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok zabezpieczyła środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

Rada Powiatu uchwałą Nr XXI1149/2012 z dnia 19 września 2012 roku udzieliła pomocy

finansowej Gminie Łoniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - Zakup

wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulisławicach.

W dniu 24.09.2012r. pomiędzy Gminą Łoniów, a Powiatem Sandomierskim zawarte zostało

porozumienie na mocy, którego powiat udzielił gminie pomocy finansowej w kwocie

5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

W treści porozumienia zawarto wszystkie postanowienia wymagane dyspozycją przepisu art.

250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z

późno zm.).

W dniu 27.09.2012r. dokonano przelewu kwoty 5.000,00 zł na rachunek UG Łoniów.

W dniu 12.12.2012r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło rozliczenie udzielonej dotacji

zawierające kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem faktur VAT Nr 109/2012

z dnia 3.l0.2012r. Nr TAR0509112/FVS z dnia 8.11.2012r. oraz nr FS-238112/HCTM z dnia

12.11.2012r.

Nieprawidłowości w przyjętych do kontroli próbie oraz zakresie nie stwierdzono.

3) Kontrolą w powyższym zakresie objęto również dotację udzieloną Miastu Sandomierz

w kwocie 26.906,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - Remont drogi wewnętrznej

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki

w Sandomierzu.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/134/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr XVIIII132/2012 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sandomierz,

- umowa - porozumienie z dnia 11.09.2012r.

- rozliczenie w/w dotacji,

- ewidencj a księgowa.
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Rada Powiatu uchwałą Nr XVIII/134/20 12 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok zabezpieczyła środki finansowe na realizację

przedmiotowego zadania.

Rada Powiatu uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2012 roku

udzieliła pomocy finansowej Miastu Sandomierz z przeznaczeniem na dofinansowanie

remontu drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

W dniu 11.09.2012r. zawarta została umowa - porozumienie pomiędzy Miastem Sandomierz,

a Powiatem Sandomierskim na mocy, którego Powiat zobowiązał się do pokrycia części

kosztów wykonania zadania - Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr

2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu w kwocie 26.906,82 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w treści przedmiotowej umowy - porozumienia nie

zawarto postanowień, które regulowałyby kwestię terminu wykorzystania dotacji oraz

terminu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 250 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 885).

Kserokopia przedmiotowej umowy stanowi załącznik Nr 70 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Skarbnik Powiatu stanowiącego załącznik Nr 71 do

protokołu kontroli wynika, iż treść porozumienia została zaakceptowana przez Radcę

Prawnego, więc uznano, że zapisy umowne są kompletne.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Starosta Powiatu.

W dniu 28.09.2012r. do Starosta Powiatowego wpłynęło rozliczenie dotacji zawierające

poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru końcowego remontu

drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im.

T. Kościuszki w Sandomierzu z dnia 25.09.2012r. faktury VAT Nr 864/09/12 z dnia

25.09.2012r. na kwotę 56.408,80 zł, opłaty nr GK/3080/2012 z dnia 28.05.2012r. (opłata za

wykonanie kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej), faktury VAT Nr 25/2012 z dnia

19.06.2012r. na kwotę 615,00 zł (aktualizacja dokumentacji na potrzeby realizacji remontu),

faktury VAT Nr 47/2012 z dpial26.09.2012r. na kwotę 984,00 zł (nadzór inwestorski), faktury

VAT Nr 12N/2011 z dr:i~ ~.Ol2011r. na kwotę 1.722,00 zł (opracowanie dokumenta~ji).
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Przelewu środków w kwocie 26.906,82 zł na rachunek Miasta Sandomierz dokonano w dniu

25.10.2012r.

Powyższe stanowi naruszenie postanowień wynikających z treści § 2 ust. 2 umowy -

porozumienia z dnia 11.09.2012r. zgodnie, z którym Powiat Sandomierski zobowiązał się do

przekazania kwoty 26.906,82 zł na rachunek Gminy Sandomierz w ciągu 7 dni po

zakończeniu zadania udokumentowanego kserokopią faktury wraz z protokołem ostatecznym

odbioru robót. Przedmiotowe dokumenty wpłynęły do siedziby Starostwa Powiatowego

w dniu 28.09.2012r.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 20 13r. poz. 885).

Kserokopia dokumentów dostarczonych do Starostwa Powiatowego w dniu 28.09.2012r. oraz

polecenia przelewu z dnia 25.1 0.2012r. stanowi załącznik Nr 72 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Skarbnik Powiatu stanowiącego załącznik Nr 73 do

protokołu kontroli wynika, iż w/w dokumenty wpłynęły do Starostwa w dniu 28.09.2012r.

natomiast do wydziału finansowo-budżetowego dopiero w dniu 23.10.2012r.

Złożone wyjaśnienie świadczy o nieprzestrzeganiu w Starostwie Powiatowym procedur

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych wprowadzonych

w życie zarządzeniem Nr 21/2012 Starosty Sandomierskiego z dnia 4 października 2012r.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Starosta Powiatu.

b) Dotacje celowe udzielane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - §

2360,2810,2820

Z danych zawartych w ewidencji księgowej oraz rocznym sprawozdaniu Rb-28S wynika, iż

w okresie objętym kontrolą udzielono dotacji celowych jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych w łącznej kwocie 472.459,02 zł.

- rozdz. 85156 § 2810 w kwocie 2.152,80 zł,

- rozdz. 85156 § 2820 w kwocie 3.650,40 zł,

- rozdz. 85195 § 2820 w kwocie 5.000,00 zł,

- rozdz. 85201 § 2810 w kwocie 124.477,12 zł,

- rozdz. 85201 § 2820 w kwocie 228.049,70 zł,

- rozdz. 85202 § 2810 w kwocie 94.129,00 zł,

- rozdz. 85495 § 2820 w kwocie 5.000,00 zł,
r

- rozdz. 92195 § 2820 w kwocie 5.000,00 zł,
, / i/

- rozdz. 92605 § 2820 rfWQ,cie 5.000,00 zł,
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W związku z faktem, iż dokumentacja dotycząca udzielonych dotacji zaklasyfikowanych

w rozdz. 85201 oraz 85202 znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kontrolą

w zakresie: zgodności przekazanej kwoty dotacji z planem wydatków w budżecie,

prawidłowości przekazania i rozliczenia wykorzystania środków z dotacji oraz prawidłowości

ujęcia operacji w ewidencji księgowej objęto:

l) Dotację udzieloną w kwocie 2.000,00 zł Stowarzyszeniu Aktywnej Społeczności

w Świniarach Starych na realizację zadania publicznego p.n. Pierogamia.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert,

- oferty złożone przez wykonawców,

- protokoły z otwartego konkursu ofert,

- umowa zawarta z wykonawcą,

- sprawozdanie z wykonania zadania,

- ewidencja księgowa.

Ustalenia kontroli:

Rada Powiatu uchwałą Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok ustaliła wysokość dotacji celowych

zaklasyfikowanych w rozdz. 92605 w kwocie 20.000,00 zł.

Uchwałą Nr 20912012 z dnia 16 lutego 2012 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs

ofert na realizację zadań publicznych.

W dniu 16.02.2012r. podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym

konkursie ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej

przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:

profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji i wychowania, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury

i tradycji, sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska i ekologii.

Termin składania ofert ustalono na dzień 12.03.2012r. Termin realizacji zadania ustalono od

dnia podpisania umowy do, dnia 31.12.2012r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
"

zawierało katalog informacji wymaganych dyspozycją przepisu art. 13 ust. 2 ustawy
, I

o działalności pożytku JJb1{cznego i o wolontariacie. (\'i, f I
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Stosownie do przepisu art. 13 ust. 3 w/w ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń

Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 221/2012 z dnia 8 marca 2012 roku powołał komisję konkursową

w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.

W dniu 9.03.2012r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła - na wzorze stanowiącym załącznik

Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr

264, poz. 2207) oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności w Świniarach

Starych na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn.

Pierogarnia.

Celem w/w przedsięwzięcia była aktywizacja społeczeństwa Gminy Łoniów poprzez

nawiązanie do jednej z naj starszych polskich tradycji kulinarnych i promocja walorów kuchni

staropolskiej.

Do oferty załączone zostały: sprawozdania - merytoryczne i finansowe za 2011 rok, kopia

aktualnego wyciągu z KRS oraz statut.

Z treści protokołu z posiedzenia komisji konkursowej odbytego w dniu 12 marca 2012 roku

wynika, iż w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wpłynęła oferta złożona

przez Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych na realizację zadania p.n.

Pierogarnia w proponowaną kwotą dofinansowania - 2.000,00 zł.

Z treści dokumentów załączonych do oferty złożonej przez w/w podmiot wynika, iż oferta

była kompletna.

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 227/2012 z dnia 21.03.20 12r. ogłosił wyniki otwartego konkursu

ofert na realizację zadań publicznych.

Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostały do publicznej wiadomości w dniu

21.03.2012r. w sposób przewidziany dyspozycją przepisu art. 13 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 7.05.2012r. zawarta została umowa nr 1/2012 w sprawie powierzenia realizacji

zadania publicznego pod nazwą Pierogarnia. Termin realizacji zadania ustalono od dnia

15.05. do 31.08.2012r.

W dniu 16.05.2012r. przekązano środki finansowe w kwocie na rachunek dotowanego.

W dniu 28.06.2012r. do! dtarostwa Powiatowego wpłynęło - na wzorze stanowiącym
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roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr

264, poz. 2207) sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

Z zakresie przyjętej do kontroli próby nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Dotację udzieloną w kwocie 3.000,00 zł Lokalnej Organizacji Turystycznej "Partnerstwo

Ziemi Sandomierskiej" w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania -

W sandomierskim mateczniku pisarzy - Żeromski - Iwaszkiewicz - Myśliwski.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV /83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert,

- oferty złożone przez wykonawców,

- protokoły z otwartego konkursu ofert,

- umowa zawarta z wykonawcą,

- sprawozdanie z wykonania zadania,

- ewidencja księgowa.

Ustalenia kontroli:

Rada Powiatu uchwałą Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok ustaliła wysokość dotacji celowych

zaklasyfikowanych w rozdz. 92605 w kwocie 20.000,00 zł.

Uchwałą Nr 209/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs

ofert na realizację zadań publicznych.

W dniu 16.02.2012r. podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym

konkursie ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej

przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:

profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji i wychowania, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury

i tradycji, sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska i ekologii.

Termin składania ofert ustalono na dzień 12.03.2012r. Termin realizacji zadania ustalono od

dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

zawierało katalog infOrmaCj~+maganYCh dyspozycją przepisu art. 13 ust. 2 ustawy
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Stosownie do przepisu art. 13 ust. 3 w/w ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń

Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 221/2012 z dnia 8 marca 2012 roku powołał komisję konkursową

w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.

W dniu 12.03.2012r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła - na wzorze stanowiącym

załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005

roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr

264, poz. 2207) oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalną Organizację Turystyczną

Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie kultury,

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. W sandomierskim mateczniku pisarzy Żeromski -

Iwaszkiewicz - Myśliwski. Zadanie obejmowało organizację cyklu wykładów i warsztatów,

festiwalu twórczości o charakterze edukacyjnym.

Celem w/w przedsięwzięcia było szerzenie wiedzy o kulturze literackiej regionu

sandomierskiego z położeniem nacisku na charakter związków w/w pisarzy z ziemią

sandomierską, kształcenie postaw patriotycznych poprzez szerzenie idei "Małej Ojczyzny".

Do oferty załączone zostały: sprawozdania - merytoryczne i finansowe za 2011 rok, kopia

aktualnego wyciągu z KRS, statut, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.

Z treści protokołu z posiedzenia komisji konkursowej odbytego w dniu 12 marca 2012 roku

wynika, iż oferta uzyskała pozytywną ocenę komisji.

Z posiedzenia komisji wyłączono jednego z jej członków - z uwagi na fakt pełnienia przez

niego funkcji w zarządzie przedmiotowego stowarzyszenia.

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 22712012 z dnia 2l.03.2012r. ogłosił wyniki otwartego konkursu

ofert na realizację zadań publicznych.

Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostały do publicznej wiadomości w dniu

21.03.2012r. w sposób przewidziany dyspozycją przepisu art. 13 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 2l.05.2012r. zawarta została umowa nr 2/2012 w sprawie powierzenia realizacji

zadania publicznego pod nazwą W sandomierskim mateczniku pisarzy Żeromski -

Iwaszkiewicz - Myśliwski. Termin realizacji zadania ustalono od dnia 1.06. do 30.11.20 12r.

W dniu 3l.05.2012r. przekazano środki finansowe w kwocie na rachunek dotowanego.

W dniu 2l.12.20 12r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło - na wzorze stanowiącym

załącznik Nr 3 do rozporzą~~Jia Ministra Pracy i POllitykiSpołecznej z dnia 27 grudnia 2005!fI 114 .~fH\
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roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr

264, poz. 2207) sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

Z zakresie przyjętej do kontroli próby nieprawidłowości nie stwierdzono.

6.3. Wydatki majątkowe.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Wysokość wydatków majątkowych na 2012 rok określona została uchwałą

Nr lXV /83/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2012 w wysokości 7.787.899,00 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej określone zostały kwoty wydatków na wieloletnie

przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012I. W załączniku Nr 4 do uchwały

budżetowej określone zostały wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku. Rada

Powiatu, zgodnie z art. 166 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o finansach publicznych określiła dla

każdego wieloletniego programu inwestycyjnego:

- nazwę programu, jego cele i zadania, które będą finansowane z budżetu powiatu,

- okres realizacji programu, źródła finansowania, łączne nakłady finansowe,

- wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach,

- poniesione wydatki w roku poprzednim,

- źródła finansowania.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków majątkowych ustalony został na

kwotę 10.368.548,00 zł.

6.3.1. Udzielenie zamówień publicznych związanych z wydatkami bieżącymi.

Kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania przetargowego

przeprowadzono na podstawie niw zadań:

a) Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu Powiatu w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedmiot zamówienia obejmował udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie

7.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu Powiatu

Sandomierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z okresem spłaty 15 lat.

W wyniku kontroli przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego stwierdzono, co następuje:
'/ l/y)
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l. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 26.07.2012r. na kwotę

3.862.726,00 zł, co stanowi równowartość kwoty 960.972,73 euro, wg średniego kursu

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych w wysokości 4.0196 ustalonego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku.

W wyniku kontroli protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

stwierdzono, iż wartość zamówienia ustalona została na kwotę 3.862.726,00 zł, jednocześnie

taką samą kwotę Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Powyższe świadczy o tym, iż podstawą ustalenia wartości zamówienia było wynagrodzenie

wykonawcy wraz z podatkiem od towarów i usług.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późno

zm.).

Kserokopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi

załącznik Nr 74 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. inwestycji i remontów stanowiącego

załącznik Nr 75 do protokołu kontroli wynika, iż informację o szacunkowej wartości

zamówienia otrzymał z wydziału finansowego.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi specjalista ds. inwestycji

i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

2. Zarządzeniem Nr 11 z dnia 28 stycznia 2009 roku Zamawiający powołał komisję

przetargową w Starostwie Powiatowym i nadał jej regulamin pracy określając jej organizację,

tryb pracy, zadania i zakres obowiązków jej członków, stosownie do przepisu art. 21 ust. 3

ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W sierpniu 2012 roku zatwierdzona została przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia, której integralną część stanowiły: formularz ofertowy, oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie oniepodleganiu

wykluczeniu z postępowania.

Kserokopia SIWZ stanowi załącznik Nr 76 do protokołu kontroli.

W wyniku kontroli treści SIWZ stwierdzono następujące nieprawidłowości:

a) Zamawiający nieprawidłowo sformułował treść SIWZ w zakresie żądanych od

wykonawców dokumentówbęzpodstawnie wymagając załączenia do oferty:

L



- oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe stanowi naruszenie wówczas obowiązującego przepisu art. przepisu § 2 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zgodnie, z którym w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy w postępowaniach

określonych wart. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych

w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać między innymi - oświadczenia o braku

podstaw do wykluczenia.

Żądanie od wykonawców oświadczenia o braku przesłanek wykluczenia z postępowania

wskazanych w przepisach art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanki

związane z prowadzonym postępowaniem) jest bezzasadne - wskazane w tym przepisie

okoliczności, stanowiące podstawę do wykluczenia wykonawcy, zamawiający może

stwierdzić wyłącznie po otwarciu ofert. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia

uprawniają zamawiającego do żądania oświadczenia o braku przesłanek wykluczenia

z postępowania wskazanych jedynie w przepisach art. 24 ust. 1 (przesłanki nie związane

z prowadzonym postępowaniem).

- dowodu wniesienia wadium,

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.).

Od wykonawców nie można żądać złożenia wraz z ofertą dowodu wniesienia - wpłaty

wadium, zgodnie bowiem z przepisem art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -

zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie wniesienia wadium. Dowód wpłaty

przez wykonawcę wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia

postępowania, jego żądanie jest więc bezpodstawne. Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 3

ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca może wnieść wadium do upływu terminu

składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w postaci przelewu gotówki, ustalenie czy

miało to faktycznie miejsce należy do obowiązków służb finansowych Zamawiającego.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą specjalista ds. inwestycji

i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.
/

- umowy regulującej wspó~wnlcę wykonawców.,
zamÓWi~enia,~Ublicznegh
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Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.)

zgodnie, z którym jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. inwestycji i remontów, stanowiącego

załącznik Nr 77 do protokołu kontroli wynika, iż żądanie złożenia oświadczenia z art. 24 ust.

2 znalazło się w treści SIWZ w wyniku błędu, żądanie dowodu wniesienia wadium znalazło

się w SIWZ na skutek zasugerowania się starymi dokumentami, żądanie załączenia do oferty

umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia nastąpiło przez nieuwagę.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą specjalista ds. inwestycji i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

b) Zgodnie z pkt VIII ppkt 2 SIWZ wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na

konto Zamawiającego na jeden dzień przed terminem składania ofert.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.),

zgodnie z którym wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. inwestycji i remontów, stanowiącego

załącznik Nr 78 do protokołu kontroli wynika, iż Zamawiający chciał uniknąć ewentualnych

problemów związanych z przekroczeniem przez wykonawców terminu wniesienia wadium.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą specjalista ds. inwestycji

i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia me zawierała kompletnego katalogu

środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, mianowicie pominięta została informacja na temat skargi do sądu

przysługującej stronom oraz uczestnikom postępowania na orzeczenie Krajowej Izby

Odwoławczej.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 36 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno

zm.).

Z treści wyjaśnienia złoźonegcprzez specjalistę ds. inwestycji i remontów, stanowiącego
·1 j)

załącznik Nr 79 do protok1N,!Ontroli wynika, iżr każdym orzeczeniu KlO znajduje się
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pouczenie o przysługującym prawie do złożenia do sądu skargi na jej orzeczenie uznano, iż

wystarczy podstawowa informacja o przysługującym prawie do wniesienia odwołania.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą specjalista ds. inwestycji

i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

4. W dniu 17 oraz 21.08.2012r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wpłynęły

pytania złożone przez wykonawców.

Zamawiający w dniach 22 oraz 31.08.20 12r. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieścił na

stronie internetowej Starostwa, stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

5. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający przekazał

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zamieszczone zostało również na stronie

internetowej Starostwa Powiatowego oraz na jego tablicy ogłoszeń.

Termin składania ofert ustalono na dzień 17.09.2012r. na godz. 10.00. w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Sandomierzu. Zamawiający zażądał wniesienia wadium w kwocie 5.000,00

zł. Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena. Termin związania ofertą - 60 dni.

6. W dniu 17.09.2012r. wpłynęły oferty złożone przez niw wykonawców:

- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach z ceną3.915.076,82 zł,

- Bank Spółdzielczy w Sandomierzu z ceną 3.638.398,75 zł,

- PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne

w Kielcach z ceną 3.781.050,11 zł.

Złożone oferty odpowiadały treści SIWZ.

7. W dniu 19.09.2012r. Zamawiający podał do publicznej wiadomości zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty, za jaką uznał ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy

w Sandomierzu.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zwrotu wadium w kwocie 5.006,99 zł na rzecz Banku

Spółdzielczego w Sandomierzu dokonano w dniu 14.11.20 12r.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 20 13r. poz. 907).

Wyciąg bankowy z dnia 14.11.2012r. stanowi załącznik r 80 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. inwestycji i remontów stanowiącego

załącznik Nr 81 do Prot{l1o~~~iJGmtrOliwynika, iŻ1.'Wdniu 14 11 2012 d . ł fi
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poinformował o podpisaniu umowy z BS Sandomierz, jednocześnie prosząc o napisame

dyspozycji dotyczącej zwrotu wadium. Udzielający wyjaśnienia jest przekonany, że

pracownicy wydziału finansowego dokładnie wiedzieli, co należy zrobić z wadium po

podpisaniu umowy.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji. Specjalista ds. inwestycji

i remontów - jako osoba odpowiedzialna za opublikowanie ogłoszenia o zawarciu umowy

powinna wiedzieć dokładnie o tym, aby dyspozycję zwrotu wadium wykonawcy przekazać do

wydziału finansowego we właściwym czasie.

Odpowiedzialność za stwierdzoną wyżej nieprawidłowość ponosi Zamawiający - Starosta

Powiatu.

Pozostałym wykonawcom wadium zwrócono w dniu 20.09.2012r.

8. W dniu 1.10.2012r. z wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą

- Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu zawarta została umowa nr 141/2012.

9. W dniu 2.10.2012r. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sporządzony na druku ZP-

PN zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zatwierdzony został przez

Zamawiającego w dniu 2.10.2012r.

b) Dostawa samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o wartości

umownej zadania 94.801,00 zł brutto.

Plan wydatków na dzień podpisania umowy - tj. na dzień 2.05.2012r. w rozdziale 75020 §

6060 wynosił 155.000,00 zł, natomiast wykonanie 11.937,15 zł.

W związku z powyższym nie nastąpiło przekroczenie upoważnienia do zaciągania

zobowiązań.

W wyniku kontroli przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego stwierdzono, co następuje:

1. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano - na podstawie cen rynkowych w

dniu 15.03.2012r. na kwotę 81.300,00 zł. Stanowiło to równowartość kwoty 20.225,89 euro

wg średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości

zamówień publicznych w wyso~/ści 4.0196 ustaloneER na podstawie rozporządzenia Prezesa

Rad.y Ministrów z dnia 16f,~ff~fj'a2011roku. fi d '.
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2. Zarządzeniem Nr 11 z dnia 28 stycznia 2009 roku Zamawiający powołał komisję

przetargową w Starostwie Powiatowym i nadał jej regulamin pracy określając jej organizację,

tryb pracy, zadania i zakres obowiązków jej członków, stosownie do przepisu art. 21 ust. 3

ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W kwietniu 2012 roku zatwierdzona została przez Starostę Powiatu Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia, której integralną część stanowiły: szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, formularz ofertowy, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wzór

umowy.

Kserokopia SIWZ stanowi załącznik Nr 82 do protokołu kontroli.

a) W wyniku kontroli stwierdzono, iż Zamawiający nieprawidłowo sformułował treść SIWZ

w zakresie żądanych od wykonawców dokumentów, bezpodstawnie wymagając załączenia do

oferty:

- oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe stanowi naruszenie wówczas obowiązującego przepisu art. przepisu § 2 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zgodnie, z którym w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy w postępowaniach

określonych wart. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych

wart. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać między innymi - oświadczenia o braku

podstaw do wykluczenia.

Żądanie od wykonawców oświadczenia o braku przesłanek wykluczenia z postępowania

wskazanych w przepisach art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanki

związane z prowadzonym postępowaniem) jest bezzasadne - wskazane w tym przepisie

okoliczności, stanowiące podstawę do wykluczenia wykonawcy, zamawiający może

stwierdzić wyłącznie po otwarciu ofert. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia

uprawniają zamawiającego do żądania oświadczenia o braku przesłanek wykluczenia

z postępowania wskazanych jedynie w przepisach art. 24 ust. 1 (przesłanki nie ZWIązane

z prowadzonym postępowaniem) ..
I

- podpisanego projektu umoti
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Powyższe stanowi naruszenie wówczas obowiązujących przepisów art. 25 ust. 1 w związku

z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.)

