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I. 	USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE. 

1.1. Dane ogólne dotyczące kontroli. 

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

- starszego inspektora Violettę  Tuszyńską  - Sikorę  w okresie od 22.10.2020 r. 
do 04.01.2021 r. (z uzasadnioną  przerwą  w dniu 05.11.2020 r.); 

- inspektora Katarzynę  Łodziewską  w okresie od 22.10.2020 r. do 04.01.2021 r. 
(z uzasadnioną  przerwą  w dniu 05.11.2020 r.); 

działających na podstawie upoważnień  Prezesa RIO w Szczecinie: Nr 87.2020 i Nr 88.2020 
z dnia 13.10.2020 r. 

Jednostka kontrolowana: 
Urząd Miasta Świdwin 
Plac Konstytucji 3 Maja 1 
78 - 300 Świdwin 

Tel. (94) 365-20-11 (12,13,14), 
fax (94) 365-22-83 

e-mail: ratusz@swidwin.pl  
http: www.swidwin.pl  
www.swidwin.pl  
swidwin.biuletyn.net  

NIP 672-00-09-268 
REGON 000525429 

Świdwin to ponad 15 tysięczne miasto znajdujące się  w północno-zachodniej Polsce, 
w centrum województwa zachodniopomorskiego na Wysoczyźnie Lobeskiej nad rzeką  Regą  
przy drogach wojewódzkich nr 151, nr 152, nr 162. Zajmuje 23 kilometry kwadratowe 
powierzchni, zamieszkałe przez 15 173 mieszkańców - według stanu na dzień  31 grudnia 
2019r. 

1.2. Kierownictwo jednostki. 

W badanym okresie funkcje kierownicze pełnili: 

Przewodniczący Rady Miasta:  

Monika Stępniak, wybrana w tajnym głosowaniu na mocy uchwały Nr I/1/18 Rady Miasta 
Świdwin z dnia 20 listopada 2018 r., poprzednio uchwałą  Nr 111/14 Rady Miasta Świdwin 
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z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Świdwin 
na Przewodniczącego został  wybrany Henryk Klaman. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:  

Anna Zgienicka i Krzysztof Olszewski, wybrani na mocy uchwały Nr I/2/18 Rady Miasta 
Świdwin z dnia 20 listopada 2018 r., poprzednio Mirosława Lemańczyk i Stanisław Cieśliński 
na podstawie uchwały Nr I/2/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Świdwin. 

Burmistrz:  

W wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. Burmistrzem 
Miasta Świdwin został  wybrany Piotr Feliński (zaświadczenie z dnia 20 listopada 
2018 r., wydane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Świdwinie). 
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Świdwina nastąpiło na sesji w dniu 20 listopada 
2018 r. (wyciąg z protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Miasta Świdwin odbytej w dniu 
20 listopada 2018 r.). 
Poprzednio w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 
Burmistrzem Świdwina został  wybrany ponownie Jan Andrzej Owsiak (zaświadczenie 
z dnia 20 listopada 2014 r., wydane przez Przewodniczącą  Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Świdwinie). Złożenie ślubowania i objęcie stanowiska przez Burmistrza Miasta Świdwin 

nastąpiło 28 listopada 2014 r. (wyciąg z Protokołu Nr 112014 z sesji Rady Miasta Świdwin 
z dnia 28 listopada 2014 r.). 

Zastępca Burmistrza:  

W latach 2016-2019 i do dnia kontroli funkcję  Zastępcy Burmistrza sprawowali: 

1)Zarządzeniem Nr WO/95/1 1 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 września 2011 roku, 
z dniem 15 września 2011 r. powołano Zygmunta Maksiak na stanowisko Zastępcy 
Burmistrza Miasta Świdwin; 

.- Zarządzeniem Nr WO/25/16 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy 
Burmistrza Miasta Świdwin, z dniem 29 lutego 2016 r. odwołano Zygmunta 
Maksiaka ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Świdwin z powodu przejścia 
na emeryturę. 

2)Zarządzeniem Nr WO/28/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 lutego 2016 r. 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Świdwin, z dniem 01 marca 2016 r. 
powołano Urszulę  Cieślińską  na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Świdwin; 

Zarządzeniem Nr WO/169/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie odwołania 
Zastępcy Burmistrza Miasta Świdwin, odwołano Urszulę  Cieślińską  ze stanowiska 
Zastępcy Burmistrza Miasta Świdwin. Odwołanie było równoznaczne 
z rozwiązaniem stosunku pracy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który 
upłynął  z dniem 28 lutego 2019 r. 

3)Zarządzeniem Nr WO/182/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Świdwin, z dniem 04.02.20 19 r. 
powołano Beatę  Ociepa na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Świdwin. 
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Sekretarz Miasta:  

W okresie objętym kontrolą  funkcję  Sekretarza Miasta Świdwin pełnił  Andrzej Rewiński, 

zatrudniony z dniem 01.04.2010 r. umową  o pracę  z dnia 31.03.2010 r. na czas nieokreślony 

i pełniący funkcję  Sekretarza do dnia kontroli. Z przedłożonych w trakcie kontroli 
dokumentów tj. Informacji o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta z dnia 
3 1.03.2010 r. wynikało, że Andrzej Rewiński został  wybrany na stanowisko Sekretarza 
Miasta Świdwin w wyniku naboru na ww. stanowisko. 

Sekretarz spełniał  wymóg określony w art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, 
tj. posiadania co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym 
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy o pracownikach samorządowych 
lub innych jednostkach sektora finansów publicznych. 

Skarbnik Miasta:  

Uchwałą  Nr IV/20/90 Rady Miasta i Gminy w Świdwinie z dnia 7 sierpnia 1990 r. 
w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy na to stanowisko organ stanowiący powołał  
Urszulę  Cieślińską, będącą  jednocześnie głównym księgowym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Uchwałą  Nr XV/123/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2016 roku odwołano Urszulę  
Cieślińską  ze stanowiska Skarbnika Miasta Świdwin będącego jednocześnie głównym 
księgowym budżetu miasta, z powodu przejścia na emeryturę. Odwołanie było równoznaczne 
z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 28 lutego 2016 roku na podstawie porozumienia 
stron. 

Uchwałą  Nr XV/124/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2016 roku powołano z dniem 
29 lutego 2016 roku Przemysława Tadeusza Pisula na stanowisko Skarbnika Miasta Świdwin. 

Uchwałą  Nr IV/20/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2019 r. odwołano 
Przemysława Pisulę  ze stanowiska Skarbnika Miasta Świdwin. Odwołanie było równoznaczne 
z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 stycznia 2019 roku na podstawie wypowiedzenia 
stosunku pracy dokonanego przez Pracownika. 

Uchwałą  Nr IV/21/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 
Skarbnika Miasta Świdwin, z dniem 01 lutego 2019 r. powołano Magdalenę  Grad 
na stanowisko Skarbnika Miasta Świdwin, która pełniła funkcję  Skarbnika do dnia kontroli. 

Kserokopie ww. uchwał  powołujących i odwołujących Skarbników złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 5. 

1.3. Wewnętrzne regulacje organizacyjno - prawne. 

1.3.1. Statut gminy. 

W badanym okresie w Urzędzie Miasta obowiązywał  Statut Miasta Świdwin 
wprowadzony uchwałą  Nr V/32/15 Rady Miasta Świdwin z 27 marca 2015 r., którą  
ujednolicono tekst uchwały Rady Miasta Świdwin w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin 
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(opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r., 
poz. 1727). 

Do ww. Statutu wprowadzono zmiany n/w uchwałami Rady Miasta: 

Nr XIV/121/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., 
Nr XXX111262/1 7 z dnia 27 września 2017 r. 

Statut Miasta Świdwin uchwalono uchwałą  Nr XLV/350/1 8 Rady Miasta Świdwin z dnia 
26 września 2018 r. (opublikowano w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego 
w dniu 25 października 2018 r.). 

W swoich zapisach statut określał: 

• wewnętrzny ustrój Miasta Świdwin, jej zakres działania, jednostki organizacyjne (10), 
które zostały wymienione w dalszej części protokołu; 

• zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; 
• organizację  wewnętrzną  oraz tryb pracy Rady Miasta; 
• tryb pracy Burmistrza Miasta Świdwin; 
• Komisje Rady; 
• zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej; 
• zasady dostępu do dokumentów: 

zasady dostępu do informacji publicznej określają  ustawy, 
> każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji oraz dostępu do dokumentów 

wynikających z wykonywanych zadań  publicznych, w tym 
do protokołów z sesji i posiedzeń  Komisji; 
dokumenty udostępniane są  w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy; 
udostępnianie dokumentów odbywa się  w obecności pracownika Urzędu 
z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo 
chronionych wynikających z odrębnych przepisów; 
osoby zainteresowane mogą  przeglądać  protokoły z sesji, sporządzać  z nich notatki i 
odpisy; 

• organ wykonawczy Miasta - Burmistrz; 

• Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami 
prawa; 

• przygotowywanie projektów uchwał  Rady Miasta; 

• określanie sposobu wykonywania uchwał; 
• gospodarowanie mieniem komunalnym; 
• wykonywanie budżetu; 

• zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 

• Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę; 
• w realizacji zadań  własnych Miasta Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miasta; 

• Burmistrz realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta w trybie określonym 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu nadanym przez Burmistrza; 
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• Burmistrz składa raz w kwartale na sesji Rady Miasta sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

1.3.2. Regulamin organizacyjny urzędu. 

W latach 2016-2019 w Urzędzie Miasta Świdwin obowiązywał  Regulamin 
Organizacyjny określający organizację  i zasady funkcjonowania urzędu wprowadzony 
do stosowania zarządzeniem Nr WO/121115 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 
28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin 
oraz wprowadzono zmiany do ww. Regulaminu n/w zarządzeniami: 

- NrWO/128/15 z dnia 6 listopada 2015 r., 
- Nr WO/122/16 z dnia 25 listopada 2016 r., 
- Nr WO/10/17 z dnia 10 stycznia 2017 r., 
- Nr WO/61/17 z dnia 17 maja 2017 r., 
- Nr WO/80/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., 
- Nr WO/I 15/17 z dnia 26 września 2017 r., 
- Nr WO/134/17 z dnia 14 listopada 2017 r., 
- NrWO/146/l7zdnia 14 grudnia 2017 r., 
- NrWO/55/l8zdnia l6 maja 2Ol8r., 
- Nr WO/63/18 z dnia 23 maja 2018 r., 
- Nr WO/132/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r., 

Ww. zarządzenia utraciły moc. 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Świdwin wprowadzono Zarządzeniem 
Nr WO/21/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin (weszło w życie z dniem wydania z mocą  
obowiązującą  od dnia 1 marca 2019 r.) oraz wprowadzono zmiany do ww. Regulaminu 
n/w zarządzeniami: 

Nr WO/35/19 z dnia 27 lutego 2019 r., 
> Nr WO/88/19 z dnia 4 lipca 2019 r., 

Nr WO/109/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r., 
Nr WO/118/19 z dnia 26 września 2019 r., 
NrWO/147/l9zdnia ł 7 grudnia 20l9r., 
Nr WO/29/20 z dnia 27 lutego 2020 r., 
Nr WO/66/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Ww. zarządzenia weszły w życie z dniem wydania. 

W ww. Regulaminach Organizacyjnych określono m. in.: 
- strukturę  organizacyjną  Urzędu, 
- zasady funkcjonowania Urzędu, 
- zadania i kompetencje Burmistrza, Zastępcy Burmistrza. 

Miasta, 
- zadania Kierowników Wydziałów, Referatów Urzędu, 

Sekretarza i Skarbnika 
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- zadania komórek organizacyjnych Urzędu, 
- zadania i kompetencje poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy. 
- organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie, 
- zasady opracowywania projektów uchwał  Rady Miasta, aktów prawnych Burmistrza 

i sposobu ich realizacji, 
- zasady podpisywania pism, 
- 	organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

1.4. Dane ogólne o samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych 
współdziałających i nadzorowanych. 
1.4.1. Samorządowe jednostki organizacyjne. 

Zgodnie ze Statutem Miasta Świdwin uchwalonym uchwałami Rady Miasta Świdwin 
Nr V/32/15 z 27 marca 2015 r. i Nr XLV/350/18 z dnia 26 września 2018 r. w okresie 
od 2018 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Miasta: 

1. Świdwiński Ośrodek Kultury - instytucja kultury posiadająca osobowość  prawną, 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie —jednostka budżetowa, 
3. Park Wodny „RELAX" - zakład budżetowy, 
4. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka —jednostka budżetowa, 
5. Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Topolą" —jednostka budżetowa, 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego —jednostka budżetowa, 
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ppor. E. Gierczak - 

jednostka budżetowa, 
8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich —jednostka budżetowa, 
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych —jednostka budżetowa, 
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie —jednostka budżetowa. 

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach oświatowych Miasta Świdwin 
wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta. 
Z wyjaśnienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 9 w sprawie organizacji obsługi 
rachunkowo-finansowej i sprawozdawczej w samorządowych jednostkach oświatowych 
Miasta Świdwin wynika, że cyt. „ W latach 2016-2019 w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Świdwin obsługa rachunkowo-finansowa  oraz sprawozdawczość  
budżetowa prowadzona jest odrębnie w każdej z placówek. Poniżej przedstawiam dane 
kontaktowe do głównych księgowych prowadzących rozliczania rachunkowo-finansowe 
w poszczególnych placówkach. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Bożena Niedziałek - tel. 94-365-24-62 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Barbara Dymon - tel. 94-365-22-34 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - Joanna Grad - tel. 94-365-10-41 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 - Iwona Goleniowska - tel. 94-365-30-21 
5. Publiczne Przedszkole nr 1 - Katarzyna Piekarska - tel.94-365-20-93 
6. Publiczne Przedszkole nr 2 - Małgorzata Krauz - tel. 94-3 65-32-02 

Placówki prowadzą  odrębną  księgowość  oraz poosiadają  odrębne rachunki bankowe. Każda 
zplacówek odrębnie sporządza sprawozdanie budżetowe „. 
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1.4.2. Komunalne osoby prawne. 

Zgodnie ze Statutem Miasta Świdwin uchwalonym uchwałami Rady Miasta Świdwin 
Nr V/32/15 z 27 marca 2015 r. i Nr XLV/350/18 z dnia 26 września 2018 r. w badanym 
okresie funkcjonowały następujące spółki komunalne: 

1) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie. 

Uchwałą  Nr XII1"100/99 Rady Miejskiej w Świdwinie z dnia 23 września 1999 roku 
przekształcono Zakłady budżetowe o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie" i 
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdwinie" wjednoosobową  spółkę  gminy 
z ograniczona odpowiedzialnością  Miasta Świdwin pn. „Zakład Usług Komunalnych Spółka 
z o. o. w Świdwinie". 

2) Miejska Energetyka Ciepina Sp. z o.o. w Świdwinie. 

Uchwałą  Nr XXXI!266/97 Rady Miejskiej w Świdwinie z dnia 20 marca 1997 roku 
w sprawie wyboru formy organizacyjnej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepinej 
w Świdwinie, wybrano nową  formę  organizacyjną  - jednoosobową  spółkę  gminy miejskiej 
Świdwin z ograniczoną  odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło z dniem 1 stycznia 
1998 r. 

1.4.3. Uczestnictwo w związkach komunalnych. 

Z oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  
Grad - Skarbnika Miasta wynika, że Miasto Świdwin w latach 2016-2019 i do dnia kontroli, 
nie uczestniczyło w związkach komunalnych. Oświadczenie złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 2. 

1.4.4. Jednostki pomocnicze. 

Rada Miasta uchwaliła odrębne Statuty dla Osiedli Miasta na mocy n/w uchwał: 

- Nr IV/40/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli - 
uchwała utraciła moc, 

- Nr VIL"34/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli, 
- zmieniająca uchwała Nr VIII/35/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Statutów Osiedli. 

Zgodnie z uchwałą  Nr VI1"34/19 z dnia 27 marca 2019 r. w gminie Miasto Świdwin 
funkcjonowały Osiedla od Nr 1 do Nr 8, które obejmowały następujące ulice: 

1 )Osiedle Nr 1: Batalionów Chłopskich, Kołobrzeska, Kościuszki, Królowej Jadwigi, 
Lipowa, 3 Marca, Plac Jana Pawła II, Plac Lotników, Polna, Reymonta, Spółdzielcza; 

2)Osiedle Nr 2: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Brawo, Cmentarna, Emilii 
Gierczak, Deszczowa, Ks. Jerzego Popiełuszki, Osiedle Chrobrego, Plac Sybiraków, 
Pogodna, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Wiejska, Zduńska, Jesienna, Letnia, 
Tęczowa, Zimowa, Wiosenna; 
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3)Osiedle Nr 3: Dobra Rycerskie, Drawska, Lekarska, Nowomiejska, Podgórna, 
Podmiejska, Wczasowa, Żeromskiego, Zielone Wzgórze; 

4)Osiedle Nr 4: Bolesława Krzywoustego, Grodzka, Krótka, Plac Konstytucji 3 Maja, 
Lączna, 1 Maja, Mieszka 1, Nad Rep, Niedziałkowskiego, Ogrodowa, Orląt 

Lwowskich, Podwale, Słowiańska, Sportowa, Wenedów; 
5)Osiedle Nr 5: Józefa Piłsudskiego, Kombatantów Polskich, Połczyńska, Wojska 

Polskiego, Cicha, Dobra, Jarzębinowa, Spokojna; 
6)Osiedle Nr 6: Aleksandra Fredry, Cypriana Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana 

Kochanowskiego, Juliana Tuwima, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, 

Mickiewicza, Mikołaja Reja, Miła, Nowa, Parkowa, Słowackiego, Władysława 
Broniewskiego, Zofii Nałkowskiej, Wisławy Szymborskiej; 

7)Osiedle Nr 7: Bydgoska, Chełmińska, Energetyków, Gdańska, Gnieźnieńska, 
Grudziądzka, Katowicka, Koszalińska, Krakowska, Łąkowa, Łokietka, Olsztyńska, 
Opolska, Pocztowa, Pomorska, Poznańska, Sopocka, Szczecińska, Toruńska, 
Warszawska, Wileńska, Wrocławska; 

8)Osiedle Nr 8: Boczna, Jurija Gagarina, Lotnicza, Szturmowców, Gen. Bryg Jacka 
Bartoszcze, Żwirki i Wigury. 

Statuty te określały w szczególności: 

• nazwę  i ich obszar, 

• organizację  i zadania ich organów, 

• zasady i tryb wyboru ich organów, 

• zadania Osiedli, 
• uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki fmansowej w ramach 

budżetu Miasta, 
• nadzór nad działalnością  Osiedli, 

• gospodarka finansowa Osiedli. 

Uwag nie wniesiono. 

1.5. Partnerstwo publiczno-prywatne. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta oraz 
Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta wynika, iż  w latach 2016-2019 i do dnia kontroli Miasto 
Świdwin nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Ww. oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2. 

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

W okresie objętym kontrolą  Burmistrz Miasta Świdwin powierzył  obowiązki 
i odpowiedzialność  za wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej oraz 
rachunkowości n/w osobom, pełniącym funkcję  Skarbnika Miasta: 
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1. Urszuli Cieślińskiej - Zarządzeniem Nr WO/6/1 I Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 
25 stycznia 2011 r., na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Skarbnikowi Miasta 
Świdwin - głównemu księgowemu budżetu obowiązki i odpowiedzialność  w zakresie: 

- 	prowadzenia rachunkowości jednostki, 
- wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
- wykonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym, 
- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych. 

Skarbnik Miasta - Urszula Cieślińska własnoręcznym podpisem z dniem 25 stycznia 2011 r. 
potwierdziła przyjęcie do realizacji odpowiedzialności za powierzone obowiązki. 

Burmistrz Miasta zakresem czynności powierzył  Urszuli Cieślińskiej - Skarbnikowi Miasta 
prowadzenie całości gospodarki finansowej Miasta Świdwin, a w szczególności: 

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 
- prowadzenie gospodarki fmansowej, 
- opracowanie przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, 
- opracowanie i przedkładanie Burmistrzowi roboczej wersji projektu budżetu 

i sprawozdania z wykonania budżetu, 
- kontrasygnowanie oświadczeń  woli mogących spowodować  powstanie zobowiązań  

pieniężnych, 
- sporządzanie projektów uchwał  Rady i zarządzeń  Burmistrza w sprawach dotyczących 

spraw finansowych, 
- nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, a w szczególności nad 

przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. 

Zakres czynności został  przyjęty do realizacji przez Skarbnika oraz przyjęta została 
odpowiedzialność  za powierzone obowiązki w dniu 1 kwietnia 2007 r. 

2.Przemysławowi Pisula - Zarządzeniem Nr WO/32/16 Burmistrza Miasta Świdwin 
z dnia 29 lutego 2016 r., na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Skarbnikowi Miasta 
powierzono obowiązki i odpowiedzialność  prowadzenia rachunkowości 
i gospodarki fmansowej w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki, 
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
3) dokonywania wstępnej kontroli: 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 

i fmansowych. 
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Przemysław Pisula - Skarbnik Miasta własnoręcznym podpisem z dniem 29.02.2016 r. 
potwierdził  przyjęcie do realizacji ww. obowiązki oraz odpowiedzialność. 

Burmistrz Miasta zakresem czynności powierzył  Przemysławowi Pisuli - Skarbnikowi Miasta 
prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Miasta Świdwin, a w szczególności: 

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 
- prowadzenie gospodarki finansowej: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji; 
zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów; 
zapewnieniu prawidłowego poboru opłaty skarbowej, 

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia 
rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, 
zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 

- opracowywanie i przedkładanie Burmistrzowi roboczej wersji projektu budżetu 
i sprawozdania z wykonania budżetu, 

- 	opracowanie projektu wieloletniej prognozy fmansowej Miasta oraz jej zmian, 
- kontrasygnowanie oświadczeń  woli mogących spowodować  powstanie zobowiązań  

pieniężnych, 
- sporządzanie projektów uchwał  Rady i zarządzeń  Burmistrza w sprawach dotyczących 

spraw finansowych, 
- przekazywanie uchwał  Rady Miasta do Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie 

z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
- nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, a w szczególności nad 

przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. 

Skarbnik - Przemysław Pisula w dniu 29.02.2016 r. przyjął  do realizacji ww. powierzone 
obowiązki potwierdzając własnoręcznym podpisem. 

3. Magdalenie Grad - Zarządzeniem Nr WO/24/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 
01 lutego 2019 r., na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Skarbnikowi Miasta 
powierzono obowiązki i odpowiedzialność  prowadzenia rachunkowości i gospodarki 
finansowej w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki, 
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
3) dokonywania wstępnej kontroli: 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 

i finansowych. 

Magdalena Grad - Skarbnik Miasta własnoręcznym podpisem z dniem 01.02.2019 r. 
potwierdziła przyjęcie do realizacji ww. obowiązki oraz odpowiedzialność. 