Zdaniem kontrolującego żądanie od wykonawców podpisanego wzoru umowy o zamówienie

publiczne jest bezzasadne, nie daje bowiem zamawiającemu żadnych podstaw ani możliwości

dokonania oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie

potwierdza też spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego dla oferowanych

usług. Ponadto złożenie przez wykonawcę oświadczenia woli w ramach umowy

o zamówienie publiczne odbywa się - zgodnie z przepisami art. 94 ust. 1 ustawy - w terminie

nie krótszym niż 5 lub 10 dni (w zależności od wartości zamówienia) od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.

- kserokopii umowy spółki cywilnej, w przypadku oferty złożonej przez spółkę cywilną.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.)

zgodnie, z którym jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego stanowiącego załącznik Nr 83 do protokołu kontroli

wynika, iż osoby przygotowujące SWIZ miały Male doświadczenie, a chcąc jak najlepiej

uwiarygodnić wykonawców te żądania sugerując się zaczerpniętą z Internetu specyfikacją.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą specjalista ds. inwestycji i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

- na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażądał od

wykonawcy dostarczenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, aktualnego zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, aktualnego zaświadczenia oddziału ZUS lub KRUS

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne.

Powyższe stanowi naruszenie wówczas obowiązującego przepisów § 1 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
, l

składane (Dz. U. Nr 226, popz~.ją 17).
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Dokumenty, których zażądał Zamawiający me potwierdzają spełnienia jakiegokolwiek

warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający ma prawo żądać ich od wykonawcy jedynie

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w

okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z treści wyjaśniania złożonego przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego stanowiącego załącznik Nr 84 do protokołu kontroli

wynika, iż nastąpiło to na skutek omyłki.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą specjalista ds. inwestycji

i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

b) Stwierdzono, iż Zamawiający bezpodstawnie ograniczył wykonawcom możliwość

składania dokumentów, które potwierdzałyby wykazanie braku podstaw do wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach,

o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mianowicie nie

dopuścił do złożenia:

- zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

- potwierdzenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

Powyższe stanowi naruszenie wówczas obowiązującego przepisu § 2 ust. l pkt 3 i 4

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, które stanowi załącznik Nr 85 do protokołu kontroli

wynika, iż nie zamieszczono pełnego brzmienia w/w przepisów, jednakże nie sugerowano, że

nie zostaną dopuszczeni do postępowania oferenci, którzy takie dokumenty by złożyli.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakyzaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą - specjalista ds. inwerp:~!i remontów orazZamawiający - Starosta Powiatu ..
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c) W treści pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia zaniechano wskazania między innymi: wyliczenia

środków ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, oraz sposobu i terminu ich

składania.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 36 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno

zm.).

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. remontów i inwestycji oraz p.o.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 86 do protokołu kontroli

wynika, iż nie wyliczono szczegółowo takich środków uznając, że potencjalni wykonawcy

nawet tak ogólną informację potrafią w razie potrzeby wykorzystać.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

W SIWZ powinno się znaleźć pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Pouczenie takie powinno

zawierać co najmniej wyliczenie środków, jakie przysługują wykonawcy, oraz sposób

i termin ich składania.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą - specjalista ds. inwestycji

i remontów oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

4. W dniu 5.04.2012r. pod numerem 107736-2012 Zamawiający zamieścił w Biuletynie

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania - Dostawa samochodu

osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Ogłoszenie zamieszczone zostało również na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń

Starostwa Powiatowego.

Termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 15.05.2012r. Zamawiający nie przewidział

możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, nie dopuścił możliwości złożenia ofert

częściowych ani wariantowych, nie zażądał wniesienia wadium ani zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający nie

przewidział możliwości dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy. Termin

składania ofert. ustalono na dzień 20.04.2012r.

5. W dniu 5.04.2012r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wpłynęły pytania

do treści SIWZ.
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Zamawiający w dniu 6.04.2012r. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieścił na stronie

internetowej Starostwa, stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

6. W dniu 16.04.2012r. oraz w dniu 20.04.2012r. wpłynęły oferty złożone przez niw

wykonawców:

- PIETRZAK Sp. z 0.0. z siedzibą w Świętochłowicach oferujący dostawę samochodu marki

RENAULT TRAFIC za cenę 97.940,00 zł,

- PW BIBMOT BIK - SPJ. z siedzibą w Mielcu oferujący dostawę samochodu osobowego

marki RENAULT TRAFIC Grand Passenger za cenę 94.801,00 zł.

Otwarcia ofert dokonano w dniu 20.04.2012r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert

Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

w wysokości 100.000,00 zł.

Z treści załączonych do oferty dokumentów wynika, iż wykonawcy spełnili warunki udziału

w postępowaniu.

7. W dniu 24.04.2012r. Zamawiający podał do publicznej wiadomości zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty, za jaką uznał tę złożoną przez PW BIB MOT BIK - SP.J.

z siedzibą w Mielcu oferujący dostawę samochodu osobowego marki RENAULT TRAFIC

Grand Passenger za cenę 94.801,00 zł.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół, zgodnie z wzorem stanowiącym

załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz.

1458). Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego złożyły oświadczenia o których stanowi art. 17 ust. l

ustawy prawo zamówień publicznych.

Stwierdzono, iż w treści zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanego

wykonawcom nie zawarto informacji na temat terminu po upływie, którego umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759

z późno zm.).

Kserokopia zawiadomienia o wyborzet-ajkorzystniejszej oferty stanowi załącznik Nr 87 do

protokołu kontroli. / / 1/ ~.
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Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę ds. remontów i inwestycji, stanowiącego

załącznik Nr 88 do protokołu kontroli wynika, iż w trakcie rozmowy telefonicznej - odbytej

przed wysłaniem zawiadomień uzgodniono ustawowy termin.

Złożone wyjaśnienie potwierdza zaistniałą nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność

ponoszą - specjalista ds. remontów i inwestycji oraz Zamawiający - Starosta Powiatu.

8. W dniu 2.05.2012r. z wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą

zawarta została umowa nr lIABil/2012.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych w dniu 4.05.2012r. pod numerem 99169-2012

10. W dniu 2.05.2012r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła faktura VAT Nr

020/A11/0000069 na kwotę 94.801,00 zł. Zapłaty dokonano w dniu 8.05.2012r. W dniu

2.05.2012r. na podstawie dowodu OT nr 7/2012 zaewidencjonowano w/w środek trwały na

ewidencji konta 0-11.

6.4. Rozliczenie otrzymanych dotacji.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

1. Dotacje otrzymane przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych § 2110, 6410.

Na podstawie sporządzonego przez jednostkę rocznego sprawozdania Rb-50 o dotacjach

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

samorządu terytorialnego ustawami za 2012 r. ustalono, że Powiat uzyskał w 2012 roku

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 8.133.622,79 zł.

a) Kontrolą w zakresie prawidłowości wprowadzenia dotacji do budżetu powiatu, Jej

wykorzystania oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdania Rb-50 objęto dotację celową

otrzymaną w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie

kwalifikacji wojskowej w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

zaklasyfikowaną w rozdz. 75045.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV /83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok,

- pismo Wojewody ŚwiętokrJskiego znak
. C' k " -i II /1 . d ..inrormujące o wyso OSCl pr,zyz aneJ otacji,
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- dokumenty źródłowe dotyczące poniesionych wydatków z składek na ubezpieczenie

społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia (mebli, tonera, środków higienicznych,

pieczątki, usług telekomunikacyjnych, naprawy komputera, delegacji na łączną kwotę

15.511,89 zł,

- umowa oraz faktura dotycząca wynajmu pomieszczeń na potrzeby komisji na kwotę

5.988,11 zł,

- umowy zlecenia z dnia 1.02.2012r. na łączną kwotę 8.500,00 zł na wykonywanie prac

pisarzy oraz świetlicowej przy Powiatowej Komisji Lekarskiej,

- sprawozdanie Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami,

- ewidencja księgowa,

Ustalenia kontroli:

Nieprawidłowości w zakresie zaewidencjonowania wpływu dotacji do budżetu me

stwierdzono.

Wpływ dotacji nastąpił w dniu 16.01.2012r.

Na podstawie dokumentów źródłowych dotyczących wydatków pokrytych ze środków

pozyskanych z udzielonej dotacji, ustalono, iż wykorzystana została ona w całości zgodnie

z przeznaczemem.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Starosta Powiatu zaniechał przedstawienia umów zlecenia

zawartych w dniu 1.02.2012r. na wykonywanie prac pisarzy oraz świetlicowej przy

Powiatowej Komisji Lekarskiej na łączną kwotę 6.800,00 zł Skarbnik Powiatu celem

dokonania kontrasygnaty.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 595).

Kserokopie w/w umów stanowią załącznik Nr 102 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 103 do

protokołu kontroli wynika, iż nastąpiło to na skutek przeoczenia.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponosi Starosta Powiatu.
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b) Kontrolą w powyższym zakresie objęto również dotację celową otrzymaną w kwocie

64.732,66 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem

i gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV /83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok,

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 313/2012 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok,

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.311l.5.149.2012 z dnia 8.16.2012r.

informujące o zwiększeniu kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych

z utrzymaniem ii gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,

- dokumenty źródłowe dotyczące ponoszonych wydatków z tytułu sporządzenia operatów

szacunkowych, wykonania podziału nieruchomości, ogłoszeń zamieszczonych w prasie,

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej na kwotę 63.726,66 zł,

- dokumenty źródłowe dotyczące ponoszonych wydatków z tytułu prowadzonych przed

sądem postępowań na kwotę 1.096,00 zł,

- sprawozdanie Rb-50,

- ewidencja księgowa,

Ustalenia kontroli:

Nieprawidłowości w zakresie zaewidencjonowania wpływu dotacji do budżetu me

stwierdzono.

Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 267,34 zł dokonano w dniu 7.0l.2013r.

Na podstawie dokumentów źródłowych dotyczących wydatków pokrytych ze środków

pozyskanych z udzielonej dotacji, ustalono, iż wykorzystana została ona zgodnie

z przeznaczemem.

2. Dotacje otrzymane przez powiat w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej § 2120, 6420.

Na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27Sz wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3l.12.20 12r. ustalono,

że Powiat Sandomierski uzyskał w 20A2 roku dotacje celowe z budżetu państwa w związku
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z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej

kwocie 15.851,61 zł zaklasyfikowaną w rozdz. 75045 § 2120.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok,

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.4.1.2012 z dnia 30.03.2012r.

informujące o wysokości przyznanej dotacji,

- uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na

2012 rok.

- porozumienie z dnia 17.11.201 Or. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Starostą

Sandomierskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z prowadzeniem

kwalifikacji wojskowej w latach 2011 - 2015,

- dokumenty źródłowe dotyczące wydatków poniesionych z udzielonej dotacji,

- ewidencja księgowa.

Ustalenia kontroli:

Nieprawidłowości w zakresie zaewidencjonowania wpływu dotacji do budżetu oraz zmiany

jej wysokości nie stwierdzono.

Na podstawie porozumienia z dnia 17.11.20 l Or. powiat przejął niw zadania z zakresu

administracji rządowej: zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłacanych

lekarzom i średniemu personelowi medycznemu biorącym udział w pracach powiatowej

komisji lekarskiej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wchodzącym w skład powiatowej

komisji lekarskiej oraz pracownikom wyznaczonym do pracy w powiatowej komisji, zlecanie

zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie badań specjalistycznych.

Wpływ dotacji w kwocie 20.000,00 zł nastąpił w dniu 10.02.2012r. Zwrot niewykorzystanej

części dotacji w kwocie 4.148,39 zł nastąpił w dniu 7.09.2012r. oraz w dniu 11.09.2012r.

Z treści dokumentów źródłowych dotyczących wydatków poniesionych z uzyskanej dotacji

wynika, iż została ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem - na wynagrodzenia lekarzy,

personelu medycznego, pracowników wchodzących w skład lub wyznaczonych do pracy

w powiatowej komisji (kwota 15.651,61 zł) oraz pokrycie kosztów przeprowadzonych badań

specjalistycznych (kwota 200,00 zł). .

i, j
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7. Kontrola zarządcza.

(kontrolował Wojciech Wereszczyński)

W kontrolowanej jednostce procedury kontroli zarządczej uregulowane są w:

- Zarządzeniu Nr 33 Starosty Sandomierskiego z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustalenia

Regulaminu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, zmienione

Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 18 marca 2013 r.

- Zarządzeniu Nr 34 Starosty Sandomierskiego z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie

wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.

- Zarządzeniem Nr 8/2013 Starosty Sandomierskiego z dnia 18 marca 2013 w sprawie zasad

i trybu wyznaczania celów Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, określania mierników ich

realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 został przyjęty Zarządzeniem Nr 19/2012 Starosty

Sandomierskiego z dnia 8 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontrolo na 2012 rok

Pan kontroli zarządczej na rok 2013 został przyjęty Zarządzeniem Nr 27/2012 Starosty

Sandomierskiego z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontrolo na 2013 rok

W Planie kontroli zarządczej na rok 2012 ujęto kontrole:

- Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich Ochrony Zdrowia w zakresie

wykonywania czynności kadrowych;

- Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w zakresie przeprowadzania postępowań

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w 2012.

W Planie kontroli zarządczej na rok 2013 ujęto kontrole:

Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska w zakresie wydawania decyzji

administracyjnych z zakresu działalności wydziału;

- Wydziału Komunikacji i Transportu.

Zdaniem inspektora. powyższa tematyka kontroli zarządczej na lata 2012 i 2013 me

uwzględnia kontroli finansowej stanowiącej jeden z elementów kontroli zarządczej, tym

bardziej, że w obowiązującym w Starostwie "Regulaminie kontroli zarządczej w Starostwie

Powiatowym w Sandomierzu i jednostkach .organizacyjnych Powiatu Sandomierskiego"

(załącznik Nr 1 do Zarządzenia r 34 z dnia 30.12.2011) w § 11 ustalono, że "Jeden z

elementów kontroli zarządczej stanowi kontrola finansowa. Kontroli finansowej podlegają

wszystkie jednostki organizacyjnj ,Powiatu", a w § 12 określono zakres i cele kontroli

finansowej. . !f r
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W dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej znajduje SIę oświadczenie Skarbnika,

z którego wynika, że w 2012 roku w Wydziale Finansowo-Budżetowym kontrola zarządcza

funkcjonuje adekwatnie, skutecznie i efektywnie.

Kontrolującemu nie przedstawiono żadnych dokumentów świadczących o przeprowadzeniu

w roku 2012 i w roku 2013 (do dnia rozpoczęcia kontroli problemowej) kontroli finansowej

Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza art. 68 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885) oraz w/w uregulowania wewnętrzne.

Kserokopia Zarządzenia Nr 34 i załącznika nr 1, planów kontroli na 2012 i 2013 stanowią

załącznik Nr 115 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Naczelnika Wydziału Finansowo-

Budżetowego stanowi załącznik Nr 116 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza fakt, iż Wydział Finansowo-Budżetowy w roku 2012, 2013 nie

był objęty kontrolą zarządczą.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik i Starosta Powiatu.

IV. GOSPODARKA MIENIEM.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

1. Gospodarka mieniem komunalnym.

Unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościami.

Rada Powiatu uchwałą Nr XXVII/257/2005 z dnia 23.11.2005r. określiła zasady nabywania,

zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących

własność Powiatu Sandomierskiego.

Ewidencja zasobu nieruchomości.

W Starostwie prowadzony jest - w formie elektronicznej oraz papierowej rejestr

nieruchomości stanowiących mienie Powiatu oraz mienie Skarbu Państwa.

Przedmiotowa ewidencja zawiera dane wymagane dyspozycją przepisu art. 23 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tekst jednolity z 2010r.

Nr 102, poz. 651 z późno zm.).

Z informacji sporządzonej przez Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
~

i Nieruchomości wynika, iż Powiat da dzień 31.12.20;12r. posiadał 183 działki ewidencyjne
:1
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- l działka ewidencyjna o pow. 0,4158 hajest zajęta pod siedzibę Starostwa,

- 15 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 12,4753 ha oddanych jest w nieodpłatne

użytkowanie na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,

- 3 działki o pow. 1,2034 ha oddane są w nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminy Sandomierz,

- 156 działek o pow. 111,6132 ha pozostaje w trwałym zarządzie sprawowanym przez 10

powiatowych jednostek organizacyjnych,

- 8 działek o pow. 4,0637 ha zajętych jest pod drogi powiatowe.

Stosownie do przepisu art. 23 ust. l d ustawy o gospodarce nieruchomościami sporządzony

został plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości.

Obrót nieruchomościami.

Na przestrzeni 2012 roku dokonano następujących operacji w zakresie majątku powiatu:

a) zbycie nieruchomości - 12 umów sprzedaży, w tym 8 dokonanych w formie

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, l umowa zamiany nieruchomości,

umowa udostępnienia w bezpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Gminy Sandomierz,

c) oddania nieruchomości w trwały zarząd - 3 samodzielne lokale na rzecz jednostki

organizacyjnej - Bursy Szkolnej w Sandomierzu oraz działka nr 524/4 o pow. 0,0847 ha

zajęta pod drogę powiatową Nr P 0808T relacji Krowia Góra - Żórawica - Jasienica -

Piaseczno - Przewłoka na rzecz jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg Powiatowych

w Sandomierzu.

1.2. Dochody z mienia stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego.

1.2.1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu

dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ustalono, iż w okresie 2012 roku

Powiat uzyskał dochody ze sprzedaży nieruchomości zaklasyfikowane w rozdziale 75020 §

0870 w kwocie 5.561.258,88 zł.

Zaklasyfikowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do §

0870 "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych" rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe"

zamiast do § 0770 "Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

wieczystego użytkowania nieruchomości" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami

i nieruchomościami" stanowi naruszenie zasad klasyfikacji rozdziałów i paragrafów

dochodów ustalonych treścią załączników nr 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2

marca 2010 roku w sprawie .szcz{~~owej klaSYfil1Cji dochodów, wydatków, przyc.hodÓW
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i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207

z późno zm.).

Kserokopia wyciągu ze sprawozdania Rb-27S stanowi załącznik Nr 60 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego

stanowiącego załącznik Nr 104 do protokołu kontroli wynika, iż nastąpiło to na skutek

pomyłki.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik Powiatu.

Kontrolą w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania przetargowego objęto

procedurę przeprowadzoną na potrzeby sprzedaży nieruchomości nr 1510/1 O o pow. 0,5035

ha usytuowanej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego zabudowanej budynkiem byłego

internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za cenę 2.185.000,00 zł.

Przedmiot kontroli:

- operat szacunkowy z dnia 2.10.2011r.

- uchwała Nr XJ67/20 11 Rady Powiatu z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wyrażenia

zgody na zbycie nieruchomości,

- uchwała Nr 160/2011 Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie

ustalenia istotnych warunków przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność

Powiatu Sandomierskiego,

- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- ogłoszenie o przetargu,

- protokół z przeprowadzonego postępowania,

- informacja o wyniku przetargu,

- zawiadomienie o terminie podpisania urnowy,

- umowa znak Repertorium A nr 3758/2012 z dnia 3.04.2012r.

- ewidencj a księgowa.

Ustalenia kontroli:

Rada Powiatu uchwałą Nr XJ67/2011 z dnia 6.10.2011r. wyraziła zgodę na zbycie

nieruchomości nr 1510/1 O o pow. 0,4663 ha położonej w Sandomierzu przy ulicy

Słowackiego.

Ustalenia wartości przedmiotowej nieruchomości dokonano w oparciu o operat szacunkowy

z dnia 2.10.2011r. zgodnie z który -W8i~OŚĆ rynkowa wyniosła kwotę 1.322.110,00 zł.
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Zgodnie z uchwałą Nr 160/2011 z dnia 1l.10.2011r. Zarządu Powiatu ustalono, iż sprzedaż

nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, termin przetargu

wyznaczono na dzień 27.0l.2012r. cena wywoławcza w kwocie 1.330.000,00 zł, wadium

w kwocie 66.500,00 zł, termin wpłaty wadium - 20.01.2012r.

W dniu 14.10.2011r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży.

Ustalono, iż przedmiotowy wykaz me zawierał informacji na temat terminu

zagospodarowania nieruchomości.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 35 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tekst jednolity z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późno

zm.).

Na powyższą okoliczność udzielono Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Nieruchomości ustnego instruktażu.

Wykaz upubliczniony został poprzez . .zamieszczeme na tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w dniach 14.10. -7.11.2011r. Informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona

została w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w Tygodniu Nadwiślańskim

w dniu 20.10.2011r.

W dniu 23.11.2011 r. podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym

nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

W treści ogłoszenia zawarto katalog informacji wymaganych dyspozycją przepisu art. 38 ust.

2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Stosownie do przepisu § 6 ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia wyciąg z ogłoszenia

o przetargu zamieszczony został w dniu 26.11.2011 r. w dzienniku Gazecie Wyborczej.

Z treści sporządzonego protokołu z przeprowadzonego postępowania wynika, iż w dniu

27.01.2012r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej

nieruchomości. Do przetargu dopuszczono niw uczestników, którzy dokonali wpłaty wadium

we wskazanym w ogłoszeniu o przetargu terminie: WORLD Sp. z 0.0. z siedzibą w Lublinie,

INVEST-MEDIA SP. z 0.0. z siedzibą w Sandomierzu, Pan Artur W. zamieszkały

w Sandomierzu, Pan Dariusz S. zamieszkały w Szewcach, Zakład Remontowo-Budowlany

KAZBUD z siedzibą w Busku Zdroju, Pan Sylwester G. zamieszkały w Piekoszowie, Pan

Przemysław Sz. zamieszkały w &druszkowicach, Pan Wiesław S. zamieszkały

w TruS.kolasach. Uczestnicy ust'(!dllł~OkOŚĆ posl1enia w kwocie 15.000,00 zł. Uczestnicy

~
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dokonali 57 postąpień. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła kwotę 2.185.000,00

zł. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została firma WORLD Sp. z 0.0. z siedzibą

w Lublinie.

Informację o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomości w dniu 3.02.2012r.

Pismem znak GN.II.P.6840.6.2011 z dnia 17.02.2012r. firma WORLD Sp. z 0.0.

poinformowana została o planowanym na dzień 20 marca 2012 roku terminie zawarcia

umowy.

Pismem z dnia 15.03.2012r. firma WORLD Sp. z 0.0. zwróciła SIę z wnioskiem

o wyznaczenie nowego terminu zawarcia umowy.

Pismem znak GN.II.P.6840.6.2011 z dnia 20.03.2012r. Zarząd Powiatu poinformował

nabywcę przedmiotowej nieruchomości o planowanym na dzień 3 kwietnia 2012 roku

terminie podpisania umowy.

W dniu 2.04.2012r. kwota 4.141.000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy Starostwa

Powiatowego w Sandomierzu. WIw kwota obejmowała również cenę nieruchomości nr

1510/7 w kwocie 2.070.000,00 zł.

W dniu 3.04.2012r. w kancelarii notarialnej w Sandomierzu zawarta została umowa

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości znak Repertorium A nr 3758/2012.

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji na koncie 0-11 opisane zostały w części

niniejszego protokołu kontroli odnoszącej się do księgowości.

1.2.2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -

§ 0760.

Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynika, iż w okresie 2012 kontrolowana

jednostka nie osiągnęła dochodów z powyższego tytułu.

1.2.3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - §

Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2012r. wynika,

iż kontrolowana jednostka osiągnęła dochody zaklasyfikowane w rozdz. 75020 § 0470

"Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności użytkowanie wieczyste

nieruchomości" w kwocie 33.164,09 zt:
Zaległości z powyższego tytułu Ił Izień 31.12.20 12r. ~e wystąpiły.
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W okresie objętym kontrolą z trwałego zarządu korzystało 10 jednostek organizacyjnych.