Burmistrz Miasta zakresem czynności powierzył  Magdalenie Grad - Skarbnikowi Miasta 
prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Miasta Świdwin, a w szczególności: 
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- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

- prowadzenie gospodarki finansowej: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji; 
zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów; 
zapewnieniu prawidłowego poboru opłaty skarbowej, 

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia 

rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, 
zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 

- opracowywanie i przedkładanie Burmistrzowi roboczej wersji projektu budżetu 
i sprawozdania z wykonania budżetu, 

- 	opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz jej zmian, 
- kontrasygnowanie oświadczeń  woli mogących spowodować  powstanie zobowiązań  

pieniężnych, 
- sporządzanie projektów uchwał  Rady i zarządzeń  Burmistrza w sprawach dotyczących 

spraw finansowych, 

- przekazywanie uchwał  Rady Miasta do Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie 
z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 

- nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, a w szczególności nad 
przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. 

Skarbnik Miasta - Magdalena Grad w dniu 01.02.2019 r. przyjęła do realizacji 
ww. powierzone obowiązki potwierdzając własnoręcznym podpisem. 

Zadania Skarbnika Gminy określono również  w * 14 Regulaminu Organizacyjnego 
przyjętego Zarządzeniami: Nr WO/121/15 z dnia 28 października 2015 r. i Nr WO/21/19 
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin. 

Kserokopie wskazanych powyżej pism w sprawie powierzenia odpowiedzialności 
Skarbnikom, zakresów czynności Skarbników oraz zadań  Skarbnika wynikających 
z Regulaminów Organizacyjnych złożono do akt kontroli pod poz. Nr 4. 

1.7. Wykonywanie obowiązku w zakresie audytu wewnętrznego. 

Na podstawie obowiązujących w latach 2016-2019 uchwał  Rady Miasta Świdwin 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na lata: 

• 2016 —Nr XiV/1 1/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., 
• 2017—NrXXIV/189/16zdnia28 grudnia 2016 r., 
• 2018 —Nr XXXVIJ285/17 z dnia 22 grudnia 2017 r., 
• 2019—NrIIL"9/l8z dnia 27 grudnia 20l8r. 

stwierdzono, że planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody Miasta wynosiły: 
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ROK Suma dochodów i przychodów Suma wydatków i rozchodów 

2016 58530000,00zł  58530000,00zł  
2017 67413710,00zł  67413710,0zł  
2018 72 096 604,39 zł  72 096 604,39 zł  
2019 68 390 009,98 zł  68 390 009,98 zł  

Wobec powyższego, w latach 2016-2019 Gmina Miasto Świdwin jako jednostka samorządu 

terytorialnego była zobowiązana do sprawowania audytu wewnętrznego, gdyż  kwoty 

dochodów i przychodów gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego oraz wydatków 

i rozchodów dokonywanych ze środków publicznych przekroczyła kwoty określone art. 274 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. Nr 1240). 

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą  Urząd Miasta Świdwin zawarł  
niw Umowy o pracę  z pracownikiem na stanowisku audytora wewnętrznego: 

w dniu 22.01.2016 r. na czas określony na okres od dnia 01.02.2016 r. do dnia 

3 1.01.2017 r. na 0,5 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy; 

w dniu 31.01.2017 r. na czas nieokreślony od dnia 01.02.2017 r. na 0,5 etatu 

w systemie zadaniowego czasu pracy. 

Dane pracownika (audytora wewnętrznego), z którym Miasto Świdwin zawarło ww. Umowy 

o pracę  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 6. 

Ww. pracownik zatrudniony na stanowisku audytora wewnętrznego posiadał  uprawnienia 

do wykonywania tej funkcji zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych tj. (zaświadczenie Ministra Finansów Nr 787/2004 z dnia 

28 września 2004 r.). 

Niniejszą  kontrolą  objęto przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2018 r. 

W ramach planu na 2018 r. ujęto 6 n/w zadań  audytowych: 

1) Polityka bezpieczeństwa informacji (1-IV kwartał  2018 r.) - obszar wskazany przez 
Ministerstwo Finansów do corocznego obejmowania audytem. 

2) Realizacja obowiązku podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości 

(I-IV kwartał  2018 r.). 

3) Dotacje udzielane przez Miasto Świdwin organizacjom w zakresie sportu 

(I-IV kwartał  2018 r). 

4) Legalność  i efektywność  stosowania procedur inwentaryzacyjnych w Jednostce 

(I-IV kwartał  2018 r.). 

5) Audyt w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie (1-IV kwartał). 
6) Polityka bezpieczeństwa informacji (I-IV kwartał). 

Na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2018 r. (przedstawionego kierownikowi 
jednostki w dniu 22.12.2017 r.) oraz sprawozdań  z przeprowadzenia audytu 

(tj. sporządzonego w dniu 14.01.2019 r. i przedstawionego kierownikowi jednostki - podpis 
17 
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Burmistrza Miasta) oraz sprawozdania końcowego z dnia 28.01.2019 r. z wykonania planu 

audytu za 2018 rok ustalono, że planu audytu na 2018 r. nie wykonano w 100%. 

Zgodnie z końcowym sprawozdaniem, niezrealizowane zaplanowane zadanie audytowe 
„Dotacje udzielane przez Miasto Świdwin organizacjom w zakresie sportu" zostało 
przeniesione do realizacji w roku 2019 - uzgodniono z Kierownikiem Jednostki na podstawie 

10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 
wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480, z późn. 
zm.). Z przedłożonego kontrolującej planu audytu wewnętrznego na 2019 r. wynikało, 
że uwzględniono w nim ww. zadanie audytowe. 

Uwag w powyższym zakresie nie wniesiono. 

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

Na podstawie zapisów zawartych w Książce kontroli Urzędu Miasta Świdwin 
niw zewnętrzne organy kontrolne przeprowadziły kontrole w latach 2018-2020 w zakresie 
gospodarki fmansowej, m.in. przez: 

L.p. 

Czas trwania czynności 
kontrolnych Nazwa organu kontroli Zakres przedmiotowy 

przeprowadzonej kontroli data podjęcia 
kontroli 

data 
zakończenia 

kontroli 

L 26.04.2018 r. 26.04.2018 r. WFOŚiGW w Szczecinie Kontrola projektu RPZP 	pn. 	„Przebudowa 
sieci 	kanalizacji 	deszczowej 	ul. 	3 	Marca 
i ul. Kościuszki". 

2. 24.09.20 18 r. 24.09.20 18 r. Państwowa Inspekcja Pracy 
Oddział  w Koszalinie 

Przestrzeganie 	przepisów 	o 	urlopach 
wypoczynkowych. 

2.  15.01.2019 r. 16.01.2019 r. WUP Szczecin Kontrola realizacji Programów Edukacyjnych. 
3.  01.02.2019 r. 19.02.2019 r. ZUS Kontrola 	w 	Wydziale 	Planowania 

i 	Finansowo-Budżetowym 	- 	płace, 
ubezpieczenia pracowników. 

4.  12.02.2019 r. 12.02.2019 r. Urząd Wojewódzki Wydział  
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

Dot. zadania pn. „Przebudowa boiska 	pr 
Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie" 
w ramach PZOW 2014 - 2020. 

5.  19.02.2020 r. me 
zakończono 

Urząd Wojewódzki 
Wydział  Kontroli 

Kontrola 	w 	zakresie 	prawidłowości 
wykorzystania i rozliczenia dotacji w ramach 
realizacji 	programów 	„Pomoc 	państwa 	w 
zakresie dożywiania" w 2018 r. oraz „Posiłek w 
Szkole 
i w Domu w 2019 r.". 
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II. 	KSIĘGOWOŚĆ  I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. 

2.1. Stan i kompletność  ksiąg  rachunkowych budżetu i urzędu. 

2.1.1. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. 

Zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Świdwin w latach 2016 - 

2019, zostały wprowadzone do stosowania zarządzeniem wewnętrznym Burmistrza Miasta 

Świdwin Nr WO/22/1 I z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miasta - obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Do ww. zasad wprowadzono zmiany zapisów w dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

(politykę) rachunkowości n/w zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdwin: 

1) Nr WOli 12/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. - weszło w życie z dniem wydania, 

2) Nr W01148115 z dnia 29 grudnia 2015 r. - weszło w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r., 

3) Nr W016/16 z dnia 7 stycznia 2016 r. - weszło w życie od 1 stycznia 2016 r., 
4) Nr W016/1 8 z dnia 4 stycznia 2018 r. - weszło w życie z dniem wydania, 
5) Nr WO/69/18 z dnia 25 maja 2018 r. - weszło w życie z dniem wydania. 

W toku niniejszej kontroli analizie poddano zgodność  opracowanych zasad, wprowadzonych 

do stosowania ww. zarządzeniami stwierdzając, że obejmowały one: 

- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązujące metody wyceny 
aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego - załącznik nr 1, 

- wykaz kont dla budżetu Miasta Świdwin - załącznik nr 2. 

- 	wykaz kont dla Urzędu Miasta Świdwin (jednostki budżetowej) - załącznik nr 3, 

- zasady rachunkowości i planu kont dla ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych - załącznik nr 4, 

- wykaz systemów komputerowych tworzących księgi rachunkowe w Mieście Świdwin - 
załącznik nr 5, 

- system ochrony i przechowywania zbiorów oraz udostępniania danych i dokumentów - 
załącznik nr 6, 

- 	zasady ustalania odpisów aktualizujących wartość  należności - załącznik nr 7. 

Zasady funkcjonowania kont wprowadzono z zachowaniem zasad ustalonych 
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę  poza granicami Rzeczpospolitej 

polskiej. 

Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Świdwin obejmują: 

1. księgi jednostki samorządu terytorialnego (organu), 

2. księgi jednostki budżetowej - Urzędu Miasta. 
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Powyższym zarządzeniem ustalono wykaz programów komputerowych dopuszczonych 

do stosowania, który stanowi: 

- FK - Gmina y.2, system fmansowo-księgowy z ZETO Koszalin, udostępniany 

dla użytkowników działu księgowego. W ww. zarządzeniu wskazano datę  rozpoczęcia 
eksploatacji oprogramowania, tj. w dniu 01 kwietnia 1995 roku. 

Aktualna umowa Nr 8664 z dnia 11.08.2014 r. autorstwa ZETO - umowa zawarta 
od 01.09.2014 r. do 3 1.08.2017 r. W * 7 ust. 3 Umowy zawarto, że cyt. „Umowę  uważa 

się  za przedłużoną  na kolejny rok, jeżeli w terminie do jednego miesiąca licząc wstecz 
od zakończenia obowiązywania umowy, Zamawiający nie złoży oświadczenia że rezygnuje 
z przedłużenia umowy. Zapis ten dotyczy również  kolejnych lat. 

W skład tego systemu wchodzą  następujące moduły: 

Finanse i Księgowość, 
) Budżet, 

Kasa, 
System Podatkowy, 
Rozliczenie Bezgotówkowe, 

> Fakturowanie, 
Majątek Trwały, 
Kadry i Płace, 
Administrator. 

System powstał  w oparciu o INFORMIX 4 GL oraz INFORMIX DYNAMIC 4G1, 
z wykorzystaniem Relacyjnego Systemu Zarządzania Bazą  Danych Informix. Pracuje 
na platformie LINUX. 

Poza programem Gmina II używane były następujące programy: 

- PROGRAM PŁATNIK wersja 8.01 system opracowany przez firmę  PROKOM 
z Warszawy (przekazany nieodpłatnie przez ZUS), data rozpoczęcia eksploatacji 
1999 r., 

- System Besti@  wersja 3.01. - system zarządzania budżetami jednostek samorządu 
terytorialnego, wskazany przez Ministerstwo Finansów, data rozpoczęcia eksploatacji 
2006 r., 

- System Turbo EWIT - Ewidencja Gruntów Gminy, wersja y7.8., data rozpoczęcia 
eksploatacji 2008 r., 

- GOMIG Odpady i GOMIG Windykacje (Wersja 5.3.1.724), data rozpoczęcia 
eksploatacji 01.01.2013 r. - pakiet programów zgodnie z zawartą  umową  z dnia 
31.12.2012 r. autorstwa ARISCO Spółka z o.o. Aplikacja realizuje wszystkie 
obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie. Wspomaga prace gminy na wszystkich etapach związanych 
z działaniami w zakresie gospodarki odpadami. System GOMIG - Odpady gwarantuje 
pełną  integrację  (on-line) z zewnętrznym systemem księgowym firmy ZETO Koszalin, 
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- Winsarcz (Wersja 3.7.6) - pakiet programów dopuszczony do stosowania 
w Urzędzie Miasta Świdwin z dniem 01.07.2015 r. zgodnie z zawartą  umową  
Nr 596 z dnia 16.06.2015 r. autorstwa Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki 
w Gdańsku. Program służy do ewidencjonowania opłat za najem lokali komunalnych 
dla poszczególnych użytkowników, służy do tego karta lokalu, która zawiera 
podstawowe informacje: nr ewidencyjny lokalu, dane osobowe użytkownika lokalu, 
powierzchnię, ilość  osób, opłaty, normy, wyposażenie lokalu - program automatycznie 
ustalą  wysokość  przypisów. 

Politykę  rachunkowości przyjętą  Zarządzeniem Nr WO/22/1 I Burmistrza Miasta Świdwin 
z dnia 31 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami złożono na płycie CD do akt kontroli 
pod poz. Nr 1. 

2.1.2. Zakładowy plan kont. 

Zakładowy plan kont obowiązujący w jednostce w latach 2016-2019 został  
wprowadzony do stosowania w Załącznikach nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr WO/22/1 1 z dnia 
31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu 
Miasta obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r., wraz ze zmianami. 

Powyższe regulacje obejmowały: 
- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
- wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Budżetu Miasta Świdwin, 

- kont bilansowych i pozabilansowych dla jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Świdwin. 

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

W toku kontroli ustalono, że w latach 2016-2019 księgi rachunkowe Urzędu Miasta 

Świdwin obejmowały: 
1. księgi jednostki samorządu terytorialnego (organu), 
2. księgi jednostki budżetowej - Urzędu Miasta. 

W skład ksiąg budżetu gminy (gminy miejskiej Świdwin) wchodzą: 

- 	dziennik obrotów księgi głównej o nazwie „Księga Główna - oddział  001 „ 
prowadzony przez system Finanse i Księgowość, 

- konta księgi głównej (syntetyka) prowadzone przez program Finanse i Księgowość, 
- konta ksiąg pomocniczych (analityka) prowadzone przez program Finanse 

i Księgowość, konta ksiąg pomocniczych uzgadniane są  z zapisami kont księgi 
głównej na dzień  kończący miesiąc, 

- konta pozabilansowe, 

- zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 

- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 

W skład ksiąg jednostki wchodzą  następujące księgi i ewidencje pomocnicze: 
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- ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiąca 
rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości 

jednostkowych zgodnie z KŚT (prowadzona w systemie MAJĄTEK TRWAŁY); 

- ewidencja dotycząca wynagrodzeń  pracowników - w systemie KADRY i PŁACE. 

Stwierdzono, że wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych: 

• były trwale oznaczone nazwą  jednostki, nazwą  danego rodzaju księgi rachunkowej oraz 

nazwą  programu przetwarzania, 

• były oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia, 

• składały się  z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej 
i ostatniej. 

Uwag w powyższym nie wniesiono. 

Przestrzeganie ustaleń  zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
opisano w dalszych częściach protokołu m. in. w rozdz. III pkt 3.2.1.4. (w zakresie 
księgowania dochodów otrzymanych z opłat za zezwolenia alkoholowe), 11.2.3. Zobowiązania 
wymagalne i 11.2.2.3. Rozrachunki i roszczenia. 

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

Z oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta Świdwin 
i Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta wynikało, że zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu 
i urzędu za lata 2016-2019 odbywało się  zgodnie z ustawowym terminem. 
Potwierdzeniem tego faktu były załączone do oświadczenia Raporty okresów 
rozliczeniowych za lata 2016-2019 dla jednostki i organu, wygenerowane z Systemu FK-2i 
wersja 1.2.9, ZETO Koszalin. 

Ww. oświadczenie oraz wydruki z systemu ZETO, potwierdzających zamknięcie ksiąg 
rachunkowych złożono do akt kontroli pod poz. Nr 3. 

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

2.2.1. Gospodarka środkami pieniężnymi. 

2.2.1.1. Regulacje wewnętrzne określające zasady gospodarowania środkami 
pieniężnymi. 

W badanym okresie (na czas do dnia 19.02.2020 r.), zasady gospodarki kasowej zostały 
przyjęte do stosowania zarządzeniami wewnętrznymi Burmistrza Miasta: 

- Nr WO/130/1 1 z dnia 08.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia kasy 
oraz zasad postępowania i dokumentowania operacji kasowo-pieniężnych w Urzędzie 
Miasta Świdwin, 

- Nr WO/30/13 z dnia 05.03.2015 r. zmieniające ww. zarządzenie, 

- 

	

	Nr WO/130/11 z dnia 08.12.20 11 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać  
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez Urząd Miasta. 
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W trakcie trwania niniejszej kontroli obowiązywało zarządzenie Nr W0126120 Burmistrza 
Miasta z dnia 20.02.2020 r. w sprawie instrukcji kasowej Urzędu Miasta (wprowadzone 
do stosowania od dnia 20.02.2020 r.). Unormowania tej Instrukcji objęto analizą, 
stwierdzając, że określono zasady dotyczące: 

- organizacji pomieszczenia kasowego, 

- wymagań  w stosunku do kasjera, 

- gospodarki kasowej: 

• niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki, 

• gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie wydatków, 
• gotówka pochodząca z bieżących wpływów; 

- dowodów kasowych, 

- wpłat i wypłat gotówki, 

- sporządzania raportów kasowych, 

- inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie, 

- postępowania w przypadku otrzymania fałszywego znaku pieniężnego, 

- objaśnienia dotyczące sposobu i zasad wypełniania formularzy i druków kasowych, 

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

2.2.1.2. Przestrzeganie przyjętych unormowań  wewnętrznych regulujących gospodarkę  
kasową. 

Wartości pieniężne były przechowywane w warunkach zapewniających należytą  
ochronę  przed zniszczeniem, utratą  lub zagarnięciem. Pomieszczenie kasowe było 
wydzielone, znajdowało się  w nim okienko, przez które kasjer dokonywał  wypłat i 
przyjmował  wpłaty. Pomieszczenie kasowe było zabezpieczone, co uniemożliwiało wejście 
jakiejkolwiek osoby do wewnątrz kasy oraz miało zainstalowane urządzenie alarmowe. 

Na dzień  przeprowadzania niniejszej kontroli obowiązki kasjera pełniły osoby, którym 
powierzono odpowiedzialność  materialną  za powierzone środki pieniężne i inne wartości 
związane z prowadzeniem kasy. W aktach osobowych pracowników znajdowało się  zapytanie 
o karalność  z adnotacją  „nie figuruje w kartotece Krajowego Rejestru Karnego." 

W toku niniejszej kontroli sprawdzono stan kasy Urzędu Miasta. Protokół  kontroli kasy 
przedstawiono w załączniku Nr 1 do protokołu kontroli. 

Niedoborów ani nadwyżek w kasach nie stwierdzono. 

Pogotowie kasowe, ustalone przez Burmistrza Miasta zarządzeniem Nr WO/26/20 z dnia 
20.02.2020 r. wynosiło 2 000,00 zł  

Ponadto, na podstawie przedłożonych kontrolującej „Protokołów kontroli kasy" Urzędu 
Miasta, sporządzonych w 2020 r. (do dnia niniejszej kontroli) stwierdzono, że dokonywano 
okresowych kontroli kas. Ponadto na dzień  31 .12.2019 r. przeprowadzono inwentaryzację  
gotówki w kasie. 
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2.2.2. Obsługa bankowa. 

2.2.2.1. Wybór banku do obsługi bankowej jednostki i samorządowych jednostek 

organizacyjnych. 

W okresie objętym kontrolą, obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Świdwin oraz jej 

jednostek organizacyjnych prowadzona była: 
- w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2019 r. przez Bank (wskazany pod poz. Nr 10 

Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31), na podstawie zawartej umowy 
Nr 9781881/2015 z dnia 01.01.2015 r. oraz aneksów do umowy z dnia 22.12.2017 r. 
i z dnia 28.12.2018 r. Aneks, z dnia 28.12.2018 r. został  zawarty do dnia 31.03.2019 r. 

- w okresie od 06.02.2019 r. do dnia niniejszej kontroli przez Bank (wskazany 
pod poz. Nr 11 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31), na podstawie 
zawartej umowy z dnia 05.02.2019 r., na okres od dnia 06.02.2019 r. do dnia 31.12.2022r. 

Niniejszą  kontrolą  objęto procedurę  wyboru Banku do obsługi bankowej budżetu 
Miasta oraz jednostek organizacyjnych, przeprowadzoną  na przełomie lat 2018/2019, 
na okres od dnia 06.02.2019 r. do dnia 31.12.2022r. 

Umowa na usługę, polegającą  na obsłudze bankowej budżetu Gminy Miasta Świdwin 
(wszystkich 11 jednostek organizacyjnych) została zawarta przez Piotra Felińskiego - 
Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Magdaleny Grad - Skarbnika Miasta, w dniu 
02.05.2019 r., po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 
W zawartej umowie ustalono m.in.: 
- oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym według ustalonej przez 

Bank zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę  referencyjną  WIBID 1M, 
skorygowanej wskaźnikiem korekty 0,60. Do wyliczenia oprocentowania, za bieżący 
okres obrachunkowy uwzględniane będą  notowania stawki WIBID IM podanej w tabeli 
kursów PKO BP SA, obowiązującej w dniu rozpoczęcia okresu obrachunkowego. 
Miesięczny okres kapitalizacji, 

- na wniosek Posiadacza rachunku, Bank udzieli corocznie odnawialnego kredytu 
w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 zł, który będzie przeznaczony na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, przy czym wysokość  
kredytu corocznie określać  będzie uchwała budżetowa, oprocentowanie kredytu będzie 
stanowiło sumę  zmiennej stawki WIBOR 1 M oraz marży banku w wysokości 0,95 p. p., 
bank nie udzieli pobierze i opłat związanych z udzieleniem i obsługą  kredytu 
(szczegółowe warunki określone zostaną  w odrębnej umowie. 

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia p.n.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta 
Świdwin oraz jej jednostek organizacyjnych" w okresie od dnia 21.01.2019 r. 
do 31.12.2022 r., dokonał, w dniu 19 grudnia 2018 r., Przemysław Pisula - ówczesny 
Skarbnik Miasta w wysokości 145 000,00 zł, co stanowi 33 629,43 euro. 

Do przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, 
w trybie przetargu nieograniczonego, uwag nie wniesiono. 
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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień  publicznych, 
w dniu 11.02.2019 r. tj. 9 dni po zawarciu umowy z Wykonawcą. 

Kredyt w rachunku bieżącym.  

Z oświadczenia złożonego, przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  
Grad - Skarbnika Miasta, do akt kontroli pod poz. Nr 2, wynikało że w okresie objętym 
kontrolą  Gmina Miasto Świdwin zaciągała kredyt w rachunku bieżącym, wyłącznie w 2019 r. 

Niniejszą  kontrolą  objęto kredyt zaciągnięty, w rachunku bieżącym Miasta, w 2019 r. 