W 2012r. powyższa forma gospodarowania nieruchomościami powiatu została ustanowiona

na rzecz:

- Bursy Szkolnej w Sandomierzu - lokale nr 9, 10 i 15 usytuowane w budynku położonym na

działce nr 62/17 o pow. 0,5220 ha przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu na mocy decyzji

Zarządu Powiatu znak GN.II.P.6844.18.2012 z dnia 21.08.2012r.

- Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu - działka nr 524/4 o pow. 0,0847 ha zajętą pod

drogę publiczną powiatową nr P 0808T relacji Krowia Góra - Żurawica - Jasienica -

Piaseczno - Przewłoka na podstawie decyzji Zarządu Powiatu znak GN.P.6844.16.1.2012

z dnia 7.12.2012r.

Kontrolą w zakresie prawidłowego ustanowienia trwałego zarządu oraz terminowości

wnoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu objęto decyzje o numerach:

- GN.II.7002/4/2010 z dnia 15.12.2010r. Zarządu Powiatu Sandomierskiego aktualizująca

wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy

Społecznej w Sandomierzu na kwotę 23.897,19 zł,

- GN.II.P.6844.16-2.2011 z dnia 10.05.2011r. Zarządu Powiatu Sandomierskiego
"-

ustanawiająca trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w odniesieniu do dwóch

nieruchomości położonych w Samborcu, na podstawie której wysokość opłaty rocznej

wyniosła kwotę 2.581,65 zł,

Wartość nieruchomości ustalono w oparciu o operaty szacunkowe. Opłaty z tytułu trwałego

zarządu nieruchomości uiszczone zostały przez Dom Pomocy Społecznej w terminie do dnia

31.03.2012r. Wysokość opłat rocznych ustalono zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 ust. 2

ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W wyniku kontroli ustalono, iż Zarząd Dróg Powiatowych opłatę roczną z tytułu trwałego

zarządu w kwocie 2.581,65 zł uiścił w dniu 18.05.2012r. a więc z naruszeniem terminu

wynikającego z dyspozycji przepisu art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tekst jednolity z 201 Or. Nr 102, poz. 651 z późno

zm.).

Stwierdzono, iż zaniechano naliczenia i pobrania odsetek ustawowych od nieterminowej

wpłaty opłaty rocznej w kwocie 45,06 zł.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu ,frt. 481. § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, lózÓ9, ~późno zm.). Y"
//
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W trakcie kontroli kwota 45,06 zł z tytułu należnych odsetek wpłynęła na konto Starostwa

Powiatowego w dniu 17.09.2013r.

W związku z powyższym inspektor odstąpił od stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym

zakresie.

W okresie objętym kontrolą powiat nie osiągnął dochodów z tytułu opłaty za wieczyste

użytkowanie nieruchomości.

1.2.4. Najem i dzierżawa - § 0750.

Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynika, iż w okresie 2012 roku

kontrolowana jednostka osiągnęła dochody z powyższego tytułu zaklasyfikowane w rozdz.

75020 § 0750 w kwocie 62.191,90 zł.

Zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły.

Kontrolą w zakresie prawidłowości uiszczania rat czynszu objęto niw umowy najmu:

- umowa najmu z dnia 9.02.2012r. zawarta z firmą COMPETO Plus z siedzibą w Lublinie na

wynajem części nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34

z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu niestrzeżonego,

- umowa najmu z dnia 16.08.2012r. zawarta z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju

Regionalnego w Kielcach na wynajem pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 37,10

m", czynsz w kwocie 1.113,00 zł miesięcznie netto płatny do dnia 15 każdego miesiąca,

- umowa najmu z dnia 21.12.2010r. zawarta z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim

Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na wynajem pomieszczeń biurowych o łącznej

powierzchni 20,90 m", czynsz w kwocie 674,30 zł brutto miesięcznie płatny 14 dni od daty

doręczenia faktury,

Usti:tleniakontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono, iż podatek od nieruchomości od części powierzchni działki

nr 1509/2 zajętej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz od wartości

budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za rok 2011 w kwocie 3.111,00

zł, za 2012 rok w kwocie 2.821,00 zł, za rok 2013 w kwocie 2.862,00 zł uiściło Starostwo

Powiatowe w Sandomierzu - właściciel przedmiotowej nieruchomości, zamiast najemcy -

firmy COMPETO Plus z siedzibą w Lublinie.
/

Powyższe stanowi naruszenie przep~su/irt. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
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art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. tekst

jednolity z 2013r. poz. 885 z późno zm.), zgodnie z którymi:

- podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczami

nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących

własność jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami

dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków,

Kserokopia umowy najmu z dnia 9 lutego 2011 roku, protokołu zdawczo-odbiorczego, aneksu

m 1 z dnia 23.03.2012r., m 2 z dnia 5.09.2012r. deklaracji na podatek od nieruchomości za

lata 2011-2012 oraz poleceń przelewu stanowią załącznik Nr 105 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 106 do

protokołu kontroli wynika, iż przy ustalaniu zapisów umowy za wynajem placu

parkingowego włączono podatek od nieruchomości w koszty najmu i stanowi on element

opłaty miesięcznej i jest ściśle związany z usługą najmu stanowiąc jej element cenotwórczy.

Byliśmy przekonani o prawidłowości uiszczania należnego podatku od tej części

nieruchomości w związku ze złożoną w 2011 roku deklaracją do organu podatkowego - tj. do

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, który nie zakwestionował jej prawidłowości.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Z treści postanowień umownych wynika jedynie, że do opłaty miesięcznej za wynajem

wliczone są koszty odprowadzania przez wynajmującego ścieków opadowych i roztopowych.

Podkreślić również należy fakt, iż nawet w sytuacji gdyby w treści urnowy powiat przyjął na

siebie obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości, w świetle przepisów art. 3 ust. 1 pkt

4 w związku z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych takie unormowanie nie

wywoływałoby skutku prawnego.

Podatnikami podatku od nieruchomości są: właściciele, posiadacze samoistni oraz

użytkownicy wieczyści nieruchomości. Reguła ta nie znajduje jednak w pełni zastosowania

do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostki samorządu

terytorialnego. W tym przypadku obowiązek opłacenia podatku od nieruchomości ciąży na

posiadaczach, jeśli ich posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem - w tym

przypadku Powiatem Sandomierskim.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą Skarbnik Powiatu oraz Starosta, I .
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W zakresie terminowości uiszczania rat czynszu nieprawidłowości w przyjętej do kontroli

próbie nie stwierdzono.

2. Gospodarka mieniem Skarbu Państwa.

Ewidencja zasobu nieruchomości.

Stosownie do przepisu art. 23 ust. l d ustawy o gospodarce nieruchomościami sporządzony

został plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

2.1. Dochody z mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Na podstawie danych zawartych w kolumnie 6 "Dochody wykonane" sprawozdania

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2012 roku ustalono,

że w 2012 roku Powiat zrealizował dochody Skarbu Państwa zaklasyfikowane w rozdziale

70005 w łącznej kwocie 531.876,05 zł.

Kontrolą objęto dochody z następujących tytułów:

- 687,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - § 0770, z czego kwota 171,75 zł

stanowiła dochód Powiatu,

- 504.916,30 zł z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu

Państwa - § 0470, z czego kwota 126.229,02 zł stanowiła dochód Powiatu,

- 22.533,46 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

(rozdz. 70005 § 0760), z czego kwota 5.633,35 zł stanowiła dochód Powiatu,

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- prawidłowości ujęcia dochodów z w/w tytułów w ewidencji księgowej,

- terminowości odprowadzenia dochodów Skarbu Państwa na rachunek Świętokrzyskiego

Urzędu Wojewódzkiego,

- prawidłowości dokonania potrąceń od wpływów osiąganych z powyższych tytułów.

Przedmiot kontroli:

- sprawozdanie Rb-27ZZ za okres od początku roku do końca IV kwartału 2012 roku,

- ewidencja księgowa,

- dokumenty źródłowe. {
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Ustalenia kontroli:

Zrealizowane w 2012 roku dochody Skarbu Państwa po potrąceniu należnych jednostce

samorządu terytorialnego kwot przekazywane były na rachunek ŚUW dwukrotnie w miesiącu

tj. do 15-go i 25-go każdego miesiąca zgodnie z przepisem art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 20 13r. poz. 885).

Łączna kwota dochodów (w rozdziale 70005) przekazanych do ŚUW w 2012 roku wyniosła

399.841,93 zł.

Od dochodów wykonanych netto w 2012 roku kontrolowana jednostka dokonała potrąceń

środków stanowiących dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji

rządowej łącznie w wysokości 132.034,12 zł.

Wysokość potrąceń w § 0760,0770 i 0470 wynosiła 25%, stosownie do przepisu art. 23 ust. 3

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr

102, poz. 651 z późno zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, iż dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowo

wnoszonych należności z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego

zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zaklasyfikowano do § 0910 "Odsetki od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" zamiast do § 0920 .Pozostałe odsetki".

Powyższe stanowi naruszenie zasad klasyfikacji paragrafów dochodów ustalonych treścią

załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. Nr 38, poz. 207 z późno zm.).

Stwierdzono, iż zaniechano potrącenia 25% wpływów osiągniętych z tytułu odsetek od

nieterminowo wnoszonych należności z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z

tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 3.411,79 zł.

Należne Powiatowi dochody za 2012 rok zaniżone zostały w ten sposób o kwotę 852,94 zł.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późno zm.) w związku

z art. 162 pkt 1, w związku z art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 20 13r. poz. 885).

Kserokopia sprawozdania Rb-27ZZ stanowi załącznik Nr 107 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego .przez specjalistę wydziału finansowo-budżetowego

stanowiącego załącznik r 108 łj~rotokołu kontroli lńika, iż odsetki zaklasyfikowano
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błędnie do § 0910. Natomiast brak potrącenia 25% wpływów z tytułu odsetek wynikł

z omyłki.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą - specjalista wydziału finansowo-budżetowego oraz Starosta Powiatu z tytułu

nadzoru.

2.1.1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości § 0770.

Z danych zawartych w Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami wynika, iż Powiat zrealizował dochody z tytułu sprzedaży

nieruchomości zaklasyfikowane w § 0770 w kwocie 687,00 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż dochody osiągnięte z tytułu najmu i dzierżawy

nieruchomości w kwocie 687,00 zł wykazano w § 0770 "Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości" zamiast w § 0750

"Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych", natomiast dochody uzyskane ze

sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 11.975,00 zł

zaklasyfikowane zostały w § 0470 "Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,

służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości" zamiast do § 077 "Wpłaty z tytułu

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości".

Powyższe stanowi naruszenie zasad klasyfikacji paragrafów dochodów ustalonych treścią

załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. Nr 38, poz. 207 z późno zm.).

Z treści wyjaśnienia złożonego przez specjalistę wydziału finansowo-budżetowego

stanowiącego załącznik Nr 109 do protokołu kontroli wynika, iż dochody osiągnięte z tytułu

najmu i dzierżawy zaklasyfikowano do § 0770 z powodu błędnego zarachowania. Natomiast

dochody z tytułu odpłatnego ustanowienia prawa wieczystego użytkowania zaklasyfikowano

do § 0470 z powodu błędnej interpretacji dokumentów.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą - specjalista wydzia,łu J finansowo-budżetowego oraz Starosta Powiatu z tytułu
f.
lonadzoru. ('
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Kontrolą objęto procedurę przeprowadzoną na potrzeby sprzedaży prawa wieczystego

użytkowania nieruchomości nr 1023/4 o pow. 0,0066 ha, 1024/4 o pow. 0,0210 ha i 1025/2 o

pow. 0,0079 ha na kwotę 14.729,25 zł.

Przedmiot kontroli:

- wniosek o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania przedmiotowych nieruchomości

złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dwikozach w dniu 7.12.2011 r.

- wniosek złożony przez Starostę Sandomierskiego w dniu 13.02.2012r. do Wojewody

Świętokrzyskiego o wyrażenie zgodny na oddanie w wieczyste użytkowanie w/w

nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

- zarządzenie Nr 31/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2012r. w sprawie

wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej

nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach,

- operat szacunkowy z dnia 4.05.2012r. zgodnie, z którym wartość przedmiotowych

nieruchomości ustalona została na kwotę 47.900,00 zł,

- uchwała Rady Miejskiej w Sandomierzu Nr VV38/99 z dnia 28.01.1999r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kruków w Sandomierzu,

- wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania

w wieczyste użytkowanie,

- wniosek o nabycie prawa wieczystego użytkowania przedmiotowych nieruchomości,

- protokół z rokowań z dnia 3l.07.2012r.

- akty notarialne z dnia 8.08.2012r. 13.09.2012r.

- ewidencj a księgowa.

Ustalenia kontroli:

Pismem z dnia 7.12.2011r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dwikozach w upadłości zwróciła

się z wnioskiem o ustanowienie na jej rzecz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

nr 1023/4 o pow. 0,0066 ha, 1024/4 o pow. 0,0210 ha i 1025/2 o pow. 0,0079 ha położonych

w Sandomierzu z przeznaczeniem na uporządkowanie i ujednolicenie stanów prawnych

gruntów, na których posadowiony jest budynek wielorodzinny stanowiący własność

wnioskodawcy.

Pismem znak GN.ILSP.684l.1.2012.333 z dnia 13.02.2012r. Starosta Sandomierski zwrócił

się z wnioskiem do Wojewody świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na oddanie



Zarządzeniem Nr 31/2012 z dnia 26.03.2012r. Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę na

oddanie przedmiotowych nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dwikozach.

Na podstawie operatu szacunkowego z dnia 4.05.2012r. wartość przedmiotowych

nieruchomości ustalona została na kwotę 47.900,00 zł.

W dniu 22.05.2012r. podany został do publicznej wiadomości w sposób przewidziany

dyspozycją przepisu art. 35 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykaz

nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie. Wykaz zawierał

katalog informacji, o których stanowi treść przepisu art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami.

Pismem z dnia 24.07.2012r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dwikozach zwróciła SIę

z wnioskiem o ustanowienie najej rzecz prawa wieczystego użytkowania w/w nieruchomości.

W dniu 3l.07.2012r. spisany został protokół z rokowań, na podstawie, którego cena

nieruchomości ustalona została na kwotę 47.900,00 zł. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na kwotę 11.975,00 zł - 25% ceny

nieruchomości - zgodnie z przepisem art. 72 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nabywca zobowiązany został do pokrycia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego

w kwocie 1.845,00 zł. Wysokość opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

ustalono na kwotę 589,17 zł. Termin zawarcia umowy ustalono na dzień 9.08.2012r.

W dniu 8.08.2012r. kwota 14.729,25 zł wpłacona została na rachunek bankowy Starostwa

Powiatowego. W dniu 8.08.2012r. zawarta została w kancelarii notarialnej w Sandomierzu

umowa oddania gruntu w wieczyste użytkowanie.

W dniu 13.09.2012r. zawarty został aneks do w/w umowy na mocy, którego ustalono termin

oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości na okres 79 lat do dnia 30 marca 2091 roku.

W przyjętym do kontroli zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.1.2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -

§ 0760.

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu

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

zleconych za 2012r. ustalono, że w okresie objętym kontrolą powiat zrealizował dochody

z powyższego tytułu w kWOCie(t!~n53l46 zł. i/
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Kontrolą w zakresie prawidłowości ustalenia wysokości opłat z powyższego tytułu oraz

terminowości ich uiszczania objęto decyzję znak GN.II.SP.6825.l2.2011.UW439-440 z dnia

29.06.2012r. na łączną kwotę 5.2l3,84 zł płatną w terminie do dnia 13.08.2012r.

Kontrolą w zakresie terminowości uiszczania opłat z powyższego tytułu objęto również:

- decyzję znak GN.II.7l3/403/08 z dnia 31.12.2008r. na kwotę 1.329,09 zł płatną do dnia

31.03.2012r.

- decyzja znak GN.II.7224/290/99 z dnia 17.11.1999r. na kwotę 1.115,54 zł płatna do dnia

31.03.2012r.

Ustalenia kontroli:

W zakresie prawidłowości ustalenia wysokości opłat z tytułu przekształcenia prawa

wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności nieprawidłowości nie

stwierdzono.

W zakresie terminowości uiszczania opłat z powyższego tytułu stwierdzono, iż:

- opłata w łącznej kwocie 5.213,84 zł uiszczona została w dniu 20.08.2012r. a WIęC

z opóźnieniem wynoszącym 7 dni, od nieterminowej wpłaty nie wyegzekwowano odsetek za

zwłokę w kwocie 12,80 zł,

- opłata w kwocie 1.329,09 zł uiszczona została w wyniku doręczonego wezwania do zapłaty

w dniu 12.07.2012r. wraz z odsetkami w kwocie 49,31 zł oraz kosztami upomnienia

w kwocie 21,60 zł,

- opłata w kwocie 1.115,54 zł uiszczona została w dniu 16.04.2012r. a więc z opóźnieniem

wynoszącym 16 dni, od nieterminowej wpłaty nie wyegzekwowano odsetek za zwłokę

w kwocie 5,60 zł.

Łączna kwota niewyegzekwowanych odsetek ustawowych 'N przyjętej do kontroli próbie

wyniosła kwotę 18,40 zł.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. art. 481. § l i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późno zm.).

Ze względu na znikomy wpływ stwierdzonej nieprawidłowości na stan finansów

kontrolowanej jednostki inspektor udzielił specjaliście wydziału finansowo-budżetowego

ustnego instruktażu.

2.1.3. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości § 0470.
,

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu
". I

dochodów związanych z realiz~cją zadań z zakresu administraCji!'R."dowej oraz innych zadań
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zleconych za 2012r. ustalono, że w okresie objętym kontrolą powiat zrealizował dochody

z powyższego tytułu w kwocie 19.534,46 zł.

W okresie objętym kontrolą z trwałego zarządu korzystało 12 jednostek organizacyjnych.

Kontrolą w zakresie prawidłowego ustanowienia trwałego zarządu oraz terminowości

wnoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu objęto niw decyzje na łączną kwotę 5.850,98 zł.

- GN.lLSP.6844.5.2012 z dnia 17.07.2012r. na kwotę 66,26 zł,

- GN.lLSP.6844.5-12.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 357,62 zł,

- GN.ILSP.6844.5-11.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 301,90 zł,

- GN.ILSP.6844.5-10.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 891,69 zł,

- GN.ILSP.6844.5-9.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 735,74 zł,

- GN.ILSP.6844.5-3.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 745,70 zł,

- GN.ILSP.6844.5-7.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 681,09 zł,

- GN.ILSP.6844.5-5.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 354,13 zł,

- GN.ILSP.6884.5-4.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 527,16 zł,

- GN.ILSP.6844.5-2.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 507,25 zł,

- GN.II.SP.6844.5-1.2012 z dnia 16.07.2012r. na kwotę 682,44 zł,

Ustalenia kontroli:

Opłaty z tytułu trwałego zarządu wniesione zostały w terminie i wysokości wynikającym

z decyzji wydanych przez Starostę Sandomierskiego proporcjonalnie w stosunku do

pozostałego do wykorzystania w 2012 roku okresu trwałego zarządu - stosownie do przepisu

art. 82 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawek procentowych opłat

ustalona została zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w okresie 2009-2011 Starosta Sandomierski zaniechał

wydania decyzji ustalającej wysokość opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 13,45m2 oraz lokal

mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 70,24m2 położonych w Sandomierzu przy ul. Mariackiej nr

3.

Dopiero w dniu 23.05.2012r. Starosta Sandomierski decyzją znak GN.ILSP.6844.5-6.2012

oraz GN.II.SP.6844.5-8.20 12 ustalił wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na

łączną kwotę 966,17 zł.

Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomości I/JeDz. u. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późno zm.).
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Kserokopia decyzji znak GN.II.7012/5/2008 z dnia 7.04.2008r. ustanawiającej na czas

nieoznaczony na rzecz Sądu Okręgowego w Kielcach trwały zarząd na w/w

nieruchomościach stanowi załącznik Nr 110 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Nieruchomości stanowiącego załącznik Nr 111 do protokołu kontroli wynika, iż z uwagi na

wydłużający się okres rozstrzygnięcia w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla 10 lokali

mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Mariackiej w Sandomierzu przeoczono

naliczenie opłat rocznych w stosunku do lokali nr 6 i 8. Stan taki trwał do 2012 roku kiedy to

pozostałe 10 lokali zostało oddane w trwały zarząd Sądowi Okręgowemu w Kielcach.

Wówczas zauważono brak ustalenia opłat za lokale nr 6 i 8 co zostało uzupełnione w

decyzjach GN.ILSP.6844-6.2012 i GN.ILSP.6844.5-8.2012 z dnia 23 maja 2012 roku

wydanych po przekazaniu w trwały zarząd Sądu Okręgowego w Kielcach pozostałych lokali.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Starosta

Powiatu z tytułu nadzoru.

2.1.4. Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu

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

zleconych za 2012r. ustalono, że w okresie objętym kontrolą powiat zrealizował dochody

z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste sklasyfikowane w rozdziale 70005 § 0470 w łącznej

kwocie 483.503,40 zł.

Zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2012r. wynosiły kwotę 94.021,60 zł.

Z rejestru prowadzonego przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

wynika, iż w okresie 2012 roku w kontrolowanej jednostce funkcjonowało 363

użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa.

Kontrolą w zakresie terminowego uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

objęto niw użytkowników wieczystych, których opłaty roczne za 2012 rok wyniosły łączną

kwotę 54.396,07 zł.

- Sławomir T. - opłata roczna w kwocie 8.213,58 zł, uiszczona w dniu 1.02.2013r. wraz

z odsetkami w kwocie 892,20 zł w wyniku skierowanych w dniach 7.05. 14.06. 9.07.2012r.
. .'\

wezwań do zapłaty oraz wniesionego w dniu 24.08.2012r. do Sądu Rejonowego pozwu

o zapłatę. .,
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- Jolanta S. - opłata roczna w kwocie 695,27 zł, w dniu 7.05. 14.06. oraz 9.07.2012r.

skierowano do dłużnika wezwania do zapłaty. W dniu 24.08.2012r. wniesiono do Sądu

Rejonowego pozew o zapłatę, w trakcie kontroli ustalono, iż toczy się postępowanie

egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego,

- AGROTEX S.A. - opłata roczna w kwocie 2.744,76 zł, w dniu 7.05. 14.06. oraz

9.07.2012r. skierowano do dłużnika wezwanie do zapłaty. W dniu 27.08.2012r. wniesiono do

Sądu Rejonowego pozew o zapłatę, w trakcie kontroli ustalono, iż toczy się postępowanie

egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego,

- Piotr S. - opłata roczna w kwocie 180,00 zł, uiszczona w dniu 18.05.2012r. wraz

z odsetkami w kwocie 1,90 zł oraz kosztami upomnienia w kwocie 1,55 zł wysłanego w dniu

7.05.2012r.

- SANTUR - opłata roczna w kwocie 559,80 zł, UIszczona w dniu 30.05.2012r. wraz

z odsetkami w kwocie 5,80 zł oraz kosztami doręczonego w dniu 7.05.2012r. upomnienia

w kwocie 21,60 zł,

- Monika K. - opłata roczna w kwocie 1.625,10 zł, uiszczona w dniu 25.05.2012r. wraz

z odsetkami w kwocie 16,80 zł oraz kosztami wysłanego w dniu 7.05.2012r. w kwocie 1,55

zł,

- Cambpell Sp. z 0.0. - opłata roczna w kwocie 8.788,23 zł uiszczona w dniu 18.05.2012r.

wraz z odsetkami w kwocie 90,80 zł oraz kosztami doręczonego w dniu 7.05.2012r.

upomnienia w kwocie 21,60 zł,

- Kopalnie Dolomitu S.A. - opłata roczna w kwocie 10.245,60 zł, UIszczona w dniu

15.05.2012r. wraz z odsetkami w kwocie 105,80 zł oraz kosztami doręczonego w dniu

7.05.2012r. upomnienia w kwocie 21,60 zł,

- Robert W. - opłata roczna w kwocie 17.926,74 zł, uiszczona w dniu 24.07.2012r. wraz

z odsetkami w kwocie 734,30 zł oraz kosztami doręczonego w dniu 7.05.2012r. upomnienia

w kwocie 21,60 zł,

- Centrum Handlowe "Sandomierz" - opłata roczna w kwocie 3.416,99 zł uiszczona w dniu

17.08.2012r. wraz z odsetkami w kwocie 165,50 zł oraz kosztami doręczonego w dniu

7.05.2012r. upomnienia w kwocie 21,60 zł.