W dniu 5 lutego 2019 r., Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, przy kontrasygnacie 
Magdaleny Grad - Skarbnika Miasta zawarł  umowę  o kredyt w rachunku bieżącym Gminy, 
do kwoty 2 000 000,00 zł, w Banku prowadzącym obsługę  bankową  budżetu Gminy Miasta 
Świdwin (tj. w Banku wskazanym pod poz. Nr 6 Zestawienia złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 31). W umowie określono m.in.: 

- kredyt zaciągnięty na okres od 06.02.2019 r. do 31.12.2019 r., 

- zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją  wekslową  
opatrzony kontrasygnatą  Skarbnika, 

- oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej równej 
wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę  PKO BP S.A., z zastrzeżeniem, 
że stopa procentowa nie może być  niższa niż  marża PKO SA, jak również  nie może być  
niższa niż  zero, 

- stawka referencyjna - WIBOR lM. oznaczająca notowaną  na warszawskim rynku 
międzybankowym stopę  procentową  dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, 
według notowania podawanego w tabeli kursów obowiązującej w PKO BP SA, 

- odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane na bieżąco od dnia pierwszego 
wykorzystania kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych, 

- marża Banku wynosi 0,95 punktu procentowego, 

- zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją  wekslową  opatrzoną  
kontrasygnatą  Skarbnika. 

Warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu określone w ww. umowie były tożsame z określonymi 
w złożonej przez Bank ofercie w ww. postępowaniu pn. „Obsługa bankowa Urzędu Miasta 
Świdwin wraz z jednostkami organizacyjnymi" w okresie od 06.02.2019 r. do 3 1.01.2022 r., 
dotyczącymi kredytu w rachunku bieżącym. 
Z przedłożonych kontrolującej, wyciągów bankowych wynikało, że kontrolowana jednostka 
korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, w trakcie trwania ww. umowy, w dniu 
02.08.2019r. (WBNr 119IVIIL"201). 
Z ww. wyciągu bankowego i ewidencji księgowej wynikało, że na koncie 133, po stronie MA 
widnieje kwota 28 290,30 zł, stanowiąca zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym. Na dzień  
05 .08.2019 r. po stronie Ma konta 133 widnieje kwota 0,00 zł  (kredyt został  spłacony). 
Ponadto, na dzień  31 grudnia 2019 r., według WB Nr 2364/XIL"201 i ewidencji księgowej 
konta 133, kontrolowana jednostka nie posiadała kredytu w rachunku bieżącym, zgodnie 
z zawartą  ww. umową, kredyt został  spłacony. 
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Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

2.2.2.2. Prawidłowość  dokumentowania operacji bankowych. 

Prawidłowość  dokumentowania operacji bankowych przeanalizowano na podstawie 
grupy zobowiązań  zaewidencjonowanych na koncie 201 Rozrachunki z dostawcami 
i odbiorcami, według stanu na dzień  31 grudnia 2019 r. (ogółem 17 dowodów księgowych 
na łączną  kwotę  332 196,17 zł), przedłożonych wyciągów bankowych i ewidencji konta 
130 Rachunek bieżący. 

W powyższym zakresie stwierdzono, że: 
- operacje były udokumentowane odpowiednimi dowodami źródłowymi wolnymi, 

od błędów rachunkowych, 
- dowody źródłowe posiadały wskazanie miesiąca księgowania, oraz podpis osoby 

odpowiedzialnej za to wskazanie, 
- dokumenty będące podstawą  dokonania operacji były zatwierdzone do wypłaty przez 

osoby upoważnione. 
- we wszystkich sprawdzonych przypadkach zastosowano prawidłową  klasyfikację  

budżetową. 
- wszystkie sprawdzone dokumenty zawierały sposób ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych oraz dekretacje, były również  sprawdzone pod względem merytorycznym 
i formalno- rachunkowym. 

Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

2.2.2.3. Karty płatnicze i ich wykorzystanie. 

Z oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  
Grad - Skarbnika Miasta, wynika, że w latach 2016-2019 i do dnia kontroli nie wprowadzono 
do stosowania służbowych kart płatniczych. Oświadczenie w tej sprawie złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 2. 

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

W 2019 r., w księgowości jednostki założono następujące konta syntetyczne 
rozrachunków (zespół  2): 

o 	w ewidencji jednostki - Urząd Miasta:  
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
210 - Rozrachunki czytnik kart 
221 —Należności z tytułu dochodów budżetowych 
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 
224 - Rozliczenie dotacji budżetowych 
225 - Rozrachunki z budżetami 
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226 - Długoterminowe należności budżetowe 
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
240 - Pozostałe rozrachunki 
290 - Odpisy aktualizujące należności 

o 	w ewidencji budżetu Miasta (Organu):  

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 
224 - Rozrachunki budżetu 
225 - Rozliczenie niewygasających wydatków 
226 - Rozliczenie z jednostkami z tyt. VAT 
240 - Pozostałe rozrachunki 
260 - Zobowiązania finansowe 

Ww. konta były zgodne z wykazami kont, wprowadzonymi do stosowania, w załącznikach 
Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia wewnętrznego Nr WO/22/1 1 Burmistrza Miasta z dnia 
31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie 
Miasta (obowiązujące od dnia jego wprowadzenia do dnia niniejszej kontroli) 
wraz ze zmianami. 

W toku kontroli analizie poddano prawidłowość  funkcjonowania następujących kont 
rozrachunkowych, w 2019 r. itak: 
1) konto 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" 
2) konto 225 „Rozliczenia z budżetami" 
3) konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" 
4) konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 
5) konto 240 „Pozostałe rozrachunki" 

Ad 1. Na koncie 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" prowadzono ewidencję  
rozrachunków i roszczeń  z tytułu dostaw, robót i usług. Ewidencja szczegółowa 
do konta 201 zapewniała możliwość  ustalenia stanu zobowiązań  według poszczególnych 
kontrahentów. Rzetelność  ewidencjonowania rozliczeń  opisano w podrozdziale 11.2.3. 
niniejszego protokołu. 

Ad 2. Rzetelność  ewidencjonowania rozliczeń  z tytułu zaliczek podatku dochodowego 
od osób fizycznych na koncie 225 Rozliczenia z budżetami opisano w podrozdziale 11.2.2.4.2. 
niniejszego protokołu. 

Ad 3. Rzetelność  ewidencjonowania rozliczeń  z tytułu wynagrodzeń  pracowników składek 
na Fundusz Ubezpieczeń  Społecznych i Fundusz Pracy na koncie 229 Pozostałe rozrachunki 
publicznoprawne opisano w podrozdziale 11.2.2.4.3. niniejszego protokołu. 

Ad 4. Ewidencję  rozliczeń  z tytułu wynagrodzeń  pracowników prowadzono na koncie 
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Ewidencja szczegółowa do konta 231 zapewniała 
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możliwość  ustalenia wynagrodzeń  poszczególnych pracowników. Rzetelność  
ewidencjonowania rozliczeń  opisano w podrozdziale 111.3.2.1.1. niniejszego protokołu. 

Ad 6. Ewidencję  pozostalych rozrachunków prowadzono na koncie 240 Pozostałe 
rozrachunki. Ewidencja szczegółowa do konta 240 zapewniała możliwość  ustalenia 
zobowiązań  według poszczególnych tytułów. Rzetelność  ewidencjonowania rozliczeń  
opisano w podrozdziale 11.2.3. niniejszego protokołu. 

2.2.4. Terminowość  regulowania zobowiązań. 

2.2.4.1. Terminowość  regulowania zobowiązań  z tytułu dostaw, robót i usiug. 

Kontrolą  objęto terminowość  zapłaty zobowiązań, w 2019 r. - 17 zobowiązań  
na łączną  kwotę  332 196,17 zł  (zaewidencjonowanych na koncie 201 Rozrachunki 
z dostawcami i odbiorcami wg. stanu na dzień  31.12.2019 r.) oraz zobowiązań  z tytułu robót 
budowlanych opisanych w: 
- podrozdziale 11.2.4. Wydatki niewygasające, 
- podrozdziale 111.3.1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację  zadań  własnych 

inwestycyjnych, 
- podrozdziale 111.3.2.2.1.1. Realizacja wybranych inwestycji, 
ustalając, że kontrolowana jednostka dokonywała terminowej zapłaty ww. zobowiązań. 

Ponadto w toku analizy powyższego stwierdzono, że: 

- operacje były udokumentowane odpowiednimi dowodami źródłowymi, wolnymi 
od błędów rachunkowych, 

- dowody źródłowe posiadały wskazanie miesiąca księgowania, oraz podpis osoby 
odpowiedzialnej za to wskazanie, 

- dokumenty będące podstawą  dokonania operacji były zatwierdzone do wypłaty przez 
osoby upoważnione, 

- we wszystkich sprawdzonych przypadkach zastosowano prawidłową  klasyfikację  
budżetową, 

- wszystkie dokumenty zawierały sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, 
dekretacje oraz sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym. 

Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

2.2.4.2. Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Kontrolą  objęto rok 2019. 

W toku niniejszej kontroli badaniem objęto terminowość  odprowadzania zaliczek 
podatku dochodowego od wynagrodzeń  pracowników Urzędu Miasta, w 2019 r. 
Zestawienie kwot i terminów odprowadzania należnych zaliczek przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 2.2.4.2.1. 
(w zł) 

Lp. Miesiąc 

Podatek 
naliczony 

PIT-4 
PIT-8 

Podatek 
odprowadzony 

Wynagrodzenie 
przysiugujące 

płatnikowi 
Odsetki Kwota i data 

odprowadzenia 

1. styczeń  23 943,00 23 871,00 
23 871,00 72,00 0,00 

20.02.20 19 

2. luty 59590,00 59411,00 
59411,00 179,00 0,00 

19.03.20 19 

3. marzec 27 26 1,00 27 179,00 
27 197,00 82,00 0,00 

17.04.20 19 

4. kwiecień  23 854,00 23 782,00 
23 782,00 72,00 0,00 

17.05 .20 19 

5. maj 32 336,00 32 239,00 
32 239,00 97,00 0,00 

17.06.20 19 

6. czerwiec 29 946,00 29 856,00 

1 002,00 
27.06.20 19 

90,00 0,00 

28 854,00 
05 .07.20 19 

7. lipiec 26 502,00 26 422,00 
26 422,00 80,00 0,00 

19.08.20 19 

8. sierpień  30 80 1,00 30 709,00 
30 709,00 92,00 0,00 

18.09.20 19 

9. wrzesień  31 663,00 31 568,00 
31 568,00 95,00 0,00 

18. 10.2019 

10. październik 23 417,00 23 34 1,00 
23 347,00 70,00 0,00 

18.11.20 19 

11. listopad 31 591,00 31496,00 
31496,00 95,00 0,00 

19. 12.2019 

12. grudzień  30 640,00 30 548,00 

30 548,00 92,00 0,00 
w dniach: 

5 i 24.12.2019 r. 
i 17.01.2020r. 

Ogółem 371 544,00 370 428,00 1 116,00 0,00  

(Źródło: Deklaracje i dane ewidencyjne Urzędu Miasta). 

W powyższym zakresie ustalono, że ewidencję  rozrachunków z Urzędem Skarbowym, 

z tytułu należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzono, zgodnie 

z wymogami przepisów wewnętrznych, na koncie 225 - „Rozrachunki z budżetami-

w korespondencji z kontem 130 Rachunek bieżący, zgodnie z przyjętym do stosowania, 
przez kontrolowaną  jednostkę, Zakładowym Planem Kont. 

W wyniku analizy powyższych dokumentów stwierdzono, że zaliczki na podatek dochodowy 

od osób fizycznych, w 2019 r. były przekazywane w terminie określonym w przepisach 
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art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). 

Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

2.2.4.3. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz 

Pracy. 

Kontrolą  objęto rok 2019. 

W toku niniejszej kontroli badaniem objęto terminowość  odprowadzania składek 

na Ubezpieczenia Społeczne oraz na Fundusz Pracy, w Urzędzie Miasta, w 2019 r. 

Zestawienie kwot i terminów odprowadzania należnych składek przedstawia poniższa tabela: 
Tabela 2.2.4.3.1. 

(w zł) 

Lp. Miesiąc 
Składki wg DRA: 

1) ubezp. 
społeczne 

2) ubezp. 
zdrowotne 

3) Fundusz 
Pracy 

Składki 
odprowadzone 

Data 
odprowadzenia 

Odsetki 

1.  Styczeń  122.998,73 122.998,73 05.02.2019 - 
2.  Luty 243.916,08 243.916,08 04.03.2019 - 
3.  Marzec 129.706,16 129.706.16 03.04.2019 - 
4.  Marzec 

02.03.20 19 
129.642,01 -64,15 04.12.2019 - 

5.  Kwiecień  119.533,86 119.533,86 02.05.2019 - 

6 Maj 
01.05 2019 

147.481,12 147.481,12 04.06.2019 - 

7 Maj 
02.05.20 19 

147.481,12 - 

8. Maj 
03.05.2019 

147.455,11 -26,01 04.12.2019 - 

9 Czerwiec 2019 126.098,59 7.160,02 
118.938,57 

27.06.2019 
03.07.2019 

- 

10 Lipiec 2019 110.781,00 110.781,00 02.08.2019 - 
11 Sierpień  

01.08.2019 
120.536,70 120,536,70 04.09.2019 - 

12. Sierpień  
20.08.2019- 

120.584,06 + 47,36 11.09.2019 - 

13 Sierpień  
03.08.2019- 3.08.2019- 

120.391,64 - 	192,42 03.01.2020 - 

14 14 Wrzesień  
01.09.2019 

117.461,91 117.461,91 04.10.2019 - 

15. Wrzesień  
02.09.2019 

118.203,46 + 	741,55 04.11.2019 - 
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16 Wrzesień  
03 .09.201 9 

117.972,00 - 	231,46 04.12.2019 - 

17 Październik 108.915,18 109.656,73 04.11.2019 - 
01. 10.2019 

18 Październik 108.504,02 - 	411,16 03.01.2020 - 
02.10.2019 

19 Listopad 2019 130.518,90 130.197,30 04.12.2019 - 
20 Grudzień2019 106.009,92 459,00 06.12.2019 - 

282,06 24.12.2019 
104.665,28 03.01.2020 

Ogółem 1.583.821,86 1.583.821,88 - 

W powyższym zakresie ustalono, że składki na Fundusz Ubezpieczeń  Społecznych i Fundusz 
Pracy, w 2019 r. odprowadzano terminowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

Ewidencję  rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych z tytułu należnych składek 
prowadzono, zgodnie z wymogami przepisów wewnętrznych na koncie 229 - „Rozrachunki 
publiczno-prawne" w korespondencji z kontem 130 Rachunek bieżący, zgodnie z przyjętym 
do stosowania, przez kontrolowaną  jednostkę, Zakładowym Planem Kont. 

Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

2.3. Zobowiązania wymagalne. 

Przyjęte przez kontrolowaną  jednostkę, zasady (polityka) rachunkowości, obowiązujące 
w okresie objętym kontrolą, zarządzeniem Nr WO!22/1 1 Burmistrza Miasta z dnia 
1 stycznia 2011 r. (wraz ze zmianami) nie wskazywały urządzeń  do prowadzenia ewidencji 
zobowiązań  wymagalnych na dzień  sprawozdawczy. 

W okresie objętym kontrolą, ustalenie zobowiązań  wymagalnych na dany okres 
sprawozdawczy dokonywane było na podstawie szczegółowej analizy zapisów 
poszczególnych kont rozrachunkowych. 

Z danych ewidencji księgowej (danych kont rozrachunkowych: 201, 225, 229, 231, 234 
i 240) według stanu na dzień  na dzień  31 grudnia lat 2018 i 2019), sporządzonych 
sprawozdań: Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia: 
31 grudnia lat 2018 i 2019 i Rb - Z kwartalnych sprawozdań  o stanie zobowiązań  według 
tytułów dłużnych oraz poręczeń  i gwarancji według stanu na IV kwartał  2018 i 2019 roku 
wynikało, że kontrolowana jednostka nie posiadała zobowiązań  wymagalnych. 

Ponadto niniejszą, kontrolą  objęto stan zobowiązań  występujących w ewidencji księgowej 
Urzędu Miasta na kontach rozrachunkowych zespołu .„2", według stanu na dzień  31 grudnia 
2019 r., na podstawie szczegółowej analizy zobowiązań  występujących na następujących 
poszczególnych kontach rozrachunkowych: 

31 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

na dzień  31.12.2019 r. - zobowiązania wykazane na kontach:  

- 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (kontrolą  objęto przedstawione dokumenty 

źródłowe: faktury i rachunki) - stan zobowiązań  w łącznej kwocie 332 196,17 zł, 
stanowiących zobowiązania niewymagalne, 

- 225 Rozrachunki z budżetami (kontrolą  objęto deklarację  i wyciąg bankowy) - stan 

zobowiązań  w kwocie 25 977,18 zł  (podatek VAT), stanowiących zobowiązania 
niewymagalne, 

- 229 Rozrachunki publiczno-prawne (kontrolą  objęto listy płac, deklaracje i wyciągi 
bankowe) - stan zobowiązań  w łącznej kwocie 160 373,29 zł, stanowiących zobowiązania 
niewymagalne (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), 

- 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  (kontrolą  objęto listy płac i wyciągi bankowe) - 
stan zobowiązań  w łącznej kwocie 291 697,3 7 zł, stanowiących zobowiązania 
niewymagalne z tytułu naliczonych „13". Zapłata zobowiązań  nastąpiła w dniu 
3 1.01.2020 r., 

- 240 Pozostałe rozrachunki (kontrolą  objęto informacje Banku o kwocie płatności odsetek 
od obligacji oraz naliczenie odpisu na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
i wyciągi bankowe) - stan zobowiązań  w kwocie 101 452,00 zł, stanowiących 

zobowiązania niewymagalne. 

Ponadto kontrolą  objęto terminowość  zapłaty wszystkich zobowiązań  zaewidencjonowanych 
na koncie 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, według stanu na dzień  31 grudnia 
2019 r. - 17 zobowiązań  na łączną  kwotę  332 196,17 zł, ustalając, że kontrolowana jednostka 
dokonywała terminowej zapłaty ww. zobowiązań. 

2.4. Wydatki niewygasające. 

Z danych ewidencji księgowej konta 135 Rachunek środków na niewygasające 
wydatki, sporządzonych sprawozdań  Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych 
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia lat 2015-2018, sprawozdań  Rb-ST o stanie 
środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonych 
na koniec roku 2016, 2017, 2018 i 2019 wynikało, że Rada Miasta ustaliła wydatki 
niewygasające wyłącznie w: 

- 2017 r. w łącznej kwocie 1143 342,23 zł, 
- 2018 r. w kwocie 25 000,00 zł, 
- 2019 r. w kwocie 120 500,00 zł, 

Niniejszą  kontrolą  objęto ustalone przez Radę  Miasta wydatki niewygasające z upływem roku 
2019 wszystkie (na kwotę  120 500,00 zł) oraz dwóch poniesionych wydatków 
niewygasających, z upływem 2017 r. (w łącznej kwocie 579 228,94 zł). 

2019r. 

Uchwałą  Nr XVII/97/19 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalono wykaz 
wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2019 w łącznej kwocie 
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120 500,00 zł, wskazując ostateczny termin realizacji wydatków, do dnia 29 maja 2020 r. 
oraz plan finansowy wydatków ustalony w dziale 700 rozdz. 70004 - Przebudowa budynku 
przy ul. Poznańskiej 4E —I etap (* 6050). 

Środki przeznaczone na niewygasające wydatki przekazano na wyodrębnione subkonto 
rachunku podstawowego. 

W dniu 11 września 2019 r. podpisano umowę  Nr 1RP.272.2.2019 na realizację  zadania 
pn.: „Przebudowa budynku ul. Poznańska 4e w Świdwinie - etap 1" z Przedsiębiorstwem 
(wybranym w trybie ustawy prawo zamówień  publicznych, w przetargu nieograniczonym), 
wskazanym pod Nr 1 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31. Niniejszą  
kontrolą  nie objęto procedury wyboru Wykonawcy omawianego zadania. W zawartej umowie 
określono m. in.: termin realizacji zadania do dnia 29.11.2019 r., wynagrodzenie Wykonawcy 
w kwocie 113 197,79 zł  (łącznie z podatkiem VAT), płatne w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania faktury, trzy odbiory robót (odbiór robót ulegających zakryciu, odbiór końcowy, 
odbiór ostateczny), kary umowne, gwarancję  Wykonawcy (5 lat od dnia odbioru końcowego) 
i uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi. 

Do umowy podpisano aneks Nr 1 z dnia 29.11.201 9 r., którym zmieniono termin zakończenia 
prac budowlanych, na dzień  29 maja 2020 r. 

Protokół  ostatecznego technicznego odbioru robót budowlanych sporządzono i podpisano 
w dniu 25.05.2020 r. (zgłoszenie zakończenia robót, Wykonawca złożył  w Urzędzie 
Miejskim w dniu 18.05.2020 r.). 

Z przedłożonego kontrolującej wyciągu bankowego Nr 5/2020 wynikało, że zapłaty 
za wykonane prace dokonano przelewem w dniu 28.05.2020 r., na podstawie przedłożonej 
przez Wykonawcę  faktury VAT Nr 8/2020 z dnia 26.05.2020 r. (wpływ faktury do Urzędu 
Miejskiego w dniu 26.05.2020 r.) w kwocie 113 197,79 É. 

Wobec powyższego, zgodnie z wolą  Rady Miasta, wyrażoną  w ww. uchwale i analityką  konta 
135, wydatek został  dokonany w dniu 29 maja 2020 r. tj. do ostatecznego terminu wykonania. 

Uwag w powyższym zakresie nie wniesiono. 

2017 r. 

Uchwałą  Nr XXXVII293/17 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2017 r. ustalono wykaz 
wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2017, w łącznej kwocie 
1143 342,23 zł. 

Niniejszą  kontrolą  objęto wyłącznie dwa z ww. wydatków niewygasających w łącznej 
wysokości 579 228,94 zł  (w tym: roboty budowlane i nadzór inwestorski), wskazując 
ostateczny termin realizacji wydatków, do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz plan finansowy 
wydatków ustalony w dziale 700 rozdz. 70005 * 6050 na realizację  zadania pn.: „Przebudowa 
ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie" 

Środki przeznaczone na niewygasające wydatki przekazano na wyodrębnione subkonto 
rachunku podstawowego. 
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W dniu 24 kwietnia 2017 r. podpisano umowę  Nr IRP.272.3.2017 na realizację  zadania 
pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie" z Wykonawcą, wybranym 

w trybie ustawy prawo zamówień  publicznych, w przetargu nieograniczonym (wskazanym 
pod Nr 14 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31). 

Niniejszą  kontrolą  objęto procedurę  wyboru Wykonawcy omawianego zadania, 
co szczegółowo opisano w podrozdziale 111.3.2.2.1.1. niniejszego protokołu. 

W ww. umowie określono m. in.: 
- 	termin realizacji zadania, do dnia 3 1.10.2017 r., 
- wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 676 501,33 zł  (łącznie z podatkiem VAT), platne 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, 
- 4 odbiory robót (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 

odbiór końcowy, odbiór ostateczny), 
- kary umowne, 
- gwarancję  Wykonawcy (5 lat od dnia odbioru końcowego), 
- uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi. 
Umowa została zawarta przez Jana Owsiaka - ówczesnego Burmistrza Miasta, przy 
kontrasygnacie Przemysława Pisuli - ówczesnego Skarbnika Miasta. 

W dniu 31.10.2017 r., do umowy podpisano aneks Nr 1, którym zmieniono termin 
zakończenia prac budowlanych na dzień  30 maja 2018 r. 

W dniu 09.05.2017 r. Jan Owsiak - Burmistrz Miasta, przy kontrasygnacie Przemysława 
Pisuli - Skarbnika Miasta, zawarł  z Inspektorem Nadzoru (dane podmiotu wskazano 
pod poz. Nr 15 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31), umowę  
Nr W.3037.5.201 7, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją  omawianego 
zadania, na kwotę  wynagrodzenia 20 400,00 zł  brutto. 

W związku z wydłużonym terminem realizacji zadania inwestycyjnego, aneksem Nr 1 z dnia 
31.10.2017 r. dokonano zmiany w umowie z Inspektorem nadzoru, w zakresie terminu 
pełnienia funkcji, do dnia 30.06.2018 r. 

Protokół  ostatecznego technicznego odbioru robót budowlanych sporządzono i podpisano 
w dniu 17.05.2018 r. (zgłoszenie zakończenia robót, Wykonawca złożył  w Urzędzie 
Miejskim w dniu 10.05.2020 r.). 

Z przedłożonych kontrolującej wyciągów bankowych wynikało, że zapłaty za wykonane 
prace i za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dokonano przelewami z dnia 17.05.2018 r., 
na podstawie przedłożonych przez Wykonawców faktur VAT: Nr 5/05/2018 z dnia 
17.05.2018 r. (wpływ faktury do Urzędu Miejskiego w dniu 17.05.2018 r.) w kwocie 
558 828,94 zł  i Nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r. (wpływ faktury do Urzędu Miejskiego w dniu 
17.05.201 8 r.) w kwocie 20400,00 É. 

Wobec powyższego, zgodnie z wolą  Rady Miasta, wyrażoną  w ww. uchwale i analityką  konta 
135, wydatek został  dokonany w dniu 17 maja 2020 r. tj. przed ostatecznym, ustalonym 
terminem wykonania. Uwag w powyższym zakresie nie wniesiono. 
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2.5. Sprawozdawczość  budżetowa, finansowa i inna. 

2.5.1. Przestrzeganie terminów i zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych. 

Analizie poddano terminowość  przekazania do RIO ZZ w Koszalinie następujących 
sporządzonych sprawozdań  budżetowych zbiorczych, z wykonania budżetu Miasta za 2019 r.: 
- Rb —27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, 
- Rb —28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostka samorządu terytorialnego, 

ustalając, że ww. sprawozdania budżetowe przekazywano terminowo. 

Zbiorcze roczne sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 
i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonych za lata 2018 i 2019, 
sporządzone zostały w oparciu o dane zamieszczone w sprawozdaniach jednostkowych, 
sporządzonych dla Urzędu Miasta i Organu (jednostkowe Miasta) oraz wszystkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Powyższe sprawozdania zostały złożone w formie elektronicznej, w obowiązujących 
terminach, zatwierdzone podpisem elektronicznym. Sprawozdania zostały sprawdzone 
pod względem formalnym i rachunkowym. Omawiane sprawozdania zostały podpisane przez 
Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta. 

Przestrzeganie zasad i terminów sporządzania sprawozdań  z dochodów podatkowych gminy.  

Rzetelność  wykazania w sprawozdaniach danych o zastosowanych obniżkach ustawowych 
stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień  pozaustawowych. 

Skutki fmansowe zastosowanych ulg w podstawowych dochodach podatkowych 
w roku 2018 przedstawiono w tablicy 2.5. 1. 1. 
W wyniku analizy porównawczej danych wykazanych w sprawozdaniu Rb - PDP za 2018 r. 
z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-27S sporządzonego za ten sam okres 
sprawozdawczy, jak również  z danymi ewidencji księgowej - różnic nie stwierdzono. 

Tablica 2.5.1.1. 

Rodzaj ulgi 

skutki 
finansowe 

wedle 
ewidencji 
księgowej 

w zł  

skutki finansowe 
wykazane w 

sprawozdawczości 
(Rb-27S i Rb-PDP) w zI 

2018 rok 
PODATEK ROLNY 

skutki obniżenia stawek maksymalnych 0,00 0,00 
skutki udzielonych ulg (bez ustawowych) 0,00 0,00 
umorzenia zaległości podatkowych (jako skutek wydanej przez organ 
decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 13 538,50 13 538,50 

odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty (jako skutek wydanej 
przez organ decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 0,00 0,00 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

skutki obniżenia stawek maksymalnych 741 141 00 741141,00 
skutki udzielonych ulg (bez ustawowych) 
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0,00 0,00 

umorzenia zaległości podatkowych (jako skutek wydanej przez organ 
decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 33 292,00 33 292,00 

odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty (jako skutek wydanej 
przez organ decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 478.00 10 478,00 

PODATEK LEŚNY 

skutki obniżenia stawek maksymalnych 0,00 0.00 

skutki udzielonych ulg (bez ustawowych) 0,00 0,00 

umorzenia zaległości podatkowych (jako skutek wydanej przez organ 
decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 0,00 0,00 

odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty (jako skutek wydanej 
przez organ decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 000 

„ 	- 0,00 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

skutki obniżenia stawek maksymalnych 168 987,00 168 987,00 

skutki udzielonych ulg (bez ustawowych) 0,00 0,00 
umorzenia zaległości (jako skutek wydanej przez organ decyzji na 
podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 0,00 0,00 
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty (jako skutek wydanej 
przez organ decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej 0,00 0,00 

(Zródło: dane ewidencyjne Urzędu Miasta Swidwin). 

W rocznym sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. organ wykazał  w sposób nieprawidłowy skutki 
wydanej decyzji odraczającej termin płatności wobec podatnika - na podstawie ustawy 
Ordynacja podatkowa (kolumna 15) - nieprawidłowość  szczegółowo opisano w rozdz. III pkt 
3.1.2.5.2. niniejszego protokołu. 

Ww. sprawozdania podatkowe podpisane były przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta 
i Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta podpisem elektronicznym, sprawozdanie Rb-PDP 
sporządzone dnia 20.02.2019 r., a sprawozdanie Rb-27S dnia 21.02.2019 r. - Korekta nr 1. 

Rzetelność  i terminowość  sporządzania sprawozdań  o stanie środków na rachunkach 
bankowych.  

2018r. 

W rocznym sprawozdaniu Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki 
samorządu terytorialnego, sporządzonym na koniec roku 2018 wykazano: 

- 	stan środków na rachunku budżetu jst 3 864 911,65 zł  
w tym: 

• środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 18 471,93 zł  
• środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu, na 

styczeń  następnego roku 773 135,00 zł  
• stan środków na rachunku wydatków niewygasających 25 000,00 zł  
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W ww. rocznym sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunku bankowym jednostki 
samorządu terytorialnego na koniec 2018 roku, stan środków na rachunku budżetu Miasta 
wykazano w kwocie 3 864 911,65 zł, wynikającej z potwierdzonych dokumentów bankowych 
oraz zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej konta 133-Rachunek budżetu, 
którego saldo wykazywało kwotę  3 864 911,65 É. 

Środki subwencji oświatowej na rok 2019 Miasto otrzymało w dniu 20.12.2018 r., w kwocie 
773 135,00 É. Środki te zaewidencjonowano na koncie 909 Rozliczenia międzyokresowe, 
jako część  oświatową  subwencji ogólnej. Według analitycznego zestawienia sald i obrotów 
za miesiąc grudzień  2018 r. stan końcowy przedstawiał  saldo w kwocie 773 135,00 É. 

Środki niewykorzystanych dotacji (otrzymanych w 2018 r.), w łącznej kwocie 18 471,93 zł, 
zaewidencjonowano na koncie rozrachunkowym 224 Rozrachunki budżetu - Rozliczenie 
dotacji Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 18 471,93 zł  i wykazano 
w sprawozdaniu Rb-ST w kwocie 18 471,93 A. Środki niewykorzystanych dotacji w łącznej 
kwocie 18 471,93 zł  zwrócono terminowo na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie tj. do dnia 3 1.01.2019 r. 

2019r. 

bankowych jednostki W rocznym sprawozdaniu Rb - ST o stanie środków na rachunkach 
samorządu terytorialnego, sporządzonym na koniec roku 2019 wykazano: 

- 	stan środków na rachunku budżetu jst 4 423 818,32 zł  
wtym: 

• środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 11 529,3 8 zł  
• środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu, na 

styczeń  następnego roku 773 266,00 zł  
• stan środków na rachunku wydatków niewygasających 120 500,00 zł  

W ww. rocznym sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunku bankowym jednostki 
samorządu terytorialnego na koniec 2019 roku, stan środków na rachunku budżetu Miasta 
wykazano w kwocie 4 423 818,32 zł  (konto 133), wynikającej z potwierdzonych dokumentów 
bankowych oraz zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej konta 133-Rachunek 
budżetu. 

Środki subwencji oświatowej na rok 2020 Miasto otrzymało w dniu 20.12.2019 r., w kwocie 
773 266,00 A. Środki te zaewidencjonowano na koncie 909 Rozliczenia międzyokresowe, 
jako część  oświatową  subwencji ogólnej. Według analitycznego zestawienia sald i obrotów 
za miesiąc grudzień  2019 r. stan końcowy przedstawiał  saldo w kwocie 773 266,00 A. 

Środki niewykorzystanych dotacji (otrzymanych w 2019 r.), w łącznej kwocie 11 529,3 8 zł, 
zaewidencjonowano na koncie rozrachunkowym 224 Rozrachunki budżetu - Rozliczenie 
dotacji Województwa Zachodniopomorskiego i wykazano w sprawozdaniu Rb-ST w należnej 
kwocie 11 529,38 zł. Środki zwrócono terminowo na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie tj. do dnia 3 1.01.2020 r. 
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2.5.2. Przestrzeganie terminów i zasad sporządzania sprawozdań  w zakresie operacji 
finansowych. 

Analizie poddano terminowość  przekazywania do RIO ZZ w Koszalinie sprawozdań  
Rb - Z o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, 
sporządzonych przez Miasto według stanu na dzień  31 grudnia 2018 i 2019 r. stwierdzając, 
że sprawozdania zostały przekazane terminowo. 

Kontrolą  objęto rzetelność  sporządzenia zbiorczych sprawozdań, Gminy Miasta 
Świdwin, Rb-Z sprawozdań  o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych oraz gwarancji 
i poręczeń  według stanu na IV kwartał  2018 i 2019 r., na podstawie przedłożonych 
kontrolującej sprawozdań  jednostkowych, sporządzonych przez wszystkie jednostki 
organizacyjne (10), Rb - Z sprawozdań  o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych oraz 
gwarancji i poręczeń, stwierdzając, że sprawozdania zbiorcze sporządzono na podstawie 
sprawozdań  jednostkowych. Ustalono, że w sprawozdaniach wszystkich jednostek 
organizacyjnych Miasta wykazano wartości „0,00 zł", poza sprawozdaniem Urzędu Miasta, 
które omówiono poniżej. 

Szczegółową  kontrolą  objęto, sporządzone przez Urząd Gminy Rb-Z - sprawozdania o stanie 
zobowiązań  według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń  według stanu na IV kwartał  
lat 2018 i 2019. Analizą  objęto umowy wyemitowanych papierów wartościowych, ewidencję  
księgową  konta 260 Zobowiązania finansowe, ewidencję  kont rozrachunkowych zespołu 2, 
zobowiązania na kontach rozrachunkowych w celu ustalenia stanu zobowiązań  wymagalnych 
(zagadnienie omówiono szczegółowo w podrozdziale 11.2.3. niniejszego protokołu). 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w sprawozdaniu Rb-Z sporządzone 
według stanu na wyżej wymieniony okres, sporządzano prawidłowo, na podstawie ewidencji 
księgowej, zawierającej rzetelne dane. 

Według wyżej wymienionych sprawozdań  stan zadłużenia Gminy Miasto Świdwin wynosił: 
- na dzień  31 grudnia 2018 r. — 12 300 000,00 zł, 
- na dzień  31 grudnia 2019 r. - 10 300 000,00 zł. 

Ww. sprawozdania zostały podpisane przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta 
i Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta. 

Ponadto niniejszą, szczegółową  kontrolą  objęto prawidłowość  sporządzania sprawozdań: 
Rb-Z sprawozdania o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń  
według stanu na IV kwartał  lat 2018 i 2019 i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu 
wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia lat 2018 i 2019 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Z przedłożonych kontrolującej 
dokumentów tej jednostki: ewidencji księgowej kont rozrachunkowych, konta 130 Rachunek 
bieżący, faktur VAT, deklaracji podatku dochodowego, deklaracji ZUS oraz wyciągów 
bankowych wynikało, że sprawozdania jednostkowe Rb-28S i Rb-Z MOPS zostały 
sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej, zgodnej ze stanem 
rzeczywistym. 
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Ww. sprawozdania zostały podpisane przez Mariana Dembińskiego - ówczesnego 
Kierownika MOP i Teresę  Jandę  - ówczesną  Główną  Księgową. 

Z ww. sprawozdań  wynikało, że MOPS w Świdwinie nie posiadał  na dzień  31 grudnia lat 
2018-2019 zobowiązań  wymagalnych, natomiast zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28S 
posiadał  zobowiązania niewymagalne w następujących wysokościach: 

- na dzień  31 grudnia 2018 r. w kwocie 167 564,38 zł, 
- na dzień  31 grudnia 2019 r. w kwocie 169 200,41 zł. 

Ww. zobowiązania stanowiły zobowiązania wykazane na kontach rozrachunkowych, i tak: 

2018r.  

- konto 201 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w kwocie 2 504,62 zł  (zobowiązania 
wobec 3 kontrahentów), 

- konto 225 - Rozrachunki z budżetami w kwocie 12 500,00 zł  (zobowiązania z tytułu 
podatku dochodowego od naliczonych „13"), 

- konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 46 736,72 zł  
(zobowiązanie wobec ZUS z tytułu naliczonych „13"), 

- konto 231 - Rozrachunki z pracownikami w kwocie 105 823,04 zł  (zobowiązanie wobec 
pracowników z tytułu naliczonych „13"). 

Zapłaty ww. zobowiązań  dokonano terminowo. Wobec kontrahentów, zgodnie z terminem 
płatności ustalonym na przedłożonych fakturach VAT, wobec ZUS, Urzędu Skarbowego 
i pracowników, zgodnie z ustawowymi terminami. 

2019r.  
- konto 201 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w kwocie 3 201,99 zł  (zobowiązania 

wobec 3 kontrahentów), 
- konto 225 - Rozrachunki z budżetami w kwocie 12 500,00 zł  (zobowiązania z tytułu 

podatku dochodowego od naliczonych ‚„13"), 
- konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 6 303,00 zł  (zobowiązanie 

wobec ZUS z tytułu naliczonych „13"), 
- konto 231 - Rozrachunki z pracownikami w kwocie 101 778,86 zł  (zobowiązanie wobec 

pracowników z tytułu naliczonych „,13"). 
Zapłaty ww. zobowiązań  dokonano terminowo, poza zobowiązaniem wobec kontrahenta 
(wskazanego pod poz. Nr 2 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) 
w wysokości 2 541,99 zł, wynikającego z faktury VAT z dnia 29.12.2019 r., z ustalonym 
terminem płatności na dzień  13.01.2020 r., którego zapłaty dokonano w dniu 20.01.2020 r. 
(tj. 7 dni po terminie). Zobowiązanie zostało zatwierdzone do wypłaty przez Mariana 
Dembińskiego - ówczesnego Kierownika MOPS, przy kontrasygnacie Teresy Jandy - 
ówczesnego Głównego Księgowego. 
Kserokopie: faktury i wyciągu bankowego złożono do akt kontroli pod poz. Nr 35. 
Kserokopię  stanu środków na rachunku bankowym na dzień  13.01.2020 r. złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 36. 
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyły Anna Zdunek - Kierownik MOPS oraz Iwona Gmerek - 
Główny Księgowy. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 36. 
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Z wyjaśnienia wynika, że cyt.: „ . . .po analizie kolejnych rachunków w 2020 roku 
nie poniesiono żadnych kosztów odsetek karnych z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązania 
wobec kontrahenta (..) w wysokości 2 541,99 zł, która była należna do zapłaty, do dnia 
13.01.2020 roku, a zapłacono w dniu 20.01.2020 roku. 

Osobą  odpowiedzialną  za powyższe niedociągnięcia była Teresa Janda (Główny Księgowy). 
W załączeniu: 
1. Kserokopia zakresu czynności Głównego Księgowego. 
2. Kserokopia stanu środków jinansowych na wyciągu bankowym, na dzień  13.01.2020r." 

Innych uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

2.5.3. Przestrzeganie terminów i zasad sporządzania sprawozdań  finansowych. 

Kontrolą  objęto Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 
sporządzony według stanu na dzień  31 grudnia lat 2016-2019, w zakresie prezentacji 
długoterminowych aktywów finansowych, ustalając, że dane w nim zawarte wynikały 
z prowadzonej ewidencji księgowej. Wyniki kontroli przedstawiono w niniejszym protokole, 
w podrozdziale 111.3.2.2.2. Wydatki na zakupy akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego. 

2.5.4. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę  samorządu 
terytorialnego. 

W latach 2016-2019 w szkołach prowadzonych przez Miasto Świdwin wystąpiły 
przypadki nieosiągnięcia przez nauczycieli wysokości średnich wynagrodzeń. Wyjątek 
stanowił  rok 2018, w którym wszystkie stopnie osiągnęły średni poziom wynagrodzeń. 

Kontrolą  objęto 2017 r., w którym wystąpiły przypadki nieosiągnięcia wysokości średnich 
wynagrodzeń  nauczycieli. 

Ze sprawozdania, z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sporządzonego w dniu 
05.01.2018 r. przez Miasto Świdwin ustalono, iż  kwota różnicy pomiędzy wydatkami 
poniesionym w ciągu roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. I 
Karty Nauczyciela, a sumą  iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń  
o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla następujących stopni awansu 
zawodowego wynosiła: 

• stażysta - (4 458,89 zł), 
• kontraktowy - (88 170,33 zł), 
• mianowany - (- 8 822,21 zł), 
• dyplomowany - (355 836,35 zł). 

Z przedłożonego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto 
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Świdwin wynikało, że w 2017 r. wystąpiły przypadki nieosiągnięcia wysokości średnich 
wynagrodzeń  wymaganych przepisami art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, tylko przez 
nauczycieli mianowanych, zatrudnionych w 6-ciu jednostkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę  Miejską  Świdwin, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2. 

W toku analizy porównawczej danych zawartych w sprawozdaniu zbiorczym, sporządzonym 
w dniu 05.01.2018 r. z wydrukiem pn. „Informacja o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych 
wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa 
w art. 30a ust. I ustawy Karta Nauczyciela" zatwierdzonych przez Dyrektorów Szkół  
i Przedszkoli, me stwierdzono rozbieżności w zakresie wykazywania wysokości wydatków 
poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli. 

W toku kontroli analizą  porównawczą  objęto dane zawarte w sprawozdaniach o strukturze 
zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń  pracowników złożonych przez Dyrektorów 
losowo wybranych n/w szkół, z danymi wykazanymi na faktycznie poniesione wydatki 
na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 
4) Szkoła Podstawowa Nr 4 
5) Przedszkole Nr 1 
6) Przedszkole Nr 2 

W toku analizy ww. zagadnienia nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wykazywania 
w sprawozdaniu wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli. 

W stosunku do nauczycieli mianowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego obliczono 
wysokość  jednorazowego dodatku uzupełniającego w łącznej kwocie 8 822,21 zł, tj.: 

)„ SP Nr 1 w kwocie 2 744,45 zł, 
> SP Nr 2 w kwocie 2 547,75 zł, 
) SPNr3w kwocie 5ll,4OzI, 
> SPNr4w kwocie 1478,15 zł, 
> Przedszkole Nr 1 w kwocie 1036,16 zł, 

Przedszkole Nr 2 w kwocie 50430 É.  

Łącznie 8 822,21 zł  

Z okazanych pism (informacji o podziale jednorazowego dodatku dla nauczycieli) 
z poszczególnych ww. jednostek oświatowych (6) oraz wyciągów bankowych wynikało, 
że wypłaty środków finansowych nauczycielom mianowanym zatrudnionym 
w ww. jednostkach, dokonano w dniu 26.01.2018 r. w kwocie 8 681,42 zł, tj. różnica 
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pomiędzy kwotą  wykazaną  w sprawozdaniu, a środkami wypłaconymi stanowiła kwotę  
140,79 É. 

W powyższym zakresie wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena 
Grad - Skarbnik Miasta i Robert Chaiński - Kierownik Wydziału Oświaty. Wyjaśnienie 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 108. Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „W Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 w Świdw/nie naliczono jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 
2017 na kwotę  511,40 zł  dla sześciu nauczycieli mianowanych. Wypłacono dodatek pięciu 
osobom na kwotę  370,61 zł  brutto. Jednemu nauczycielowi nie wypłacono dodatku w kwocie 
140,79 zł  ze względu na fakt, że był  zatrudniony na umowę  zastępstwo w okresie od stycznia 
do czerwca 2017 r. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego na podstawie art. 30a KN 
punkt 3 jednorazowy dodatek uzupełniający był  wypłacony wyłącznie zatrudnionym 
pracownikom. „Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę  samorządu terytorialnego 
i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku 
uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń  na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu 
terytorialnego (Dz. U z 2009 r. Nr 1, poz. 1). Nauczycielka zatrudniona na umowę  zastępstwo 
od stycznia 2017 do czerwca 2017 r. na dzień  naliczenia dodatków nie pozostawała 
pracownikiem szkoły, w związku z powyższym nie został  jej ten dodatek wypłacony. Decyzja 
o niewypłaceniu dodatku została podjęta przez Panią  Joannę  Kruk - specjalistą  ds. kadr, płac 
i organizacji w SP3, w porozumieniu z Panią  Jadwigą  Mackiewicz - podinspektorem 
ds. oświaty —pracownikiem Wydziału Oświaty UMŚwidwin „. 

Kserokopie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Świdwin za 2017 r., 
pism ze szkół  o podziale jednorazowego dodatku dla nauczycieli oraz przelewów bankowych 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 110. 

W odniesieniu do powyższego wyjaśnienia należy stwierdzić, iż  ust. 3 art. 30a ustawy Karta 
Nauczyciela brzmi cyt. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona miedzy  
nauczycieli zatrudnionych i uobierajacych wynaarodzenie w roku dla którego ustalono 
kwote różnicy,  w szkołach prowadzonych przez jednostkę  samorządu terytorialnego 
i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, 
dla którego wyliczono kwotę  różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego 
ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń  na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce 
samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę  różnicy". 

W związku z powyższym stwierdzono nieprawidłowe rozdysponowanie jednorazowego 
dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych, co skutkowało niewypłaceniem 
jednorazowego dodatku uzupełniającego wszystkim uprawnionym nauczycielom (tj. nie 
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wypłacono jednorazowego dodatku uzupełniającego jednemu nauczycielowi w kwocie 
140,79 zł). 