W wyniku kontroli prowadzonego postępowania windykacyjnego zmierzającego do

wyegzekwowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntu nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.1.5. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy § 0750.

Ustalono, iż w okresie 2012 ~,o}t~~,t kontrolowanej jednostce obo~iązywały:
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- 1 umowa najmu części nieruchomości nr 1521/1 o pow. 0,0672 ha, na podstawie umowy

z dnia 15.09.1999r.

- 1 umowa dzierżawy nieruchomości nr 210/1O i 210/11 o pow. 0,1300 ha, na podstawie

umowy z dnia 15.01.2010r.

W wyniku kontroli terminowości wpłat stwierdzono, iż:

- najemca nieruchomości czynsz w kwocie 87,00 zł netto (107,01 zł brutto) uiścił w dniu

24.07.2012r. - (tj. po upływie 113 dni od terminu płatności) wraz z odsetkami w kwocie 1,80

zł oraz kosztami upomnienia w kwocie 1,55 zł.

Prawidłowa wysokość odsetek - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia

2008 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434)

wynieść winna kwotę 4,30 zł.

- dzierżawca nieruchomości czynsz w kwocie 366,00 zł uiścił w dniu 21.06.2012r. tj.

z opóźnieniem wynoszącym 6 dni. Stwierdzono, iż zaniechano wyegzekwowania od

dzierżawcy obowiązku uiszczenia odsetek za zwłokę w kwocie 0,80 zł.

Ze względu na znikomy wpływ stwierdzonych nieprawidłowości na stan finansów

kontrolowanej jednostki inspektor udzielił specjaliście wydziału finansowo-budżetowego

ustanego instruktażu.

v. ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

1. Jednostki budżetowe.

W okresie 2012 roku funkcjonowały niw jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe;

- Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie;

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście,

- Powiatowy Urząd Pracy,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

- Powiatowa Państwowa Straż Pożarna,

- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,

- Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

- Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie,

- Zarząd Dróg Powiatowych, I
- Bursa Szkolna w Sandorni iz ,
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- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu,

- 6 oświatowych jednostek budżetowych,

Przedmiot i zakres kontroli:

- Zakres informacji przekazywanych przez Starostę niezbędnych do opracowywania planów

finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok;

- Sprawozdania budżetowe jednostek Rb-28S i Rb-27S składane w 2012 roku,

- uchwała Nr XXXIII/293/2010 Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu

prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości planu dochodów i wydatków

budżetu.

Ustalenia kontroli:

Do dnia 15 września 2011 roku kierownicy jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży

przekazali Zarządowi Powiatu informacje o planowanych na rok 2012 dochodach

i wydatkach, stosownie do postanowień wynikających z § 1 ust. 2 uchwały Rady Powiatu

z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

i szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu.

W dniu 15.11.2011r. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej

na rok 2012.

W terminie do dnia 22.11.2011 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu przekazał kierownikom

oświatowych jednostek informację o wysokości przyjętej kwoty budżetu na 2012 rok

dotyczącej tych jednostek, stosownie do przepisu art. 248 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych.

Do dnia 22.12.2011 roku kierownicy jednostek oświatowych przekazali Zarządowi Powiatu

jednostkowe projekty swoich planów finansowych, stosownie o przepisu art. 248 ust. 2

ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Powiatu uchwaliła budżet

Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.

Wicestarosta stosownie do przepisu art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych, pismem znak Fn.II.3021.1.54.2011 z dnia 3.01.2012r. przekazał

jednostkom informacje o ostatecznych kwotach wydatków i dochodów tych jednostek.

Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych sporządzili plany finansowe swych

jednostek w ciągu 14 dni od itrzymania w/w informacji, stosownie do przepisu § ~_ust. 5
, I'
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prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych samorządowych jednostek

budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616).

W wyniku kontroli stwierdzono, iż kierownicy jednostek budżetowych - Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu

zaniechali obowiązku sporządzenia i przekazania miesięcznych sprawozdań Rb-27S

z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz Rb-28S

z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 w związku z § 9 ust. 1

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 20 10 roku w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późno zm.).

Z treści wyjaśnienia złożonego w powyższej sprawie przez Starostę Powiatu stanowiącego

załącznik Nr 112 do protokołu kontroli wynika, iż wiadomość o braku w/w sprawozdań

inspektor nadzoru budowlanego otrzymał w trakcie kontroli, główny księgowy zarządu dróg

sugerował się zasadami sporządzania sprawozdań, które obowiązywały przed wejściem w

życie zacytowanego wyżej rozporządzenia.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

oraz Starosta Powiatu z tytułu nadzoru.

2. Samorządowe osoby prawne.

W okresie 2012 roku funkcjonowały niw samorządowe osoby prawne:

- Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,

- Szpital Specjalistyczny Św. Ducha w Sandomierzu,

- Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu,

Przedmiot i zakres kontroli:

- sprawozdania budżetowe osób prawnych;

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury;

- ewidencja księgowa - konto 902.

Ustalenia kontroli:

Samorządowe osoby prawne -4 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Biuro Wystaw

Artystycznych za rok 2012 flo;'YłY kwartalne sprawozdania Rb-N i Rb-Z zgodnie z treścią
//1/ fi //
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postanowień wynikających z załącznika Nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4

marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie

operacji finansowych (Dz. U Nr 43, poz. 247). Sprawozdania zostały podpisane przez

Głównych Księgowych i Dyrektorów.

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

(Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 330) w/w jednostki przedłożyły sprawozdania finansowe

Radzie Powiatu celem ich zatwierdzenia.

Zgodnie z treścią załącznika Nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XIV/83/2011 z dnia 28

grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego, wysokość

dotacji dla:

- Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wynieść miała kwotę 500.000,00 zł,

- Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu wynieść miała kwotę 285.000,00 zł.

Po zamianach wprowadzonych na dzień 31.12.2012r. wysokość dotacji dla:

- Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wyniosła kwotę 951.500,00 zł,

- Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu kwotę 348.000,00 zł.

Z ewidencji konta 902 i 223 wynika, iż w/w kwoty przekazane zostały na rachunki bankowe

instytucji kultury.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaniechano ustalenia w formie pisemnej zasad

przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu dla samorządowych instytucji

kultury.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 885).

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Starostę Powiatu stanowiącego załącznik Nr 113 do

protokołu kontroli wynika, iż za rozliczoną uznano dotację wykazaną w załączniku do

uchwały Rady Powiatu dotyczącym rozliczenia planu finansowego, dotacja była

przekazywana w wysokości 1/12 planu rocznego.

Złożone wyjaśnienie potwierdza zaistniałą nieprawidłowość, za która odpowiedzialność

ponosi Starosta Powiatu.

W dniu 26.02.2013r. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz w dniu 30.01.2013r. Biuro

Wystaw Artystycznych w Sandomierzu złożyły sprawozdania z wykonania planu

finansowego. Z treści informa~i zawartych w/w dokumentach wynika, iż dotacje



VI. JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY DLA NAUCZYCIELI.

(Kontrolował Wojciech Wereszczyński)

W wyniku kontroli stwierdzono, że naliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla

wszystkich nauczycieli z terenu Powiatu Sandomierskiego zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późno zm.) za rok 2011,

dokonało Starostwo Powiatowe na podstawie miesięcznych informacji o wynagrodzeniach

nauczycieli ponoszonych przez szkoły zawodowe, ogólnokształcące, placówki oświatowe

z uwzględnieniem wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz struktury

zatrudnienia z wyszczególnieniem imiennym wszystkich nauczycieli.

W 2012 roku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe było

zatrudnionych 347 nauczycieli w tym:

• nauczycieli stażystów - 14

• nauczycieli kontraktowych - 49

• nauczycieli mianowanych - 85

• nauczycieli dyplomowanych - 194

• nauczycieli bez stopnia - 5.

Przedmiot i zakres kontroli:

- średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego;

- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego za 2012 rok;

- średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

w 2011 roku;

- sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w 2011 roku oraz analizy poniesionych w poprzednim roku

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości

średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3,

Ustalenia kontroli:

l. Kontrolowana jednostka sporządziła "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych

przezjst" i w dniu 6 lutego 2~-l pr~ekazałaje drogą elektroniczn
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2. Na podstawie "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst"

ustalono, że:

• Od dnia 01.01 do 31.08.2012 średnioroczna liczba etatów ustalona dla poszczególnych

kwot bazowych wynosiła:

a) nauczycieli stażystów - 13,88

b) nauczycieli kontraktowych - 38,12

c) nauczycieli mianowanych - 76,78

d) nauczycieli dyplomowanych - 186,85

• Od dnia 01.09 do 31.12.2012 średnioroczna liczba etatów ustalona dla poszczególnych

kwot bazowych wynosiła:

a) nauczycieli stażystów - 9,06

b) nauczycieli kontraktowych - 35,13

c) nauczycieli mianowanych - 71,14

d) nauczycieli dyplomowanych - 184,17

Wyliczenia w/w średniorocznych liczb etatów dokonano na podstawie danych przesyłanych

z programu VULCAN PŁACE OPIVUM do Starostwa Powiatowego przez księgowych szkół

z terenu Powiatu. Wyliczenia te są wykonane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr

6 poz. 35). W trakcie niniejszej kontroli nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

3. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia sposobu wyliczania średnich wynagrodzeń

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W kontrolowanej jednostce wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego dokonano poprzez przemnożenie średniej liczby etatów

ustalonych w punkcie 1) poprzez średnie wynagrodzenia, o których mowa wart. 30 ust. 3

Karty Nauczyciela. Otrzymane w ten sposób (w skali powiatu) sumy średnich wynagrodzeń

dla poszczególnych grup nauczycieli przedstawiają się następująco:

• Nauczyciele stażyści 389.199,29 zł;

• Nauczyciele kontraktowi - 1.310.122,60 zł;

• Nauczyciele mianowania - 3.429.298,84 zł;

• Nauczyciele dYPI010fani - 10.884.572,61 zł;
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4. W trakcie kontroli dokonano analizy poniesionych wydatków przez szkoły z terenu

Powiatu Sandomierskiego w roku 2012 na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach

określonych wart. 30 ust. 1 karty nauczyciela tj:

• wynagrodzenia zasadniczego;

• dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

• nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez dyrektorów szkół ustalono, że na

dzień 31.12.2012 roku, szkoły dokonały wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości:

• stażyści - 470.268,21 zł;

• kontraktowi - 1.452.705,20 zł;

• mianowani - 3.619.838,35 zł;

• dyplomowani - 10.752.995,12 zł.

Kwoty te są zgodne ze złożonym do RIO "Sprawozdaniem z wysokości średnich

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe w Ostrowcu

Świętokrzyskim" .

5. Na podstawie "Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst "Powiat

Sandomierski" ustalono, że kwota różnicy między wydatkami poruesionyrm na

wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 roku (w składnikach na podstawie art. 30 ust. l

Karty Nauczyciela), a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli , o których mowa

wart. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonym na rok 2012, wynosi dla:

• nauczycieli stażystów - 81.068,92 zł (wynik dodatni);

• nauczycieli kontraktowych - 142.582,60 zł; (wynik dodatni);

• nauczycieli mianowanych 190.539,51 zł. (wynik dodatni);

• nauczycieli dyplomowanych - -131.577,49 zł (wynik ujemny);

6. W kontrolowanej jednostce w trybie określonym wart. 30a ust. 3 dokonano podziału

różnicy opisanej w punkcie 4) protokołu na poszczególne szkoły.