W zakresie obowiązku Burmistrza kontroli kompletności, poprawności i zgodności 
ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez ten organ w bazach danych oświatowych 
(art. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, 
poz. 463 z późn. zm. - uchylony z dniem 30 kwietnia 2011 r.) następnie art. 111 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1942) 
wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta Świdwin i Magdalena Grad - Skarbnik 
Miasta. 
Z wyjaśnienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 9 wynika, że cyt. „W okresie objętym 
kontrolą  RIO, tj.. w latach 2016-1019 zajmowała się  Anna Książek - inspektor ds. oświaty 
oraz Bogdan Wachowiak - kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Zgodnie 
z zaplanowanymi kontrolami w 2016 roku oraz 2017 roku oraz na podstawie stosownych 
upoważnień  wydanych przez Burmistrza Miasta Świdwin, pracownicy Wydziału Oświaty, 
Zdrowia, Kultury i Sportu tut. Urzędu, tj. Anna Książek oraz Katarzyna Szalkiewicz-Tworek 
w 2016 i 2017 roku dokonały kontroli w zakresie zgodności ze stanem faktycznym 
wprowadzanych danych do SIO poprzez sprawdzenie orzeczeń  o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Kontrolę  przeprowadzono w siedzibach placówek oświatowych. 
Ponadto Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu na bieżąco dokonywał  
analizy danych zawartych w arkuszach organizacyjnych szkół  i przedszkoli (liczba oddziałów, 
etatów administracji obsługi i nauczycieli) pod względem zgodności z danymi zawartymi 
w SIO. Pracownicy Wydziału Oświaty zajmujący się  weryjUcacją  danych w latach 2016-2019-
Anna Książek, Bogdan Wachowiak, od 1 lutego 2020 roku - Joanna Kruk - inspektor 
ds. oświaty,  od 2 marca 2020 roku - Robert Chaiński - kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, 
Kultury i Sportu. W 2020 roku planowana jest również  kontrola w zakresie zgodności 
ze stanem faktycznym wprowadzanych danych do SIO poprzez sprawdzenie orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego w samorządowych jednostkoch budżetowych „. 

Kontrolą  objęto zestawienie zbiorcze bazy danych oświatowych Gminy Miejskiej Świdwin 
w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień  30 września 2018 roku (przesłano 
pocztą  tradycyjną  w dniu 11. 10.2018 r.). Uwag nie wniesiono. 

W zakresie procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta Świdwin dotyczących weryfikowania 
danych przekazywanych przez szkoły publiczne do bazy danych systemu informacji 
oświatowej, w zakresie ich kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym, 
wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta, 
które złożono do akt kontroli pod poz. Nr 10. 
Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „ W okresie objętym kontrolą  RIO, tj... w latach 2016-1019 
i do dnia kontroli w Urzędzie Miasta Świdwin, w jednostce nie funkcjonowały procedury 
kontroli zarzqdczej dotyczące weryfikowania danych przekazywanych przez szkoły publiczne 
do bazy danych SIO. Poprawność, kompletność  i zgodność  danych wprowadzanych do SIO 
jest monitorowana systematycznie przez pracowników Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury 
i Sportu „. 
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2.6. Inwentaryzacja. 

2.6.1. Unormowania wewnętrzne określające zasady przeprowadzania i rozliczania 
inwentaryzacji. 

Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania jej wyników zostały 
określone w załączniku Nr 1 „Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" do zarządzenia 
Nr WO/132/2011 Burmistrza Miasta z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Świdwin. 

2.6.2. Inwentaryzacja środków pieniężnych i papierów wartościowych. 

2.6.2.1. Inwentaryzacja gotówki i innych środków pieniężnych przechowywanych 
w kasie. 

Tablica 2.6.2.1.1. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH INWENTARYZACJA 

na dzień  31.12.2016 r. w Urzędzie Miasta 

L.p. Wyszczególnienie 

Srodki pieniężne 
Metoda 

przeprowadzenia 
inwentaryzacji 

wg ewidencji 
na dzień  

3 1.12.2016 r. 

Objętych 
inwentaryzacją  

wg stanu nadzień  
31.12.2016 r. 

różnica 
(3 - 4) 

1 2 3 4 5 6 

1 

środki pieniężne 
przechowywane 
w kasie ogólem, 
w tym: 

0,00 0,00 - Spis z natury 

1.1. Gotówka 0,00 0,00 - Spis z natury 

Zródło: dane ewidencyjne Urzędu Miasta. 

2.6.2.2. Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych. 

Kontrolą  objęto inwentaryzację  środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych, według stanu na dzień  31.12.2016 r. W tabelach 2.6.2.2.1. i 2.6.2.2.2. 
przedstawiono środki pieniężne, które zostały objęte inwentaryzacją  przez kontrolowaną  
jednostkę. 
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Tabela 2.6.2.2.1. 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH 
I ICH INWENTARYZACJA na dzień  31.12.2016 r. 

w Urzędzie Miasta 

Lp. Wyszczególnienie 

Środki pieniężne 
Metoda 

przeprowadzenia 
inwentaryzacji 

wg ewidencji 
księgowej na 

dzień  
31.12.2016 r. 

inwentaryzacja 
wg stanu na 

dzień  
31.12.2016 r. 

różnica 
(3 - 4) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Środki pieniężne 
na rachunkach 

bankowych ogółem, w 
tym: 

1.1. 130 -001 rachunek bieżący 
jednostek budżetowych 0,00 0,00 Potwierdzenie salda 

1.2. 135 —rachunek bankowy
79.753,57 /PFRON,ZFŚS/ 79.753.57 weryfikacja 

1.3. 139 - inne rachunki 
bankowe/depozyty! 5.414,45 5.414,45 weryfikacja 

1.4. 140 - środki pieniężne w 
drodze 0,00 0,00 weryfikacja  

Zródło: dane ewidencyjne Urzędu Miasta 

Tabela 2.6.2.2.2. 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH 

Gminy Miasto Świdwin (budżetu) na dzień  31.12.2016 r. 

I ICH INWENTARYZACJA 

L.p. Wyszczególnienie 

Środki pieniężne 

Metoda 
przeprowadzenia 

inwentaryzacji 

wg ewidencji 
księgowej na 

dzień  3 1.12.2016 
r. 

Objętych 
inwentaryzacją  

wg stanu na 
dzień  

31.12.2016 r. 

Różnica 
(3-4) 

1 2 3 4 5 6 
1. 133 - rachunek budżetu 4.315.816,62 4.315.816,62 potwierdzenie salda 
2. 134 - kredyty bankowe 3.500.000,00 3.500.000,00 potwierdzenia salda 

Zródło: dane ewidencyjne Urzędu Miasta. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że środki finansowe wykazane w powyższej tabeli zostały 

zinwentaryzowane drogą  uzyskania od banków potwierdzeń  stanu sald i w drodze 

weryfikacji, na dzień  31.12.2016 r. i porównane ze stanem wykazywanym w księgach 

rachunkowych jednostki. 

2.6.3. Inwentaryzacja rozrachunków. 

Kontrolą  objęto przeprowadzenie inwentaryzacji rozrachunków (należności 

i zobowiązań) w Gminie Miasto Świdwin, według stanu na dzień  31.12.2016 r. Zakres 
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przeprowadzonej inwentaryzacji należności i zobowiązań  Gminy Miasto Świdwin 

oraz Urzędu Miasta przedstawiono odpowiednio w tabelach: 2.6.3.1. i 2.6.3.2. 

Tabela 2.6.3.1. 

Rozrachunki Gminy Miasto Świdwin i ich inwentaryzacja 
na dzień  31.12.2016 r. 

Lp. Wyszczególnie- 
nie 

NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA 

Stan wg 
ewid. 

księgowej 
na 31.12. 
2016 r. 

Inwent. wg 
stanu na 

31.12. 
2016r. 

Różn 
ica 
(3 -  
4) 

metoda 
inwent. 

Stan wg ewid. 
księgowej 
na 31.12. 
2016r. 

Inwent. wg 
stanu na 

31.12. 
2016r. 

Różn 
ica 
(7 -  
8) 

metoda 
inwent. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kredyt —(134) 
w tym: 

potwierd 
zenie 

sald 

Ia 
Umowa Nr 
UMII 
ZCKI11/2011 

- - - 
weryfika    

-cia 
3 500.000,00 3 500.000,00 j.w. 

2 
Rozrachunki 
budżetu 
ogółem (224) 

 338 236,53 338 236,53 
weryfika 

cja 
49 591,43 49 591,43 

weryfika 
cja 

3.  
Pozostałe 
rozrachunki 
(240) 

9,21 9,21 
weryfika 

cja 
1082,26 1082,26 Jw. 

4.  
Zobowiązania 
finansowe (260) - - 

weryfika 

cja 
10 312 480,86 10 312 480,86 

weryfika 
cja 

ródło: Dane ewidencyjne Urzędu Miasta. 

Tabela 2.6.3.2.. 

Rozrachunki Urzędu Miasta i ich inwentaryzacja na dzień  31.12.2016 r. 

Lp 
Wyszczególnie- 
nie 

NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA 

Stan wg ew. 
księgowej 
na 31.12. 
2016r. 

Inwentaryz 
acja. 

wg stanu na 
31.12. 
2016 r. 

Różn 
ica 
(3 -  
4) 

metoda 
inwent. 

Stan wg ew. 
księgowej na 
31.12.2016r. 

Inwentaryzacja 
wg stanu na 
31.12.2016r. 

Różn 
ica 
(7_
8) 

metoda 
inwentar 

yzacji 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rozrachunki z 
odbiorcami i 
dostawcami (201) 

- - - - 151 650,96 151 650,96 

weryfika 
cja 

potwierd 
zenie 
sald 

2. 
Należności z 
tytułu dochodów 
budżetowych 

2 905.448,27 2 905.448,27 - - 25.825,49 25.825,49 - 
weryfika 

cja 
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(221)  

• 

Rozliczenie 
dochodów 
budżetowych 
(222)  

- - - - - - - 
weryfika 

cja 

• 

Rozliczenie 
wydatków 
budżetowych 
(223)  

- 
- 

- - - - 
- Jw. 

5.  
Rozrachunki z 
budżetami (225), 
ogółem, 

- - - - 47.234.00 - - Jw. 

6.  
Długoterminowe 
należności 
budżetowe (226) 

411 717,06 411 717,06 - - - - - 

Rozrachunki z 
tytułów 
publiczno- 
prawnych, 
ogółem w tym: 
(229) 

- - - 
- 217492.42 - - 

8.  
Rozrachunki z 
pracownikami 
(231) 

- - - - 185 371,53 185371.53 - j. 

9.  

Pozostałe 
rozrachunki z 
pracownikami 
(234) 

54.900,00 54.900,00 - - 200,00 200,00 - 

10.  
Pozostałe 
rozrachunki 
(240), ogółem. 

25.068,47 25.068,47 - - 509 860,52 509 860,52 - JA, . 

11.  
Odpisy 
aktualizujące 
należności(290) 

- - - - 1 705 145,83 I 705 145,83  

Zródło: Dane ewidencyjne Urzędu Miasta. 

W wyniku kontroli stwierdzono: 

- dane wykazane wtablicach 2.6.3.1. i 2.6.3.2. zostały udokumentowane, 
- nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem zobowiązań  wykazanych w ewidencji księgowej 

i potwierdzeniach sald z Banków, 
Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

2.6.4. Inwentaryzacja skiadników majątku. 

Burmistrz Miasta Świdwin, zarządzeniem Nr WO/110/16 z dnia 24 października 
2016 r., zarządził  przeprowadzenie inwentaryzacji z natury, następujących składników 
majątkowych własności Urzędu Miasta Świdwin. W powyższym dokumencie ustalono 
między innymi: 
- przeprowadzenie inwentaryzacji z natury następujących składników majątkowych 

własności Urzędu Miasta Świdwin: 
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> środków trwałych: cmentarzy, wysypiska śmieci, innych (placów zabaw, wiat 
autobusowych, parkingów samochodowych), targowiska miejskiego, w Urzędzie 
Miasta - sprzęt komputerowy, 
pozostałych środków trwałych: w budynku Urzędu (sprzęt komputerowy), w domach 
przedpogrzebowych i na cmentarzach, innych (kosze uliczne, pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów, ławki parkowe) 
kasy, 
druków ścisłego zarachowania, 
depozytach, 
obcych środków - dotyczy OC Ew. Ludności, 

- wskazano osoby odpowiedzialne materialnie za ww. składniki mienia, 

- powołanie Komisji inwentaryzacyjnej, 
- termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od dnia 25.10.2016 r. do 31.11.2016 r. 

(wskazanych składników mienia) oraz w dniu 3 1.12.2016 r. (wskazanych składników 
mienia), 

- wyznaczono zespoły spisowe, 
- wskazano ostateczny termin zakończenia inwentaryzacji - 31.12.2016 r. i rozliczenie 

inwentaryzacji, do dnia 31 stycznia 2017 r., 
- zobowiązano Zakładową  Komisję  Inwentaryzacyjną  do: 

przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie 
odpowiedzialnych, 
przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad 
i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem 
gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 
(zarządzenie Nr WO/I 32/11), 
sporządzenie sprawozdania końcowego z przebiegu inwentaryzacji, weryfikacji różnic 
inwentaryzacyjnych, 
sporządzenia protokołu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, uzyskanie akceptacji 
Skarbnika i Radcy Prawnego oraz przedstawienie ich do akceptacji Burmistrzowi 
Miasta, w terminie do 14.02.2017 r. 
sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji. 

Zakres przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych gminy według stanu 
na dzień  31 grudnia 2016 r. przedstawiono w tablicy 2.6.4.1. 
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Tabela 2.6.4.1. 

AKTYWA TRWALE 1 IC INWENTARYZACJA na dzień  31.12.2016 r. 

w Urzędzie Miasta 

Lp. Wyszczególnienie 

INWENTARYZACJA 
Stan 

wg ewidencji 
księgowej 
na dzień  

31.12.2016r. 

stan ustalony 
w drodze 

Inwentaryzac 

J1  

różnica 
(4 - 5) 

zastosowana 
metoda 

Data 
przeprowadzenia 

1 2 3 5 6 7 8 

I. 
AKTYWA 
TRWALE 

1. 
Wartości 
niematerialne 
i prawne 

110 903,33 110 903,33 weryfikacja 

RZECZOWE 
AKTYWA 
TRWALE 
OGÓŁEM 

1.  Środki trwale 89 703 746,43 89 703 746,43 
1.1. Grunty 11 537 806,28 11 537 806,28 weryfikacja 

1.2. 
Budynki i 
Lokale 

25 562 441,79 25 562 441,79 weryfikacja 

1.3. 
Obiekty inżynierii 
lądowej 

51 713 784,36 51 713 784,36 weryfikacja 

1.4. Kotły i maszyny 5 967,00 5 967,00 weryfikacja 

1.5. Maszyny i aparaty 170 815,94 170 815,94 
spis Z 

 
natury 

1.6. 
Specjalistyczne 
maszyny i 
urządzenia 

8697,83 8697,83 
spis z 
natury 

1.7. 
urządzenia 
techniczne 256 007,83 256 007,83 

SPiS z 
natury 

1.8. środki transportu 315 274,87 315 274,87 
spisz 
natury 

1.9. 
narzędzia j 
wyposażenie 

132 950.53 132 950,53 SPiS z 
natury 

2.  
Pozostałe środki 
trwałe 

578 880,82 578 880,82 
spis z 
natury 

3.  
Inwestycje 
rozpoczęte 

1 245 702,26 1 245 702,26 weryfikacja 

Zródło: dane ewidencyjne Urzędu Miasta. 

2.6.4.1. Inwentaryzacja gruntów. 

Inwentaryzację  gruntów według stanu na dzień  31 .12.2016 r. przeprowadziła powołana 

komisja, drogą  weryfikacji. W wyniku porównania danych wynikających z ewidencji 

księgowej z danymi odpowiednich dokumentów, różnic na dzień  przeprowadzenia 

inwentaryzacji Komisja nie stwierdziła. 
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Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów według stanu na dzień  31 grudnia 2016 r. 
przedstawiono w tablicy 2.6.4.1. 

W toku prowadzonych czynności stwierdzono ponadto, że kontrolowana jednostka 
przeprowadziła, na podstawie wydanych odpowiednich zarządzeń  Burmistrza Miasta, 
inwentaryzację  gruntów na ostatni dzień  lat obrotowych 2017-2019, których wartość  
wynosiła odpowiednio: 

- nadzień 3l.12.2017r.-14869023,32zł  
- nadzień 3l.12.2018r.-14870530,82zł  
- nadzień 3l.12.2019r.-14870530,82zł  
tj. zgodnie z art. 26 ust.ł  pkt 3 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości. 
Nieprawidłowości, w powyższym zakresie, nie stwierdzono. 

2.6.4.2. Inwentaryzacja środków trwałych. 

Inwentaryzację  środków trwałych, według stanu na dzień  31 grudnia 2016 r. 
przeprowadziła powołana komisja, na arkuszach spisowych. Złożone przez komisję  arkusze 
spisowe zostały wycenione, a następnie rozliczone. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji 
środków trwałych, według stanu na dzień  31 grudnia 2016 r. przedstawiono w tablicy 2.6.4.1. 

W wyniku porównania danych (w zakresie środków trwałych), wynikających z wycenionych 
i rozliczonych arkuszy spisowych z danymi ewidencji księgowej, różnic nie stwierdzono. 

Ponadto, w wyniku kontroli dokumentów dotyczących przeprowadzonej inwentaryzacji 
stwierdzono, że: 

- 	inwentaryzację  przeprowadzono drogą  spisu z natury oraz przez weryfikację  sald, 

- arkusze spisu z natury: 
• były oznaczone numerem, datą  oraz danymi identyfikującymi  osoby 

przeprowadzające inwentaryzację, 
• zawierały dane umożliwiające identyfikację  miejsca przeprowadzonej inwentaryzacji, 

• zawierały wycenę  składników inwentaryzowanych, 

• zawierały podpisy osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie, 
- wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji udokumentowano i powiązano z zapisami 

w księgach rachunkowych, 

- inwentaryzacją  objęto całość  majątku. 

Stwierdzono ponadto, że zachowano częstotliwość  przeprowadzania inwentaryzacji środków 
trwałych, poprzednią  przeprowadzono w 2012 r., na podstawie zarządzenia Nr WO/91/12 
Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych. 
Uwag, w powyższym zakresie, nie stwierdzono. 
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2.6.4.3. Inwentaryzacja pozostałych środków trwałych. 

Inwentaryzację  pozostałych środków trwałych, według stanu na dzień  31 grudnia 
2016 r. przeprowadziła powołana komisja na arkuszach spisowych. Złożone przez komisję  
arkusze spisowe zostały wycenione, a następnie rozliczone. Wyniki przeprowadzonej 
inwentaryzacji środków trwałych, według stanu na dzień  31 grudnia 2016 r. przedstawiono 
w tablicy 2.6.4.1. 

Stwierdzono ponadto, że zachowano częstotliwość  przeprowadzania inwentaryzacji środków 
trwałych, poprzednią  przeprowadzono w 2012 r., na podstawie zarządzenia Nr WO/91/12 
Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych. 
Uwag, w powyższym zakresie, nie stwierdzono. 

2.6.4.4. Inwentaryzacja środków trwałych w budowie. 

Inwentaryzację  środków trwałych w budowie, według stanu na dzień  31 grudnia 2016 r. 
przeprowadzono drogą  porównania danych ksiąg rachunkowych (konto 080 Inwestycje) 
z odpowiednimi dokumentami. 
Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych w budowie, według stanu 
na dzień  31 grudnia 2016 r. przedstawiono w tablicy 2.6.4.1. 
Wykazane dane były zgodne z danymi ewidencji księgowej. 

Stwierdzono ponadto, że zachowano częstotliwość  przeprowadzania inwentaryzacji środków 
trwałych, poprzednią  przeprowadzono w 2012 r., na podstawie zarządzenia Nr WO/9 1 / 12 
Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych. 
Uwag, w powyższym zakresie, nie stwierdzono. 

2.6.4.5. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych. 

Inwentaryzację  wartości niematerialnych i prawnych, według stanu na dzień  31 grudnia 
2016 r. przeprowadzono na drogą  weryfikacji z odpowiednimi dokumentami. 
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Komisja nie stwierdziła różnic. Wyniki 
przeprowadzonej inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych według stanu na dzień  
31 grudnia 2016 r. przedstawiono w tablicy 2.6.4.1. 

Stwierdzono ponadto, że zachowano częstotliwość  przeprowadzania inwentaryzacji środków 
trwałych, poprzednią  przeprowadzono w 2012 r., na podstawie zarządzenia Nr WO/9 1/12 
Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych. 
Uwag, w powyższym zakresie, nie stwierdzono. 
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III .Budżet jednostki samorządu terytorialnego. 

3.1. Dochody budżetowe. 

3.1.1. Subwencje i dotacje. 

3.1.1.1. Subwencja ogólna. 

Subwencja ogólna, którą  Miasto Świdwin otrzymało w roku 2017 składała 
się  z części wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz na podstawie informacji 
przekazanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie: 

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych 
w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, 

- planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 

- planowanej na 2017 rok wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa. 

Informację  o planowanej kwocie subwencji na 2017 r. Miasto Świdwin otrzymało pierwotnie 
pismem Ministra Finansów nr 5T3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. drogą  
elektroniczną  (wpłynęło w dniu 17.10.2016 r.). Z kolejnej informacji w sprawie rocznych 
ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 r., która do Urzędu 
Miasta wpłynęła drogą  elektroniczną  w dniu 01.02.2017 r. (pismo Ministra Rozwoju 
i Finansów 5T3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.) wynikało, iż  roczna kwota subwencji 
dla Miasta Świdwin na 2017 r. kształtowała się  następująco: 

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 r. (I + II + III) 
I. Część  wyrównawcza 
z tego: kwota podstawowa 

kwota uzupełniająca 
II. Część  równoważąca 
III. Część  oświatowa 
Roczna planowana kwota wpłat do budżetu państwa na rok 2017 
Uchwałą  budżetową  Nr XXIy/189/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. 

10 439 838,00 zł  
661 387,00 zł  
661 387,00 zł  

0,00 zł  
387 295,00 zł  

9391 156,00 zł  
0,00 zł  

w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Świdwin na 2017 r. w Załączniku Nr 1 zaplanowano dochody w rozdz. 
75801 w § 2920 wynosił  9 825 626,00 A. 

Uchwałą  budżetową  Nr XXV111222/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta na 2017 r. w Załączniku Nr 1 zmniejszono plan po stronie dochodów 
o kwotę  434 470,00 zł, tak więc plan dochodów w rozdz. 75801 w * 2920 wynosił  
9391 156,00 É. 

Pismem nr ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju 
i Finansów poinformował  Burmistrza Miasta Świdwin, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 198 z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2017 r. 
Nr DWST-WSST.356.2831.2.2017.MS, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej została przyznana Miastu Świdwin na rok 2017 kwota 13 772,00 zł  (pismo wpłynęło 
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do Urzędu Miasta Świdwin drogą  elektroniczną  w dniu 04.07.2017 r.). Powyższa kwota 
przeznaczona została na dofinansowanie doposażenia szkół  i placówek w zakresie świetlic 
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych 
(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 
2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół  ze szkołami ponadgimnazjalnymi, 
a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe. 

Pismem nr ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju 
i Finansów poinformował  Burmistrza Miasta Świdwin, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 198 z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2017 r. 
Nr DWST-WSST.356.283 1.2.201 7.MS, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej została przyznana Miastu Świdwin na rok 2017 kwota 9 415,00 zł  (pismo wpłynęło 
do Urzędu Miasta Świdwin drogą  elektroniczną  w dniu 04.07.2017 r.). Powyższa kwota 
przeznaczona została na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach 
publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, 
funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako samodzielne lub w zespołach szkół  
ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły 
podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych. 

Pismem nr ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów 
poinformował  Burmistrza Miasta Świdwin, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 
198 z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2017 r. 
Nr DWST-WSST.356.2833.2.2017.MS, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej została przyznana Miastu Świdwin na rok 2017 kwota 18 885,00 zł  (pismo wpłynęło 
do Urzędu Miasta Świdwin drogą  elektroniczną  w dniu 12.07.2017 r.). 

W toku kontroli ustalono, iż  w 2017 r. nie zwiększono planu dochodów o łączną  kwotę  
42 072,00 zł  z tytułu ww. otrzymanej subwencji pochodzącej z podziału rezerw przez 
Bumiistrza. 
Kserokopie ww. pism w sprawie otrzymanej subwencji na 2017 r., uchwał  budżetowych 
tj. zaplanowanych kwot w rozdz. 75801 w * 2920, ewidencji księgowej otrzymanych 
w 2017 r. subwencji oraz sprawozdania Rb-27S za 2017 r. (korekta nr 1) złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 11. 
W powyższym zakresie wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Bunnistrz Miasta i Magdalena 
Grad - Skarbnik Miasta. Z wyjaśnienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 12 wynika, 
że cyt. „ W 2017 roku nie pełniłam funkcji Skarbnika. Osobą  odpowiedzialną  za dokonanie 
zmian w planie budżetu miasta w w/w okresie był  Pan Przemysław Pisula- Skarbnik Miasta. 
W związku z powyższym nie jestem w stanie wyjaśnić  dlaczego pomimo przyznanej ze środków 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 42 072,00 zł  nie dokonano 
zmian w planie budżetu Miasta Świdwin (dział  758 rozdział  75801 § 2920) „. 

Część  oświatową  subwencji ogólnej za miesiąc 01.2017 rok Miasto Świdwin otrzymało 
w dniu 21.12.2016 r. w kwocie 755 817,00 zł, którą  zaksięgowano na koncie 909 0001 - 
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Rozliczenia międzyokresowe - subwencja oświatowa za m-c 01.2017 i przeksięgowano 

w dniu 3 1.01.2017 r. na konto 901758-75801-2920. 

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym według stanu na koniec IV kwartału 

roku 2017 (korekta nr I złożona dnia 21.02.2018 r.), w rozdz. 75801 § 2920 dochody 

wykonane (ko1.7) wykazano w kwocie 9 433 228,00 zł, a dochody otrzymane (kol. 8) 

w kwocie 9 489 600,00 zł  (ujęto część  oświatowej subwencji ogólnej za miesiąc styczeń  
2018 r., która wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 20.12.2017 r. - wyciąg bankowy 

Nr 246/2017IBPL z dnia 20.12.2017 r.). Uwag nie wniesiono. 

3.1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację  zadań  wlasnych inwestycyjnych. 

Z ewidencji księgowej oraz z ustnego oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego 

- Burmistrza Miasta i Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta, wynika, że w okresie objętym 
kontrolą  Gmina Miasto Świdwin otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na realizację  
zadań  własnych inwestycyjnych (* 6330), które przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 3.1.1.2.1. 

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  ZADAŃ  
WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH 

Gminy Miasto Świdwin w latach 2016 -2019 

Rok Dzial Rozdz. Cel przyznanej dotacji 
Kwota 

otrzymanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Kwota 
i data 

zwrotu 

2016 60() 60016 6330 
Przebudowa 	ulicy 	Różanej 	w 
Świdwinie 182 220.00 182 220,00 - 

2016 70() 70005 6330 
Budowa budynku mieszkalnego przy 
ulicy Połczyńskiej 2 674 502,32 2 674 502,32 - 

2018 700 70005 6330 
Przebudowa budynku 	mieszkalnego 
przy ulicy Drawskiej 10 302 520,53 302 520,53 - 

2019 852 85295 6330 
Utworzenie 	i 	wyposażenie 	Klubu 
Seniora + 150000,00 150000,00 - 

(Źrodło: Dane ewidencyjne Urzędu Miasta). 

Szczegółową  kontrolą  wykorzystania przyznanych dotacji objęto środki finansowe 

otrzymane z budżetu państwa w 2018 r., z przeznaczeniem na realizację  inwestycji 
pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 w Świdwinie" 
oraz w 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie 
Klubu Seniora +„ 
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„Przebudowa budynku mieszkalneao przy ul. Drawskiej 10 w Świdwinie"  

Umowę  dotacji Nr BS16-00416 z dnia 24.03.2016 r. - Jan Owsiak - ówczesny 
Burmistrz Miasta, przy kontrasygnacie Przemysława Pisuli - ówczesnego Skarbnika Miasta, 
zawarł  z Bankiem (wskazanym pod poz. Nr 3 Zestawienia złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 31), o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat, przeznaczonego na pokrycie 
części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego 
przy ul. Drawskiej 10 w Świdwinie, w wyniku którego powstanie 6 lokali socjalnych 
o łącznej powierzchni 266,97 m kw. Przewidywane koszty przedsięwzięcia, według wniosku 
Inwestora (Gminy Miasta Świdwin) wynosiły 759 313,50 É. Ww. umową, Bank udzielił  
fmansowego wsparcia do kwoty 303 725,40 zł, jednak nie więcej niż  40 % faktycznie 
poniesionych kosztów przedsięwzięcia. W umowie wskazano m.in.: 
- 	rozpoczęcie realizacji inwestycji, do dnia 29.10.20 17 r., 
- 	zakończenie, nie później niż  w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia realizacji, 
- uruchomienie wsparcia po zaangażowaniu przez Inwestora co najmniej 30 % 

przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, 
- wsparcie wypłacane jednorazowo lub w transzach (przed dniem zakończenia realizacji 

zadania lub po jego zakończeniu), na pisemne wnioski Inwestora, 

Realizację  zadania inwestycyjnego powierzono Podmiotowi wskazanemu pod poz. Nr 14 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31, z którym zawarto umowę  
Nr IRP.272.3.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. W umowie określono wynagrodzenie 
Wykonawcy w wysokości 676 501,33 zł  i termin realizacji zadania do dnia 31 października 
2017 r. W dniu 31 października 2017 r. podpisano aneks Nr 1 do umowy, wydłużający okres 
jej obowiązywania, do dnia 30 maja 2018 r. 

Niniejszą  kontrolą  objęto przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego ww. Wykonawcy na realizację  zadania, co szczegółowo opisano w podrozdziale 
111.3.2.2.1.1. niniejszego protokołu. 

Protokół  technicznego odbioru robót budowlanych strony sporządziły w dniu 17.05.2018 r., 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru robót, złożonego w Urzędzie 
Miasta w dniu 10.05.2018 r. Z przedłożonego Protokołu wynikało, że roboty zostały 
wykonane, zgodnie z umową  z dnia 24.04.2017 r. i aneksem z dnia 31.10.2017 r. Komisja 
nie stwierdziła usterek w wykonanym przedmiocie umowy. 

Wykonawca zadania przedłożył  w Urzędzie Miasta 2 faktury VAT na łączną  kwotę  
676 501,33 zł. Z przedłożonych kontrolującej wyciągów bankowych wynikało, że zapłaty 
dokonano odpowiednio w dniach: 04.08.2017 r. i 17.05.2018 r. 

Ponadto, do kosztów ww. inwestycji zaliczono koszty w łącznej kwocie 79 800,00 zł, w tym 
koszty: 
- sporządzenia projektu budowlanego - rachunek Nr 31/2009 z dnia 30.11.2009 r. 

i rachunek do umowy o dzieło Nr 1/08/2014 z dnia 14.08.2014 r. na łączną  kwotę  
59 400,00 zł, 
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- nadzoru budowlanego - faktura VAT Nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r. w kwocie 
20 400,00 zł. 

Przeprowadzone postępowania w sprawie udzielenia zamówień  publicznych na wykonanie 
projektów budowlanych oraz na nadzór inwestorski zostały objęte kontrolą  i szczegółowo 
opisane w podrozdziale 111.3.2.2.1.1. niniejszego protokołu. 

Ogółem poniesione koszty na realizację  zadani inwestycyjnego wynosiły 756 301,33 É. 

Wniosek o wypłatę  należnego wsparcia finansowego w kwocie 302 520,53 zł  (łączny koszt 
realizacji inwestycji 756 301,33 zł  x 30 %)„ sporządzono w dniu 06.08.2018 r. i złożono 
Bankowi w dniu 24.08.201 8 r. Do wniosku załączono, zgodnie z zawartą  umową  o udzielenie 
wsparcia: oświadczenie o zaangażowaniu na realizację  zadania środków własnych 
w wysokości 756 301,33 zł, zestawienie poniesionych kosztów (wg. faktur i rachunków) 
oraz rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia. Kserokopie omawianych 
dokumentów złożono do akt kontroli pod poz. Nr 42. 

Z przedłożonego wyciągu bankowego wynikało, że środki wsparcia, w wysokości 
302 520,53 zł, wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta w dniu 06.09.2018 r., 
po zrealizowaniu zadania tj. zgodnie z jedną  z form przekazania wsparcia określoną  
w umowie. 

W toku dalszych czynności kontrolnych, opisanych w podrozdziale 111.3.2.2.1.1. („Zadanie 
inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Drawskiej 10") niniejszego protokołu 
ustalono, że do ww. kosztów inwestycyjnych, poniesionych na realizację  zadania 
nie doliczono kosztu sporządzenia projektu zamiennego (do projektu budowlano 
wykonawczego), poniesionego na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą  na kwotę  
24 600,00 É. Wobec powyższego rzeczywisty łączny koszt realizacji zadania był  wyższy 
od wskazanego we Wniosku o wypłatę  należnego wsparcia finansowego i wyniósł  
780 901,33 A. Kserokopię  wniosku i zestawienia kosztów złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 42. 

Wyjaśnienie w sprawie przyczyn „nie doliczenia" do kosztów inwestycji ww. projektu 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 92. 

Jednakże, wykazanie w ww. Wniosku niższych kosztów realizacji zadania (o 24 600,00 zł) 
nie miało wpływu na wysokość  przyznanych środków wsparcia, gdyż  w * 4 ust. 7 umowy, 
strony ustaliły, że cyt.: „ w przypadku, gdy faktyczne poniesione koszty przedsięwzięci 
są  wyższe od przewidywanych, kwota finansowego wsparcia nie podlega zwiększeniu 
i nie może przekroczyć  kwoty określonej w § 1 ust. 3." 
Kserokopię  umowy o dotację  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 94. 

..Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora +„ 

Umowę  dotacji Nr 315/ZPS4/S+/M1/2019 o dofinansowanie środkami pochodzącymi 
z budżetu państwa zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+" Moduł  1" 
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, z Wojewodą  
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Zachodniopomorskim zawarł, Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, przy kontrasygnacie 
Magdaleny Grad - Skarbnika Miasta, w dniu 7 maja 2019 r., w wysokości 150 000,00 zł  
(jednak nie więcej niż  80 % udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, 
w ramach działu 852 rozdział  85295 * 6330), przy całkowitym koszcie realizacji zadania 
w wysokości 199 880,87 zł. W umowie wskazano, że dotacja będzie przekazana w terminie 
do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zleceniobiorcę  
o wypłatę  dotacji (po zaakceptowaniu przez Zleceniobiorcę  protokołów odbiorów robót 
budowlanych i usług potwierdzających wykonanie oraz zaawansowanie prac). Zgodnie 
z umową  Gmina zobowiązała się  do: 

- przekazania, na współfinansowanie zadania środków finansowych własnych w wysokości 
49 880,87 zł, 

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji 
oraz wydatków dokonywanych z tych środków, 

- zakończenia realizacji zakresu rzeczowego zadania do dnia 31 grudnia 2019 r. 
(rozpoczęcie realizacji od dnia 1 kwietnia 2019 r.), 

- przekazania Wojewodzie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia terminu realizacji zadania, 

- przekazywania w okresie kolejnych 3 lat, do dnia 30 stycznia każdego roku, za rok 
ubiegły, rocznych sprawozdań  z trwałości realizacji zadania, 

- dokonywania przesunięć  pomiędzy poszczególnymi przewidywanymi rodzajami kosztów, 
pokrywanymi z dotacji i ujętymi w kosztorysie, do 10 % wartości przewidywanych 
kosztów całkowitych danej kategorii, 

- kontrolę  realizacji zadania publicznego, 

- konsekwencje wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

Do umowy załączono m.in. ofertę  realizacji zadania i program inwestycji. 

Aneksem Nr 1/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., do ww. umowy, ustalono aktualizację  
programu inwestycji i oferty realizacji zadania publicznego. 

Kserokopie: umowy i aneksu złożono do akt kontroli pod poz. Nr 39. 

Realizację  zadania inwestycyjnego powierzono Podmiotowi wskazanemu pod poz. Nr 7 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31, z którym zawarto umowę  
Nr 1RP.272.1.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i aneks Nr 1 z dnia 29 listopada 2019 r. 
W umowie określono wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 199 000,00 zł  i termin 
realizacji zadania do dnia 29.11.2019 r. 

Kontrolą  nie objęto przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 
ww. Wykonawcy na realizację  zadania. 

Protokół  technicznego odbioru robót budowlanych strony sporządziły w dniu 23.12.2019 r., 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru robót, złożonego w Urzędzie 
Miasta w dniu 20.12.2020 r. Z przedłożonego Protokołu wynikało, że roboty zostały 
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wykonane zgodnie z umową  z dnia 08.08.2019 r. i aneksem z dnia 29.11.2019 r. Komisja 
nie stwierdziła usterek w wykonanym przedmiocie umowy. 

W dniu 23.12.2019 r. Wykonawca zadania przedłożył  w Urzędzie Miasta fakturę  VAT 
Nr 42/2019 z dnia 19.12.2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 23.12.2019 r.), za wykonane 
roboty, na kwotę  199 000,00 zł. Z przedłożonego kontrolującej polecenia przelewu wynikało, 
że zapłaty dokonano w dniu 23.12.2019 r., w kwocie 199 000,00 A. 

Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 19/2019, środki dotacji w wysokości 150 000,00 zł, 
wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 30.12.2019 r. tj. zgodnie z umową  dotacji 
(cyt.: „dotacja będzie przekazana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia 
pisemnego wniosku przez Zleceniobiorcę  o wypłatę  dotacji (po zaakceptowaniu przez 
Zleceniobiorcę  protokołów odbiorów robót budowlanych i usług potwierdzających 
wykonanie oraz zaawansowanie prac"). Wniosek o dotację  złożono w dniu 24.12.2019 r., 
natomiast protokolarny odbiór zadania nastąpił  w dniu 23.12.20 19 r. 

Wniosek o wypłatę  dotacji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim złożono w dniu 
24.12.2019 r. We wniosku wskazano wartość  zadania w kwocie 244 402,45 zł, w tym kwotę  
wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 232 425,77z1, wartość  wkładu 
własnego Gminy w wysokości 94 402,45 zł  (w tym 82 425,77 zł  wydatki kwalifikowalne) 
oraz wnioskowaną  kwotę  dotacji - 150 000,00 A. 

Sprawozdanie końcowe, z dnia 24.07.2020 r., z wykonania zadania publicznego złożono 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w dniu 3 1.07.2020 r. 
(wysłano z Urzędu Miasta w dniu 29.07.2020 r.). 

W Sprawozdaniu wskazano łączny koszt realizacji zadania - 244 402,45 zł, z czego środki 
własne w wysokości 94 402,45 zł  oraz z przyznanej dotacji w kwocie 150 000,00 É. 

Do Sprawozdania załączono zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
(faktury VAT). 

Z przeprowadzonej w trakcie kontroli analizy ww. dokumentacji źródłowej (faktur) wynikało, 
że kontrolowana jednostka dokonywała wydatków zgodnie ze złożoną  ofertą  i zawartą  
umową  i aneksem na przyznanie środków dotacji z budżetu państwa. 

W toku kontroli ustalono, że Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 
złożono w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w dniu 31.07.2020 r., 
zamiast, zgodnie z zawartą  umową  (* 9 ust. 1) w terminie 30 dni od dnia zakończenia terminu 
realizacji zadania publicznego. Realizację  zdania zakończono w dniu 23.12.2019 r., 
w związku z czym kontrolowana jednostka winna złożyć  Sprawozdanie końcowe do dnia 
22.01.2020 r. 

Ponadto, w dniu 24.07.2020 r. sporządzono Rozliczenie inwestycji, według załącznika 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z realizacji zadania publicznego, 
które złożono Wojewodzie, również  w dniu 31.07.2020 r. 
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Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. umowy wskazującym termin złożenia Rozliczenia inwestycji, 
zgodnie z * 16 ust. 1 ww. rozporządzenia cyt.: „Inwestor, po zakończeniu i przekazaniu 
do użytku inwestycji, sporządza, w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana 
ostatnia płatność  związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie." 

W analizowanym przypadku Rozliczenie winno być  złożone do dnia 21.02.2020 r., gdyż  
odbiór końcowy zadania nastąpił  w dniu 23.12.2019 r., natomiast ostatnia płatność  związana 
z realizacją  inwestycji została dokonana w dniu 24.12.2019 r. 

W związku ze złożeniem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu: 

- Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego 6 miesięcy po umownym 
terminie, 

- Rozliczania inwestycji 5 miesięcy po terminie określonym w rozporządzeniu, 
wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta 
i Mateusz Kłebieko - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Kserokopię  
zakresu czynności pracownika złożono do akt kontroli pod poz. Nr 127. 
Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 38. 
Z wyjaśnienia wynika, że cyt.: „Zapisy Umowy (w szczególności § 9 ust. 1 i 2) 
Nr 3152PS4/S+/M1/2019 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa 
zadania pn.: „ Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+" Moduł  1" w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 zobowiązują  Zleceniobiorcę  (Gminę  Miejską  
Świdwin) do złożenia Zleceniodawcy (Wojewodzie Zachodniopomorskiemu): 
- Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia terminu realizacji zadania publicznego, 
- Rozliczenia inwestycji na zasadach i terminie określonych w § 16 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa („Inwestor, po zakończeniu i przekazaniu 
do użytku inwestycji, sporządza, w terminie do 60 dni od dnia, w którym była 
uregulowana ostatnia płatność  związana zjinansowaniem inwestycji, rozliczenie"). 

Natomiast zgodnie z treścią  § 9 ust. 9 w/w Umowy, w przypadku niezłożenia sprawozdań, 
o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę  
do ich złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
W przedmiotowej sprawie, do tut. urzędu nie wpłynęło wezwanie do złożenia sprawozdań, 

ajedynie, w dniu 15 lipca 2020 roku zostało skierowane zapytanie w formie wiadomości e-
mail o to czy takie dokumenty zostały złożone. Po otrzymaniu niniejszej wiadomości 

Zleceniobiorca niezwłocznie zweryjikowal kompletność  dokumentacji, przygotował  brakujące 
dokumenty i przesłał  je Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. 
Po uzupełnieniu dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu Zleceniodawca nie wniósł  
żadnych uwag, nie żądał  dodatkowych wyjaśnień  oraz nie nałożył  żadnych kar i korekt 
finansowych, co w rozumieniu Gminy Miejskiej Świdwin oznacza, że zadanie zostało 

prawidłowo zrealizowane I rozliczone, a Zleceniobiorca dokonał  wszelkich czynności 

do których zobowiązał  się  w Umowie." 
Do wyjaśnienia załączono przedstawionego w nim e-maila. 
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Kserokopie umowy o przyznanie dotacji i zawartego do niej aneksu złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 39. 
Kserokopie: Sprawozdania końcowego (wraz z Zestawieniem poniesionych wydatków 
na podstawie faktur, w tym ostatnia płatność  z dnia 24.12.2019 r.) i Rozliczenia (wraz 
z potwierdzeniem odbioru, wysłano jednym listem oba dokumenty) złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 40. 
Kserokopie ostatniej zapłaconej faktury z przelewem oraz protokołu odbioru końcowego 
robót złożono do akt kontroli pod poz. Nr 41. 

Rozliczenie finansowe inwestycji. 

W oparciu o dokumenty źródłowe i ewidencję  analityczną  zadania (konto 080-852-85295-02) 
ustalono poniesione łączne nakłady na jego realizację  w wysokości 244 402,45 zł, w tym: 

1. na wykonanie projektu budowlanego: 

- faktura VAT Nr 105/2019 z dnia 05.03.2019 r. na kwotę  6 765,00 zł, w tym 
ze środków dotacji kwota 5 412,00 zł, 

2. na wykonanie robót budowlanych: 

- faktura VAT Nr 42/2019 z dnia 23.12.2019 r. na kwotę  199 000,00 zł, wtym 
ze środków dotacji kwota 119 588,00 zł, 

3. na wyposażenie obiektu w łącznej kwocie 38 637,45 zł, w tym: 

- faktura VAT z dnia 21.11.2019 r. na kwotę  668,09 zł, w tym ze środków dotacji 
668,09 zł, 

- faktura VAT z dnia 28.11.2019 r. na kwotę  7543,34 zł, w tym ze środków dotacji 
w kwocie 3 864,45 zł, 

- faktura VAT z dnia 28.11.2019 r. na kwotę  3 871,62 zł, 
- 	faktura VAT z dnia 20.11.2019 r. na kwotę  1995,79 zł, 
- faktura VAT z dnia 05.12.2019 r. na kwotę  1965,00 zł, w tym ze środków dotacji 

kwota 1712,00 zł, 
- 	faktura Proforma z dnia 11. 12.2019 r. na kwotę  18 206,46 zł, w tym ze środków 

dotacji kwota 18 206,46 zł, 
- faktura VAT (na podstawie pro formy) z dnia 12.12.2019 r. na kwotę  638,00 zł, 
- faktura VAT z dnia 11.12.2019 r. na kwotę  159,52 zł, w tym ze środków dotacji 

159,52 zł  
- faktura VAT  dnia 12.12.2019r. na  kwotę  253,76 zł, 
- faktura VAT z dnia 13.12.2019 r. na kwotę  160,00 zł, w tym ze środków dotacji 

160,00 zł, 
- faktura VAT z dnia 13.12.2019 r. na kwotę  119,99 zł, w tym ze środków dotacji 

119,99 zł, 
- faktura VAT z dnia 13.12.2019 r. na kwotę  493,50 zł, 
- faktura VAT z dnia 13.12.2019 r. na kwotę  478,00 zł, 
- faktura VAT z dnia 20.12.2019 r. na kwotę  174,90 zł, w tym ze środków dotacji 

109,49 zł, 
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- 	faktura VAT z dnia 20.12.20 19 r. na kwotę  262,97 zł, 
- 	faktura VAT z dnia 20.12.201 9 r. na kwotę  330,00 zł, 
- faktura VAT z dnia 20.12.2019 r. na kwotę  347,70 zł, 
- 	faktura VAT z dnia 23.12.20 19 r. na kwotę  636,71 zł, 
- faktura VAT z dnia 20.12.2019 r. na kwotę  332,10 zł, 

Z przedłożonej ewidencji księgowej środków trwałych (konto 011), wynikało, 
że uzyskany w wyniku zakończonej inwestycji środek trwały pn.: „Utworzenie Klubu 
„Seniora +„ w kwocie 205 765,00 zł  został  przyjęty na stan środków trwałych dowodem OT 
Nr 89/2019, sporządzonym w dniu 24.12.2019 r. (protokół  końcowy odbioru robót 
budowlanych z dnia 23.12.2019 r.). 