7. Wypłata dodatku nastąpiła w dniach od 24 do 30 stycznia 2012.
I
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VII. USTALENIA KOŃCOWE.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Nr 1 - Wykaz jednostek organizacyjnych.

Nr 2 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie archiwizacji ksiąg rachunkowych.

Nr 3 - Wydruk strony 1 i 2 dziennika dochody budżetowe za styczeń, kserokopie dowodów

zbiorczych Nr 2 i 4 wraz dokumentarni źródłowymi.

Nr 4 - Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie dowodów księgowych zbiorczych.

Nr 5 - Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie braku zbiorczych zestawień obrotów i sald.

Nr 6 - Wydruk zestawienia obrotów i sald dziennika wydatki budżetowe na 31.12.2012.

Nr 7 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie niezamknięcia roku obrotowego 2012.

Nr 8 - Kserokopie stron 38, 59-61,25 księgi inwentarzowej, wydruku konta 011.

Nr 9 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie ewidencji na koncie 011.

Nr 10 - Wydruk z konta 020, kserokopia strony 17 księgi inwentarzowej pozostałych środków

trwałych.

Nr 11 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie konta 020.

Nr 12 - Wydruk z kont 134 i 902.

Nr 13 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie ewidencji na koncie 134.

Nr 14 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie konta 135, wydruk z konta.

Nr 15 - Wyjaśnieni Skarbnika w sprawie lokat wolnych środków na koncie organu 139,

wydruk z konta.

Nr 16 - Wydruk z konta 901, dodatkowe sprawozdanie Rb-27S za rok 2012, wydruk z konta

130.

Nr 17 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie braku ewidencji dotacji, subwencji, dochodów z

tytułu trwałego zarządu na kontach jednostki budżetowej 130, 720, 800, 860.

Nr 18 - Wydruk z konta 130, wydruki z konta 902, sprawozdanie "Powiatu" Rb-28S".

Nr 19 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie braku ewidencji na koncie 130,224, 860,800

wydatków z tytułu dotacji, odsetek od kredytów.

Nr 20 - Wydruki z konta 201 w zakresie udzielonych dotacji.

Nr 21 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie księgowania udzielonych dotacji na koncie 201.

Nr 22 - Wydruk z konta 750, kserokopie dwóch faktur.

Nr 23 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie konta 750.

Nr 24 - Kserokopia "Bilansu", wydruki zestawień obrotów i sald dzienników częściowych

dochody, wydatki, ZFŚS, zadania rządowe.
f
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Nr 26 - Kserokopia sprawozdania Rb-28S za 2012 rok, wydruki z kont 130,980,998.

Nr 27 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie sprawozdania jednostkowego Rb-28S.

Nr 28 - Kserokopie Zarządzenia Nr 25 z 01.12.2010, protokołu komisji, wydruku z kont

zespołu "O" na 31.12.2010, kserokopie arkuszy spisu z natury.

Nr 29 - Wyjaśnienie Starosty w sprawie inwentaryzacji w roku 2010.

Nr 30 -kserokopie angaży Wicestarosty i Skarbnika.

Nr 31 - Wyjaśnienie Kierownika referatu w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia

zasadniczego Wicestarosty i Skarbnika.

Nr 32 - Pismo z Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu, potwierdzenie odbioru oryginalnych

list płac.

Nr 33 - Kopie sfałszowanych ostatnich i drugich stron list płac za X-XII, wraz z

pokwitowaniem ich odbioru, wyjaśnieniem Inspektora.

Nr 34 - Wydruki z systemu Vu1can list płac za październik 2012, kserokopie WB 211 i 212

Nr 35 - Wyjaśnienia Naczelnika Wydziału FB w sprawie przekroczeń na liście płac w

październiku 2012.

Nr 36 - Kserokopia WB 230, 229, listy płac za XI.2012.

Nr 37 - Wyjaśnienie Pracownika, któremu dwukrotnie przelano pobory w miesiącu

październiku a nie wypłacono wynagrodzenia w listopadzie.

Nr 38 - Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału FB w sprawie potrącenia całości wynagrodzenia.

Nr 39 - Kserokopia WB Nr 236 i 248.

Nr 40 - Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału FB w sprawie przelewu środków ZFŚS na ROR

Pracownika Wydziału FB.

Nr 41 - Wyjaśnienie pracownika Wydziału FB w sprawie jego wynagrodzenia za XII.2012.

Nr 42 - Kserokopie WB Nr 249, listy płac za grudzień 2012.

Nr 43 - Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału FB w sprawie niewypłacenia kwoty 500 zł

pracownikowi Wydziału FB w grudniu 2012.

Nr 44 - Wyjaśnienie naczelnik Wydziału FB w sprawie ewidencji księgowej wydatków w

2012 roku.

Nr 45 - kserokopie list płac za 2013 (styczeń-sierpień), kserokopie przelewów poborów, zajęć

komorniczych, ZFŚS, PKZP.

Nr 46 - Wyjaśnienie w sprawie niezgodności na liście płac za maj 2012 w zakresie PKZP.

Nr 47 - Wyjaśnienie Inspektora obsługującego PKZP w sprawie niezgodności na liście płac za
.;I: J
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Nr 48 - kserokopie list płac za 2012, kserokopie przelewów poborów, zajęć komorniczych,

ZFŚS, PKZP.

Nr 49 - Wyjaśnienie Księgowego w sprawie pobrania czekiem w dniu 01.10.2012 kwoty

1500 zł.

Nr 50 - Kserokopia jednej strony książki druków ścisłego zarachowania, WB Nr 193, odcinka

czeku Nr 3038254587

Nr 51 - Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie podwójnego wynagrodzenia za XII.20 12.

Nr 52 - Kserokopie wykazów spłaty pożyczek PKZP i ZFŚS przez Pracownika (Nr 10 na

liście płac).

Nr 53 - Wyjaśnienie Kierownika Referatu w sprawie braku ewidencjonowania w aktach

osobowych nagród.

Nr 54 - wydruki z ewidencji konta 991 i 992,

Nr 55 - wyjaśnienie złożone przez naczelnik wydziału finansowo-budżetowego,

Nr 56 - kserokopia wyciągu z planu finansowego Starostwa Powiatowego,

Nr 57 - wyjaśnienie złożone przez inspektor wydziału finansowo-budżetowego,

Nr 58 - kserokopia umowy zawartej z WFOŚiGW oraz poleceń przelewu,

Nr 59 - wyjaśnienie złożone prze naczelnik wydziału finansowo-budżetowego,

Nr 60 - kserokopia wyciągu ze sprawozdania Rb-27S,

Nr 61 - wyjaśnienie złożone przez Skarbnik Powiatu oraz głównego księgowego Zarządu

Dróg Powiatowych,

Nr 62 - Kserokopia polecenia wyjazdu służbowego nr 383 z dnia 15.11.2012r. oraz wyciągu z

zarządzenia Nr 21/2012 Starosty Sandomierskiego,

Nr 63 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 64 - kserokopia wyliczenia odpisu na z.f.ś.s. poleceń przelewu, wyciągu bankowego oraz

wyciągu z regulaminu z.f.ś.s.

Nr 65 - wyjaśnienie złożone prze p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywa-

telskich, Ochrony Zdrowia,

Nr 66 - kserokopie faktur dotyczących zakupu usług gastronomicznych,

Nr 67 - wyjaśnienie złożone prze p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywa-

telskich, Ochrony Zdrowia,

Nr 68 - wyjaśnienie Skarbnik Powiatu,

Nr 69 - ~serokopie ~chw.a;1 tr XXI~25~/2009 Rady ~owiatu z dnia 1~ września 2~09 ~oku
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oraz ich rozliczania, rozliczenia udzielonej dotacji - zawierającej liczbę wychowanków oraz

poleceń przelewu,

Nr 70 - kserokopie umów w sprawie udzielenia dotacji celowych,

Nr 71 - wyjaśnienie Skarbnik Powiatu,

Nr 72 - kserokopie rozliczenia udzielonej Miastu Sandomierz dotacji celowej oraz polecenia

przelewu z dnia 25.10.2012r.

Nr 73 - wyjaśnienie Skarbnik Powiatu w sprawie nieterminowego regulowania zobowiązań,

Nr 74 - kserokopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Nr 75 - wyjaśnienie specjalisty ds. inwestycji i remontów,

Nr 76 - kserokopia SIWZ na kredyt długoterminowy,

Nr 77 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów,

Nr 78 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów dotyczące terminu

wpłaty wadium,

Nr 79 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów dotyczące katalogu

środków ochrony prawnej,

Nr 80 - kserokopia wyciągu bankowego - zwrot wadium,

Nr 81 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów dotyczące zwrotu

wadium,

Nr 82- kserokopia SIWZ,

Nr 83 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o. Naczelnika

Wydziału Organizacyjnego,

Nr 84 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o. Naczelnika

Wydziału Organizacyj ne go,

Nr 85 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o. Naczelnika

Wydziału Organizacyjnego,

Nr 86 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o. Naczelnika

Wydziału Organizacyjnego,

Nr 87 - kserokopia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

Nr 88 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę ds. inwestycji i remontów oraz p.o. Naczelnika

Wydziału Organizacyjnego,

Nr 89 - kserokopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Nr 90 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,,

Nr 91 - kse.ro,k~pi~SIi,zj .

Nr 92/c-. o/;ntent/Hezrż~ne przezStarostę p~;;atu,
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Nr 93 - Kserokopia ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych,

Nr 94 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 95 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 96 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 97 - kserokopie zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty,

Nr 98 - kserokopia umowy na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych,

Nr 99 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 100 - Kserokopie umów na przewóz dzieci, faktur oraz poleceń przelewu dotyczących

inspektor wydziału finansowo-budżetowego Pani Danuty P.

Nr 101 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 102 - kserokopie umów zlecenia,

Nr 103 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 104 - kserokopia wyciągu ze sprawozdania Rb-27S,

Nr 105 - wyjaśnienie złożone przez Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego,

Nr 106 - kserokopie umowy najmu z dnia 9 lutego 2011 roku, protokołu zdawczo-

odbiorczego, aneksu nr 1 z dnia 23.03.2012r., nr 2 z dnia 5.09.20l2r. deklaracji na podatek od

nieruchomości za lata 2011-2012 oraz poleceń przelewu,

Nr 107 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 108 - kserokopia sprawozdania Rb-27ZZ,

Nr 109 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę wydziału finansowo-budżetowego,

Nr 110 - wyjaśnienie złożone przez specjalistę wydziału finansowo-budżetowego,

Nr 111 - kserokopia decyzji znak GN.II.70l2/5/2008 z dnia 7.04.2008r.

Nr 112 - wyjaśnienie złożone przez Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomości,

Nr 113 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 114 - wyjaśnienie złożone przez Starostę Powiatu,

Nr 115 - Kserokopia Zarządzenia Nr 34 i załącznika nr 1, planów kontroli na 2012 i 2013.

Nr 116 - Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału FB w sprawie kontroli zarządczej.

Nr 117 - Kserokopie poleceń księgowania płac w 2012 roku.

Nr 118 - Wyjaśnieni Naczelnik Wydziału FB w sprawie poleceń księgowania list płac.

Nr 119 - Oświadczenie w sprawie dyscyplin.

Nr 120 - Kserokopie zawiadomień prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Protokół składa się ze l6~0~tron kolejno ponumerowanych.
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Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr l do Nr 120, które ujęto zgodnie

z powyższym wykazem.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz

protokołu przekazano Staroście Sandomierskiemu. Starostę oraz Skarbnika Powiatu

poinformowano o przysługującym im uprawnieniu do odmowy podpisania protokołu.

Zgodnie z art. 9 ust. l a ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1113) kierownik jednostki oraz

skarbnik mają prawo odmowy podpisania protokołu, składając w ciągu trzech dni od daty

jego otrzymania pisemne wyjaśnienie, co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego pod pOZYCJą

3/20l3.

Inspektorzy RIO: Skarbnik: Starosta

I

; 'r awt Nied.{·wiedź

Otrzymałem - Sandomierz, dnia 16 października 2013 roku.
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