Uwag, w zakresie przyznania i wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu państwa, 
me wniesiono. 

3.1.2. Dochody z podatków i opiat lokalnych. 

3.1.2.1. Księgowa ewidencja podatków i opiat (przyjęte zasady i ich przestrzeganie). 

Zasady rachunkowości i planu kont dla ewidencji podatków, opiat i niepodatkowych 
należności budżetowych uregulowano w Załączniku Nr 4 Zarządzenia Nr WO/22/1 1 
Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Świdwin (wraz ze zm.). 

Według Załącznika nr 4 ww. Zarządzenia ewidencja podatków jest integralną  częścią  
ewidencji księgowej Urzędu i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu 
kont Urzędu jako jednostki budżetowej, ewidencję  rozliczeń  z tytułu podatków prowadzi 

się  na: 
1) kontach bilansowych: 

a) kontach syntetycznych księgi głównej, 
b) kontach analitycznych i kontach szczegółowych kont pomocniczych. 

2) kontach pozabilansowych, służących do rozrachunków z osobami trzecimi, 
określonymi w art. 107-117a Ordynacji podatkowej oraz inkasentami w zakresie 

pobieranych przez nich wpłat z tytułu podatków podlegających przypisaniu 

na kontach podatników: 
a) syntetycznych, 
b) analitycznych, 
c) szczegółowych. 

Konta bilansowe syntetyczne (planu kont Urzędu): 

101 —Kasa, 
130 - Rachunek bieżący urzędu, 
141 - Środki pieniężne w drodze, 
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych, 
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych, 

226 - Długoterminowe należności budżetowe, 
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290 - Odpisy aktualizujące należności, 
720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, 
760 - Pozostałe przychody operacyjne, 
761 - Pozostałe koszty operacyjne, 
840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, 
901 - Dochody budżetu, 
oraz konto pozabilansowe: 
990 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania 
podatnika, 
991 - Planowane dochody budżetowe (konto pozabilansowe planu kont budżetu Miasta), 
991 - Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków niepodlegających 
przypisaniu na kontach podatników. Konta analityczne prowadzi się  według rodzajów 
podatków. Konta szczegółowe prowadzi się  dla poszczególnych osób trzecich i inkasentów 
(konto pozabilansowe planu kont Urzędu). 

Wpłaty dokonywane przez poszczególnych podatników były ujmowane w ewidencji 
księgowej na koncie zespołu 2 - tj. 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych - według 
klasyfikacji budżetowej właściwej dla osób prawnych (dział  756, rozdział  75615) oraz 
dla osób fizycznych (dział  756, rozdział  75616) w paragrafach: * 0340 - podatek od środków 
transportowych, * 0330 - podatek leśny, * 0320 - podatek rolny, * 0310 - podatek 
od nieruchomości. 

W Załączniku Nr 4 ww. Zarządzenia zawarto, iż  zapisów w księgach rachunkowych dokonuje 
się  według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2009 r., Nr 152, poz. 1223). Moduł  System Podatkowy daje możliwość  obsługi podatków 
w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej w rozbiciu na raty o określonych terminach 
płatności, naliczania przypisu podatnika, emisji decyzji wymiarowych, ewidencję  nadpłat 
i zaległości z lat ubiegłych, wydruk upomnień, zestawienie wpłat należności i przypisów 
z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej, odroczenie płatności 
należności, automatyczny bilans otwarcia na rok następny z wyliczeniem odsetek na koniec 
okresu rozliczeniowego. 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że ewidencjonowanie dochodów 
z tytułu wskazanych powyżej podatków odbywało się  zgodnie z obowiązującymi w jednostce 
procedurami wewnętrznymi, zapewniono oddzielenie wymiaru podatków od ich księgowości, 
system zabezpieczeń  akt i baz danych komputerowych dotyczących indywidualnych danych 
podatników, spełniał  warunki do zachowania tajemnicy skarbowej. 

Kierownik jednostki wystąpił  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 
o wyznaczenie organu właściwego do ustalenia wysokości zobowiązań  podatkowych 
Burmistrza, Zastępcy Wójta oraz Skarbnika Miasta. SKO w Koszalinie wyznaczyło Wójta 
Gminy Świdwin jako organ właściwy do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań  
podatkowych i innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego dla ww. osób. 
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Burmistrz oraz pracownicy organu podatkowego (służb finansowych) złożyli przyrzeczenia 
o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej stosownie do art. 294 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa. 

W toku kontroli ustalono, że latach 2018-2019 organ podatkowy nie dokonał  wyłączenia 
Inspektora ds. wymiaru podatków (Maria Piętka) oraz Inspektora ds. planowania i wymiaru 
(Elżbieta Wisłocka) od udziału w postępowaniu prowadzonym w sprawach dotyczących jego 
zobowiązań  podatkowych oraz zobowiązań  jego rodzeństwa i osób powinowatych oraz 
nie wyznaczył  innego pracownika do prowadzenia tych spraw, co było niezgodne z art. 130 

1 pkt 1 w zw. z art. 126 ustawy Ordynacja podatkowa. 
Wyjaśnienie w powyższym zakresie złożył  Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, które złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 67. Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „Wyłączenie pracownika 
od udziału w postępowaniach prowadzonych w sprawach dotyczących jego zobowiązań  
podatkowych oraz zobowiązań  jego rodzeństwa i osób powinowatych następuje z mocy 
prawa, co oznacza zbędność  wydawania jakiegokolwiek aktu prawnego w w/w sprawie 
na wypadek wystąpienia takiego faktu w przyszłości. W przypadku zaistnienia zdarzenia 
wynikającego z przepisu art. 130 Ordynacji podatkowej organ podatkowy dokona wyłączenia 
pracownika od udziału w postępowaniu. Powyższe potwierdza komentarz do ustawy 

Ordynacja podatkowa" autorstwa Cezarego Kosikowskiego, Leonarda Etela, Rafała 
Dowgiera, Piotra Pietrasza i Sławomira Presnerowicza „. 

W odniesieniu do powyższego wyjaśnienia, należy wskazać  iż  zgodnie z art. 216 Ordynacji 
w toku postępowania organ wydaje postanowienia i właśnie w takiej formie (poprzez wydanie 
postanowienia) Burmistrz powinien zarówno ww. Inspektorów wyłączyć  jak i wskazać  w ich 
miejsce innego pracownika. Działania organu podatkowego zgodnie z art. 126 Ordynacji 
podatkowej - sprawy podatkowe, załatwiane są  w formie pisemnej. 

3.1.2.2. Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości zobowiązania. 

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadków związanych 

z koniecznością  przeprowadzenia postępowania podatkowego w celu ustalenia (osoby 

fizyczne) lub określenia (osoby prawne) wysokości zobowiązania podatkowego. 

Prawidłowość  stosowania procedur prowadzenia postępowania podatkowego zweryfikowano 

na przykładzie decyzji wydanych w zakresie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym 
dla podatników wymienionych i opisanych w rozdz. III pkt 3.1.2.5. ppkt 3.1.2.5.2. niniejszego 

protokołu. 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że: za każdym razem 

w celu udzielenia zwolnienia lub ulgi w podatku postępowanie było wszczęte na pisemny 

wniosek podatnika, organ podatkowy wydał  decyzję, która zawierała wszystkie wymagane 

elementy, wymienione w art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

wydane decyzje były skutecznie doręczone przez operatora pocztowego lub odebrane przez 

podatnika osobiście w siedzibie organu. 
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3.1.2.3. Podatek od nieruchomości. 

Uchwałą  Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określono stawki 
dla podatku od nieruchomości na 2018 rok (ogłoszono w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., Poz. 3966). 

W okresie objętym kontrolą  funkcjonowały niw uchwały w sprawie zwolnień  w podatku 
od nieruchomości: 

- Nr V111169/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień  
w podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Świdwin (opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r., Nr 87 
poz. 1464). 

- Nr V/38/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zwolnień  
przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia 
pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca 
pracy na terenie Miasta Świdwin (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 1316). 

Uchwałą  Nr X11194/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015 r. określono wzór 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Uchwałą  Nr XXX1111266/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2017 r. 
zmieniającą  uchwałę  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych - wprowadzono zmiany. 

Kontrolą  objęto rok 2018. 

Liczba osób objętych podatkiem od nieruchomości wg ewidencji księgowej posiadających 
przypis podatku w 2018 r. wynosiła 5 026 osób, w tym: 115 osób prawnych, 4 207 osób 
fizycznych i 704 osoby z tytułu podatku 061 - łączne zobowiązanie pieniężne (posiadający 
tylko podatek od nieruchomości). 

Roczny wymiar podatku od nieruchomości ustalony w oparciu o dane ewidencyjne 
księgowości podatkowej w 2018 r. wynosił: 

od osób fizycznych 2 408 953,00 zł, 
od osób prawnych 7 020 072,00 É. 

Prawidłowość  naliczenia podatku od nieruchomości w 2018 r. zbadano na przykładzie losowo 
wybranej grupy podatników (10) - osób fizycznych według numerów Indeksu, które zostały 
wskazane w zestawieniu złożonym do akt kontroli pod poz. Nr 7. 

W toku analizy powyższego zagadnienia, w oparciu o wykazy nieruchomości złożone przez 
podatników, wystawione decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz 
informacje z rejestrów gruntów i ewidencji nieruchomości ustalono, iż: 
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- 	stawki podatku ustalone przez Radę  Miasta nie przekraczały stawek maksymalnych, 
zgodnie z art. 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, 

- 	Rada Miasta Świdwin w drodze uchwały określiła wzory formularzy dla informacji 
i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

- wszystkie objęte badaniem decyzje wymiarowe doręczono terminowo, 
tj. co najmniej 14 dni przed terminem płatności I raty podatku, 

- 	decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości wydane były przez 
Burmistrza Miasta Świdwin, 

- 	organ podatkowy posiadał  ewidencję  podatkową  nieruchomości w systemie 
informatycznym, naliczano odsetki za zwłokę  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę, 

- 	podstawę  opodatkowania zaokrąglono do pełnych złotych zgodnie z art. 63 § I 
ustawy Ordynacja podatkowa, 

- 	w ww. skontrolowanych przypadkach, decyzje doręczano za potwierdzeniem 
odbioru. 

Na przykładzie grupy podatników (wszystkich osób według wymienionych numerów 
indeksów złożonych do akt kontroli pod poz. Nr 7), sprawdzono dokonane przez podatników 
wpłaty w 2018 r., ustalając, iż  dokonali oni terminowych wpłat podatków, bądź  też  
w przypadkach nieterminowych wpłat organ podatkowy rozliczył  wniesione wpłaty 
proporcjonalnie na poczet należności głównej i odsetek za zwłokę. Uwag nie wniesiono. 

Badaniem prawidłowości naliczenia podatku od nieruchomości osób prawnych 
i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej objęto 
podatników (10) w 2018 r. objętych ewidencją  podatkową, według numerów Identyfikatorów, 
które zostały wymienione w zestawieniu złożonym do akt kontroli pod poz. Nr 8. 

Na podstawie złożonych przez podatników deklaracji oraz aktualnych informacji z rejestru 
gruntów i budynków ustalono, iż: 

1) Rada Miasta w drodze uchwały określiła stawki podatku od nieruchomości, 

ich wysokość  nie przekraczała stawek maksymalnych ogłoszonych w drodze 
obwieszczenia na rok 2018, 	- 

2) podatnicy do określenia zobowiązania podatkowego zastosowali stawki zgodne 
z przyjętymi w uchwale Nr XXXIL"254/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 

2017 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

3) na wszystkich objętych badaniem deklaracjach zamieszczono daty wpływu do Urzędu, 
zgodnie z § 5 ust I pktl i § 6 ust 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków 
międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.), 

4) podatnicy terminowo wpłacali zobowiązania podatkowe, bądź  też  w przypadkach 
nieterminowych wpłat organ podatkowy rozliczył  wniesione wpłaty proporcjonalnie 

na poczet należności głównej i odsetek za zwłokę, 
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5) w przypadku 3 z 10 objętych analizą  podatników ustalono, że deklaracje na podatek 
od nieruchomości na 2018 r. złożono na niezmienionym wzorze formularza deklaracji 
podatkowych tj. na Załączniku Nr I do ww. uchwały X11194/15 z dnia 27 listopada 
2015 r., natomiast od dnia 01 stycznia 2018 r. obowiązywał  wzór formularza 
wprowadzony uchwałą  Nr XXXIIL/266/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 
25 października 2017 r. zmieniającą  uchwałę  w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych (podatnicy pod poz. 3, 8 i 10 
zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 8) - kserokopie deklaracji oraz 
ww. uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 79, 

6) w przypadku podatnika ujętego pod poz. 5 zestawienia złożonego do akt kontroli pod 
poz. Nr 8 ustalono, że przypis w ewidencji księgowej wprowadzono na kwotę  
161 423,00 zł, a z deklaracji złożonej w dniu 01.02.2018 r. wynikała kwota podatku 
161 43 1,00 zł  (różnica 8,00 zł), ponadto ww. podatnik w deklaracji wykazał  
powierzchnię  budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m o pow. 5 167 m2, natomiast z informacji 
z ewidencji gruntów i budynków wynikało, że budynki przemysłowe i handlowo-
usługowe stanowią  powierzchnię  4 268 m2  (powyższe mogło stanowić  potencjalne 
zawyżenie ww. pow. o 899 m2, co w przeliczeniu na kwotę  podatku (x 21,66 zł) 
stanowiłoby zawyżenie o kwotę  19 472,34 zł), ponadto ww. deklaracja nie zawierała 
informacji w adnotacjach organu podatkowego, że została zweryfikowane przez 
odpowiedzialnego za te kwestie pracownika na dowód stwierdzenia formalnej 
jej poprawności - zgodnie z art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201). 

Za zadania w ww. sprawach podatkowych w okresie kontrolowanym (tj. 2018 r.) 
odpowiedzialna była Jolanta Mikułko - Podinspektor ds. planowania i podatków, która 
w trakcie trwania niniejszej kontroli nie była już  pracownikiem Urzędu Miasta Świdwin 
z powodu przejścia na emeryturę. 
W następstwie w zakresie powyższych ustaleń  wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz 
Miasta, Magdalena Grad - Skarbnik Miasta oraz Jolanta Kopyść  - Kierownik Wydziału 
Planowania i Finansowo-Budżetowego - osoba pełniąca nadzór nad ww. Podinspektorem. 
Kserokopie zakresów czynności ww. Kierownika i Podinspektora złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 127. 
Wyjaśnienie wraz z dokumentacją  podatnika wskazanego w pkt 6) złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 80. Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „Ewidencjq przypisu podatków 
od nieruchomości dla osób prawnych w 2018 roku, w tym w szczególności egzekwowaniem 
terminowego spływu deklaracji i ich kontrolą  pod względem formalnym i rachunkowym 
zajmowała się  Podinspektor ds. planowania i podatków Pani Jolanta Mikułko (obecnie już  
na emeryturze). Trudno stwierdzić  dlaczego odstąpiono od wezwania podatników (poz. 3, 8 
i 10 zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 8) do złożenia deklaracji na podatek 
od nieruchomości na 2018 rok na obowiązującym wzorze zgodnie z Uchwałą  Rady Miasta 
Świdwin Nr X)(XII/254/1 7 z dnia 27 września 2017 roku. Różnica pomiędzy wielkością  
przypisu na 2018 rok w ewidencji księgowej a deklaracją  podatniku (poz. 5 zestawienia 

66 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

złożonego do akt kontroli pod poz. 8), jak również  pozostawienie bez wezwania 
do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy informacją  dotyczącą  powierzchni budynków 
podaną  w deklaracji a infonnacją  zawartą  w ewidencji gruntów i budynków wskazują, 
że pracownik nierzetelnie wypełnił  swoje obowiązki „. 

Ponadto kontrolą  objęto obowiązek zapłaty przez Miasto Świdwin zobowiązania z tytułu 
podatku od nieruchomości i podatku leśnego w 2015 roku. 
W toku kontroli ustalono, iż  Gmina Miejska Świdwin złożyła deklarację  na podatek 
od nieruchomości za 2015 rok w dniu 19.01.2015 r., w złożonej deklaracji Miasto Świdwin 
wykazało w poz. D.1. - Powierzchnia gruntów - pozostałe grunty o pow. 121 132 m2  
na kwotę  50 875,44 zł. Dane do deklaracji Miasto wprowadziło zgodnie z załącznikiem 
sporządzonym na podstawie danych z wydruku „Obsługa Majątku Trwałego" Jednostka: 001 
Urząd Miasta Świdwin, z którego wynikała pow. 12,1132 ha. Z przedłożonej kotrolującej 
dokumentacji, tj. zaksięgowanych wpłat z wydruku księgowości analitycznej dla podatnika 
Miasto Świdwin wynikało, iż  Miasto dokonało zapłaty ww. podatku za 2015 r. w kwocie 
50 875,00 zł  w dniu 21.01.2015 r. 
Kontrolującej przedłożono wydruki Informacji z rejestru powierzchni gruntów dla Miasta 
Świdwin według stanu na dzień  31.12.2015 r. na podstawie których stwierdzono, iż  Miasto 
Świdwin w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 rok w powierzchni gruntów 
pozostałych ujęło powierzchnie, które nie powinny zostać  ujęte w ww. deklaracji, jak również  
stwierdzono rozbieżności pomiędzy powierzchniami wykazanych działek w deklaracji, 
a powierzchniami działek wynikających z Informacji z rejestru gruntów, co przedstawiono 
w poniższej tabeli: 

Lp. Powierzchnie działek ujętych w 
deklaracji na podatek od nieruchomości 

na 2015 r. zgodnie z załącznikiem 
sporządzonym na podstawie danych z 

wydruku „Obsluga Majątku Trwałego" 

Powierzchnie działek wynikające 
z informacji z rejestru gruntów 

Różnice (pow. 
zawyżone/zaniżone) 

1.  0,0502 ha dz. 101 obręb 007 0,0320 ha dz. 101/1 obręb 007 0,0 182 ha 

2.  0,8121 ha dz. 103/3 obręb 007 0,7834 ha dz. 103/13 obręb 007 0,0287 ha 

3.  0,0098 ha dz. 62/4 obręb 008 działka Starostwa Powiatowego 0,0098 ha 

4.  0,0707 ha dz. 70 obręb 009 0,0834 ha dz. 70 obręb 009 0,0 127 ha 

5.  0,0248 ha dz. 232/1 obręb 009 brak działki w rejestrze 0,0248 ha 

6.  0,3558 ha dz. 617/1 obręb 009 brak działki w rejestrze 0,3558 ha 

7.  0,0004 ha dz. 51/1 obręb 012 działka Województwa 
Zachodniopomorskiego 

0,0004 ha 

8.  0,8881 ha dz. 708/11 obrębol2 0,8738hadz. 708/19obręb012 0,0143 ha 

9.  0,0164 ha dz. 25/1 obręb 014 0,1773 ha dz. 9/6 obręb 014 0,1609 ha 

10.  0,1558 ha dz. 12/3 obręb 015 brak działki w rejestrze 0,1558 ha 

(Źródło: Dane ewidencyjne Urzędu Miasta Świdw n). 
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Kserokopie: deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 rok złożonej w dniu 
19.01.2015 r. wraz z załącznikiem i wydrukiem Obsługa Majątku Trwałego Urzędu Miasta 
Świdwin, księgowości analitycznej zaksięgowanej wpłaty dla podatnika Miasto Świdwin, 
wydruki Informacji z rejestru powierzchni gruntów dla Miasta Świdwin według stanu 
na dzień  31.12.2015 r. oraz uchwały Nr XLIV/366/14 z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 63. 

W związku z przedstawionymi w powyższej tabeli rozbieżnościami wyjaśnienie złożyli Piotr 
Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena Grad - Skarbnik Miasta oraz Maria Piętka - 
Inspektor ds. wymiaru podatków. Kserokopię  zakresu czynności Inspektora złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 127. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 64. Z wyjaśnienia 
wynika, że cyt. „Gmina Świdwin w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 
2015 omyłkowo wykazała powierzchnię  gruntów pozostałych w wielkości 121.132 m2 
i zapłaciła podatek w wysokości 50.875,00 zł. W trakcie kontroli przedłożono wydruki 
z ewidencji gruntów i budynków na dzień  31.12.2015 r. Tymczasem zgodnie z załączonymi 
do wyjaśnienia informacjami z rejestru gruntów wg stanu na dzień  01.01.2015 r., wydrukami 
z ksiąg wieczystych oraz wydrukami historii działek w deklaracji powinny być  wykazane 
następujące powierzchnie gruntów pozostałych: za miesiące I-III. 2015 r. - powierzchnia 
122.318 m2 (należny podatek 12.843,39 zł), za miesiące IV-XII. 2015 r. - powierzchnia 
122.070 m2 (należny podatek 38.452,05 zł). Łączna kwota podatku za rok 2015 powinna 
wynieść  51.295, 00 zł. Wynika z tego, że powierzchnia gruntów pozostałych została zaniżona 
o 1.186 m2 - za okres od I-111.2015 r. oraz o 938 m2 - za okres IV-MI.2015 r. Podatek 
od nieruchomości został  zaniżony o 420,00 zł. W związku z wykazanymi różnicami Gmina 
Miejska Świdwin w dniu 08.12.2020 r. dokonała 2 korekt deklaracji na podatek 
od nieruchomości za 2015 r. (za okresy: styczeń-marzec 2015 r. oraz kwiecień-grudzień  
2015 r.) uwzględniając prawidłowe powierzchnie gruntów pozostałych. W dniu 21.12.2020 r. 
dokonano również  korekty podatku od nieruchomości poprzez przeksięgowanie brakującej 
kwoty 420 zł. 
Poniżej znajduje się  wyjaśnienie rozbieżności w powierzchniach działek: 

1. Wykazana dz. 101 obręb 007 o powierzchni 0,0502 ha - 14.01.2015 r. została podzielona na 
działki 101/1 (własność  Miasta Świdwin) i 101/2). Powierzchnia działki 101/1 obr. 007 - 
0,0320 ha 

2. Wykazana dz. 103/3 obręb 007 o powierzchni 0,8121 ha - 14.01.2015 r. została podzielona 
na działki 103/9 i 103/10 a następnie podział  działki 103/10 na działki 103/11, 103/12, 103/13 
(własność  Miasta Świdwin). Powierzchnia działki 103113 wynosi 0,7834 ha  

3. Wykazana dz. 62/4 obręb 008 o powierzchni 0,0098 ha jest własnością  Starostwa 
Powiatowego w Świdwinie i nie powinna zostać  wykazana 

4. Wykazana dz. 70 obręb 009 o powierzchni 0,0707 ha powinna zostać  wykazana zgodnie 
z ewidencją  gruntów czyli 0,0834 ha 

5. Wykazana dz. 232/1 obręb 009 opowierzchni 0,0248 ha w marcu 2015 roku została włączona 
do dz. 830 (należącej już  do os. fizycznej). Dlatego w składanej teraz przez Gminę  Miejską  
Świdwin korekcie deklaracji powierzchnia 0,0248 ha została wykazana tylko za okres styczeń- 
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marzec 2015 r., natomiast w drugiej korekcie za okres kwiecień-grudzień  2015 r. 
powierzchnia ta została odjęta 

6. Wykazana dz. 617/1 obręb 009 o powierzchni 0,3558 ha została przyjęta w prawidłowej 
wielkości (zgodnie z wydrukiem historii zmian działki) 

7. Wykazana dz. 51/1 obręb 012 o powierzchni 0,0004 ha jest własnością  Województwa 
Zachodniopomorskiego i nie powinna zostać  wykazana 

8. Wykazana dz. 708/11 obręb 012 opowierzcilni 0,8881 ha została podzielona dnia 14.08.2014 
r. decyzją  administracyjną  na działki: 708/12, 708/13, 708/14, 708/15, 708/16, 708/17, 
708118 i 708119 (własność  Miasta Świdwin). Powierzchnia działki 708119 wynosi 0.8 738 ha.  

9. Wykazana dz. 25/1 obręb 014 o powierzchni 0,0164 ha to wg ewidencji gruntów R IVa, ale 
jest wyko rzystywana jako droga i wykazana w deklaracji 

10. Wykazana dz. 12/3 obręb 015 o powierzchni 0,1558 ha to wg ewidencji gruntów Lzr-R VI, 
ale jest wyko rzystywana jako droga i wykazana w deklaracji 

11. Działko dz. 9/6 obręb 014 o powierzchni 0,1773 ha omyłkowo nie została wykazana w 
deklaracji za 2015 r. apowinna być  wykazana 
Osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie powyższych czynności w w/w okresie byli: 
p. Krzysztof Hryciów - podinspektor ds. dróg - przygotowanie danych i wypełnienie 
deklaracji, p. Maria Piętka - inspektor ds. planowania i podatków (zastępstwo p. W. Basiów 
od czerwca 2014 r. do marca 2015 r. Od marca 2015 r. czynności przejęła p. J. Mikułko ) - 
sprawdzenie deklaracji pod względem formalnym i rachunkowym „. 

W odniesieniu do powyższego wyjaśnienia należy stwierdzić, że w deklaracji złożonej przez 
Miasto Swidwin na podatek od nieruchomości za 2015 rok zaniżono pow. gruntów 
pozostałych o 1 186 m2  za miesiące od I do 111.2015 r. oraz o 938 m2  za okres od IV 
do XII.2015 r. tj. o łączną  kwotę  podatku 420,00 É. Powierzchnia gruntów pozostałych 
winna wskazywać  za miesiące od I di 111.2015 r. 122 318 m2  (należny podatek w kwocie 
12 843,39 zł) i za miesiące od IV do XII.2015 r. 122 070 m2  (należny podatek w kwocie 
38 452,05 zł), łączna kwota podatku od nieruchomości za 2015 r. powinna stanowić  kwotę  
podatku 51 295,00 zł  (różnica 420,00 zł). 

Powyższe spowodowało, że zobowiązanie Miasta z tytułu ww. podatku ustalono w wysokości 

50 875,00 zł, zamiast w kwocie 51 295,00 zł  (tj. niższej o kwotę  420,00 zł). 

Wskutek powyższego ww. wartości skutków zaniżono w Rb-27S sprawozdaniu z wykonania 

planu dochodów budżetowych i Rb-PDP sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych 

gminy za 2015 rok. 

Ponadto skutki obniżenia górnych stawek w 2015 r. z ewidencji księgowej tj. zestawień  
zbiorczych uszczupleń  podatku od nieruchomości według stanu na dzień  31.12.2015 r. 

wynikały kwoty: 607 460,00 zł  - osoby prawne i 289 600,00 zł  - osoby fizyczne, tj. łączna 

kwota 897 060,00 zł, natomiast w sprawozdawczości podatkowej za 2015 r. (Rb- PDP i Rb-

27S) wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 
sprawozdawczy dla podatku od nieruchomości w kwotach: 607 460,00 zł  (os. prawne 75615 

* 03 10) i 290 060,00 zł  (os. fizyczne 75616 * 0310), tj. w łącznej kwocie 897 520,00 zł  
(różnica w kwocie 460,00 zł). 
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W powyższym zakresie wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena 
Grad - Skarbnik Miasta oraz Jolanta Kopyść  - Kierownik Wydziału Planowania i Finansowo-
Budżetowego. Kserokopię  zakresu czynności ww. Kierownika złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 127. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 114. Z wyjaśnienia 
wynika, że cyt. „,Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku 
zgodnie z ewidencją  księgową  U. według zestawień  zbiorczych uszczupleń  podatku od 
nieruchomości według stanu na dzień  31.12.2015 r. wynoszą  łącznie 897 060,00 zł  (osoby 
prawne - 607 460,00 zł, osoby fizyczne - 289 600,00 zł). Wsprawozdaniu Rb-2 7S za 2015 rok 
błędnie (przez niedopatrzenie) wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków dla 
podatku od nieruchomości osób fizycznych (dział  75616 § 0310) w kwocie 290 060,00 zł, 
zamiast w kwocie 289 600,00 zł  (różnica 290 060,00 - 289 600,00 = 460,00 zł). Podobnie 
w sprawozdaniu Rb-FDP za 2015 rok błędnie wykazano łączne skutki obniżenia stawek 
dla podatku od nieruchomości w kwocie 897 520,00 zł, zamiast w kwocie 897 060,00 zł  
(różnica 460,00 zł). Osobą  odpowiedzialną  za powyższą  sytuację  była p. Jolanta Mikułko - 
Podinspektor ds. Planowania i Podatków, a z racji nadzoru p. Jolanta Kopyść  - Kierownik 
Wydziału Planowania i Finansowo - Budżetowego „. 

Kserokopie sprawozdań  podatkowych Rb-PDP i Rb-27S za 2015 r., wydruki zestawień  
zbiorczych uszczuplenia podatku od nieruchomości na dzień  31.12.2015 r. (osoby prawne 
i fizyczne), zestawienie (naliczenie) uszczuplenia dotyczącego zaniżonych gruntów Gminy 
Miejskiej Świdwin oraz obliczenia własne inspektora w zakresie subwencji złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 115. 

Zaniechanie ustalenia należnego podatku w prawidłowej wysokości oraz nieprawidłowe 
przedstawienie w sprawozdaniu skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, 
nie spowodowało naliczenia rocznej części subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 
innej od należnej. 

Do akt kontroli pod poz. Nr 64 złożono również  załączone do wyjaśnienia kserokopie 
złożonych w trakcie niniejszej kontroli dwóch korekt deklaracji na podatek od nieruchomości 
za 2015 r. Miasta Świdwin oraz ewidencja księgowa przeksięgowania wpłaty podatku 
od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 420,00 zł  z dnia 21.12.2020 r. Otrzymane wydruki 
Informacji z rejestru gruntów według stanu na 01.01.2015 r. wraz z wydrukami z ksiąg 
wieczystych złożono do akt kontroli pod poz. Nr 111. 

Ponadto, Miasto Świdwin złożyło deklarację  na podatek leśny na 2015 rok w dniu 
15.01.2015 r., w deklaracji wykazano powierzchnię  lasów 15 ha na kwotę  623,00 A. 
Podatek leśny Miasto zapłaciło jednorazowo w kwocie 623,00 zł  w dniu 28.02.2015 r. 
Z przedłożonych kontrolującej informacji z Rejestru Gruntów dla Miasta Świdwin wynikało, 
iż  Miasto posiadało lasy o pow. 15,1843 ha, co w przeliczeniu stanowiło kwotę  podatku 
631,00 zł  (różnica w kwocie 8,00 zł). 
Za wprowadzenie danych do deklaracji w ww. okresie odpowiedzialny był  Arkadiusz Kot - 
kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz za sprawdzenie 
deklaracji pod względem formalno-rachunkowym Jolanta Mikułko - Podinspektor 
ds. planowania podatków. W trakcie trwania niniejszej kontroli ww. Podinspektor 
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ds. planowania podatków nie była już  pracownikiem Urzędu Miasta z powodu przejścia 
na emeryturę. Kserokopie zakresów czynności ww. pracowników złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 127. 
W następstwie wyjaśnienie w zakresie ustalonej różnicy w pow. lasów złożyli Piotr Feliński - 
Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 16. 
Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „ W złożonej przez Gminę  Miejską  deklaracji na podatek leśny 
za rok 2015 została błędnie wykazana powierzchnia lasów 15 ha a nie jak wynika z ewidencji 
gruntów 15,1843 ha. Jest to pomyłka pracownika wypełniającego deklarację, któiy zaokrąglił  
powierzchnię  lasów zamiast wykazać  powierzchnię  z dokładnością  do czterech miejsc 
po przecinku. Osobą  odpowiedzialną  za dokonywanie powyższych czynności w w/w okresie 
był: p. Arkadiusz Kot - kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Oc/irony Środowiska - 
przygotowanie danych i wypełnienie deklaracji, p. Jolanta Mikułko - podinspektor 
ds. planowania i podatków - sprawdzenie deklaracji pod względem formalnym 
i rachunkowym „. 

Kserokopię  złożonej deklaracji na podatek leśny na 2015 rok oraz wydruki Informacji 
z Rejestru Gruntów pow. lasów dla Miasta Świdwin złożono do akt kontroli pod poz. Nr 15. 

3.1.2.4. Windykacja zaległości podatkowych. 

W toku niniejszej kontroli analizie poddano podjęte działania windykacyjne wobec 
wierzytelności występujących na dzień  31.12.2018 r. 

W Urzędzie Miasta Świdwin ustalono zasady windykacji należności podatkowych 

Zarządzeniem Nr WOli 38/2017 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia procesu windykacji podatków i opłata lokalnych oraz 

niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz zmiany 

wprowadzone Zarządzeniem Nr WO/20/2019 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 stycznia 

2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procesu windykacji podatków 

i opłata lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym. 
Ww. Zarządzeniem określono tryb postępowania w zakresie kontroli terminowości zapłaty 

zobowiązań  pieniężnych, m.in.: 
- pracownik ds. windykacji dokonuje na bieżąco przeglądu kartotek podatników 

sprawdzając czy należności są  uregulowane w prawidłowych kwotach 

i w ustawowych terminach płatności, 

- pracownik ds. windykacji może podejmować  działania informacyjne zmierzające 

do dobrowolnego uregulowania zaległości, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione 

okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek 

bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej, 

- działania informacyjne mogą  być  podejmowane w formie pisemnej, dźwiękowej 

lub graficznej, w szczególności przez internetowy portal informacyjny, e-mail, telefon 
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lub faks, działania informacyjne powinny być  rejestrowane w postaci papierowej 
lub elektronicznej, 

- w przypadku, gdy zostały podjęte działania informacyjne, wierzyciel może przesłać  
zobowiązanemu upomnienie nie wcześniej niż  po upływie 21 dni od dnia, w którym 
po raz pierwszy podjęto te działania, 

- w przypadku gdy łączna wysokość  należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności 
kosztów upomnienia, wówczas upomnienie wystawia się  za cały rok do 31 grudnia 
danego roku, 

- po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru upomnienia i bezskutecznym 
upływie terminu określonego w upomnieniu oraz niezapłaceniu w całości lub części 
zaległości objętych upomnieniem, pracownik ds. windykacji bezzwłocznie nie później 
jednak niż  po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia wystawia tytuł  
wykonawczy. 

Zestawienie należności podlegających windykacji w roku 2018 przedstawia poniższa tabela 
3.1.2.4.1. 

Tablica 3.1.2.4.1. 

WYKAZ NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCYCH WINDYKACJI 
w Urzędzie Miasta Świdwin w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Rodzaj nalezności 
Stan na 

01.01.2018 r. 

Spłaty w ciągu 
roku (wpłaty 
na zaległości 

ubiegłoroczne) 

Stan na 
31.12.2018 r. 

Podatek od nieruchomości os. fizycznych 525 557,80 92 627,07 597 974,87 
Podatek od nieruchomości os. prawnych 264 614,63 64 761,24 343 973,32 

Podatek od środków transportu os. fizycznych 30 059,63 4829,27 37812,60 

Podatek od środków transportu os. prawnych 288,16 0,00 288,16 
Lącme zobowiązanie pieniężne 147 294,55 44 274,17 142 657,62 
Podatek leśny osób prawnych 0,00 0,00 0,00 
Wieczyste użytkowanie pieniężne 56 052,49 21 626,12 58 610,63 
Dzierżawa gruntu pod handel os. fizyczne 1203,03 1203,03 1442,07 

Dzierżawa gruntu pod handel os. prawne 758,19 6,99 1034,25 
Dzierżawa boksów na hali targowej 474,23 311,85 375,58 
Dzierżawa gruntu na targowisku 12 632,62 2346,72 9999,03 
Czynsz dzierżawny miesięczny za grunty 15,82 21,77 1,73 
Opłaty adiacenckie 0,00 0,00 0,00 
Grzywny i kary osób fizycznych (mandaty) 16 736,63 2500,00 22 545,33 

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nieruchomości zamieszkałe 

95 713,57 36 029,90 106 370,56 

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nieruchomosci niezamieszkałe 

54 740,85 52 714,54 76 226,08 

* Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych 818 847,57 2 059 526,59 783 911,50 

Razem 2 024 989,77 2 382 779,26 2 183 221,33 
(Zródło: Dane ewidencyjne Urzędu Miasta Swidwin). 
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* B.O. 818 847,57 zł  - przedpłaty 47 433,86 zł  

Przypis 2018 r. 2 019 654,67 zł  

Wpłaty 2 059 526,59 zł  

B.Z.783 911, 50 zł  — nadpłaty 52 369,71 zł  

Szczegółowemu badaniu poddano czynności windykacyjne podjęte wobec dłużników 
w 2018 r. posiadających zaległości z tytułu: 

1. podatku od nieruchomości osób fizycznych - numery indeksów dłużników (5) ujęto 
w zestawieniu złożonym do akt kontroli pod poz. Nr 77 - ustalono, że na zaległości 
podatkowe terminowo wystawiano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze; 

2. podatku od nieruchomości os. prawnych - numery indeksów dłużników (5) ujęto 
w zestawieniu złożonym do akt kontroli pod poz. Nr 77 - ustalono, że na zaległości 
podatkowe terminowo wystawiano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze; 

3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - numery indeksów dłużników 
(5) ujęto w zestawieniu złożonym do akt kontroli pod poz. Nr 77 - ustalono, 
że na zaległości podatkowe upomnienia (3) wystawiono z opóźnieniem wynoszącym 
od 11 do 19 dni, natomiast tytuły wykonawcze wystawiano terminowo. 

Uwag nie wniesiono. 

Oprócz czynności windykacyjnych podejmowanych w zakresie 3 ww. należności 
stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - kontroli poddano również  
czynności podejmowane w zakresie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 
u podatników (6) o nr indeksów zaewidencjonowanych w zestawieniu, złożonym 
do akt kontroli pod poz. Nr 77. W toku kontroli ustalono, że na zaległości podatkowe 
terminowo wystawiano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, uwag nie wniesiono. 

Wykazy podjętych przez organ podatkowy czynności egzekucyjnych wobec dłużników 

posiadających zaległości bieżące na dzień  31.12.2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości 

osób fizycznych i osób prawnych, opłaty śmieciowej oraz łącznego zobowiązania pieniężnego 

w Urzędzie Miasta Świdwin złożono do akt kontroli pod poz. Nr 78- 

3.1.2.5. Udzielanie ulg w zapłacie podatków i opłata prolongacyjna. 

3.1.2.5.1. Skutki finansowe (roczne) obniżenia górnych stawek podatkowych. 

Kontrolą  objęto prawidłowość  wykazania w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych i Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta 

na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018, 

skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz w podatku od środków transportowych. 

W 2018 r. obowiązywały uchwały w zakresie obniżenia wysokości maksymalnych stawek: 

- w podatku od nieruchomości - uchwała Nr XXXIIJ/254/17 Rady Miasta Świdwin 

z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
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od nieruchomości na 2018 rok (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 3966); 

- w podatku od środków transportowych - uchwała Nr XXXIIL"267/1 7 Rady Miasta 
Świdwin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 4390). 

W wyniku analizy danych zawartych w ewidencji podatkowej (tj. w zestawieniu zbiorczym 
uszczuplenia podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych os. fizycznych 
i os. prawnych na dzień  31.12.2018 r. (sporządzonych 21-22.01.2019 r.) oraz w sprawozdaniu 
Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku 
roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (Korekta nr 1 z dnia 21.02.2019 r.) i w sprawozdaniu 
Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres 
sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (z dnia 20.02.20 19 r.) 
ustalono, że: 

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wykazano w prawidłowej 
wysokości, tj. w łącznej kwocie 741 141,00 zł, w tym: 
w podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615 
492 567,00 zł  (115 podatników), 
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616 
248 574,00 zł  (5 126 podatników). 

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wykazano 
w prawidłowej wysokości, tj. w łącznej kwocie 168 987,00 zł, w tym: 

w podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 * 0340) w kwocie 
89 844,00 zł  (16 podatników), 
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (75616 § 0340) w kwocie 
79 143,00 zł  (29 podatników). 

Ww. wartość  skutków wynikająca z ewidencji księgowej (podatkowej) była zgodna z danymi 
wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-PDP 
sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2018. 

3.1.2.5.2. Skutki finansowe (roczne) z tytułu udzielonych ulg i umorzeń. 

W oparciu o sprawozdania Rb - PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów 
podatkowych gminy, sporządzone za lata 2016 —2019 stwierdzono, że wysokość  udzielonych 
ulg pozaustawowych kształtowała się  następująco: 

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W OKRESIE KONTROLOWANYM 

Rodzaj podatku ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 

Podatek rolny 0,00 5261,00 13538,50 0,00 

Podatek od nieruchomości 441,00 273,00 33 292,00 116,00 

* 0310) w kwocie 

0310) w kwocie 
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Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od środków transportowych 0.00 0,00 0,00 0,00 

Razem 441,00 zł  5534,00 zł  46 830,50 zł  116,00 zI 

ROZŁOŻENIE NA RATY i ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI 

Rodzaj podatku ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 

Podatek rolny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od nieruchomości 6 115,00 40029,00 10478,00 10478,00 

Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 6 115,00 zł  40029,00 zł  10478,00 zł  10478,00 zł  

Analizą  objęto wszystkie przedłożone do kontroli decyzje Burmistrza Miasta Świdwin 
w sprawie umorzeń  oraz w sprawie odroczeń  i rozłożenia na raty płatności w roku 2018, 
w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. 

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykaz decyzji objętych szczegółową  kontrolą: 

UMORZENIA 2018 r. 

Lp. Nr decyzji Data Kwota 

załeglość  podatkowa Odsetki 

1.  PFB.3120.5.1 .2018 09.01.2018 r. 10778,00 N zł  

2.  PFB.3120.5.2.2018 27.03.2018 r. 71.00zł N 

3.  PFB.3120.5.3.2018 27.03.2018 r. 103,00 zł N 

4.  PFB.3120.5.5.2018 09.04.2018 r. 38.00 zł N 

5.  PFB.3120.5.6.2018 05.06.2018 r. 81,00 zl N 

6.  PFB.2127.5.4.2018 12.04.2018 r. I 321,50 zł  R 

7.  PFB.3127.5.2.2018 23.07.2018 r. 12217.00 zł  R 113.00 R zł  

8.  PFB.3120.6.1.2018 30.10.2018 r. 17282.00 zł N 

9.  PFB.3120.6.2.2018 30.10.2018 r. 10478.00 zł N 

10.  PFB.3120.6.3.2018 29.11.2018 r. 5 239,00 zł  N 

RAZEM UMORZENIA: 46830,50 zł  10 891,00 zł  
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ODROCZENIA 2018 r. 

Nr decyzji Data Kwota- 
należność  
główna 

Odsetki Kwota wynikająca 
z Decyzji - podlegająca 

wykazaniu w 
sprawozdawczości 

(Rb-27 S 
i Rb-PDP za 2018 r.) 

Kwota wykazana 
w 

sprawozdawczości 
(Rb-27S 

i Rb-PDP za 2018 r.) 

PFB.3120.0.3.2018 08.05.2018 r. 10478,00 zł  32,00 zł  0,00 zł  10478,00 zł  

W toku analizy powyższych decyzji ustalono, że w 2018 r. Burmistrz Miasta Świdwin 
rozpatrzył  16 wniosków złożonych przez podatników, w oparciu o które wydał  16 decyzji, 
w tym: 10 decyzji umarzających zaległości podatkowe i odsetki, I decyzję  w sprawie 
odroczenia zaległości podatkowych oraz w 5ciu przypadkach odmowa umorzenia. 

Szczegółowej analizie poddano wszystkie ww. decyzje i w związku z ich wydaniem 
stwierdzono, że: 

1) ulg udzielano w formie decyzji wydanej na wniosek podatnika, 
2) organ podatkowy wydawał  decyzje w terminach przewidzianych w art. 139 ustawy 

Ordynacja podatkowa, 
3) wydanie decyzji w sprawach ulg poprzedzono przeprowadzonymi postępowaniami 

podatkowymi, których celem było stwierdzenie istnienia (lub nie) ustawowych 
przesłanek określonego rozstrzygnięcia, 

4) rozstrzygnięcia wniosków podatników w przedmiotowych sprawach znalazły 
odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanych decyzji, 

5) umarzono należności podatkowe, na wnioski podatników złożone w momencie, 
gdy należności te stanowiły zaległości podatkowe, 

6) w 2018 r. Burmistrz umorzył  zaległości podatkowe temu samemu podatnikowi 
dwukrotnie, tj. wobec jednej osoby prawnej (zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości na łączną  kwotę  15 717,00), 

7) prowadzono ewidencję  podatkową  w zakresie udzielonych ulg, która była zgodna 
z danymi wykazanymi w sprawozdawczości podatkowej, 

8) w przypadku umorzeń  w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb - 27S z wykonania dochodów 
podatkowych gminy za 2018 r. wykazano zgodnie skutki decyzji wydanych przez 
organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 46 830,50 zł, 

9) natomiast, skutki odroczenia terminu zaległości podatkowej w kwocie 10 478,00 zł  
wynikające z Decyzji PFB.3120.0.3.2018 z dnia 08.05.2018 r. (odroczenie 
do 30.09.2018 r.) zostały niewłaściwie wykazane w okresie sprawozdawczym 
w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-PDP za 2018 r., tj. ww. skutki 
wykazano w kwocie 10 478,00 zł, zamiast 0,00 A. Tym samym w 2018 r. zawyżono 
„Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja 
podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" w zakresie odroczenia terminu 
płatności zaległości podatkowych o kwotę  10 478,00 zł, 

10) ponadto, w sprawozdaniu Rb-27S za 2018 r. nie wykazano umorzonych odsetek 
(* 0910) jako skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 
Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 10 891,00 zł  
z tytułu dwóch decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2018 r. (tj. z Decyzji 
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nr PFB.3120.5.1.2018 z dnia 09.01.2018 r. oraz PFB.3127.5.2.2018 z dnia 
23.07.2018 r.). Tym samym w 2018 r. zaniżono „Skutki decyzji wydanych przez 
organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres 
sprawozdawczy" w zakresie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych o kwotę  
10891,00 zł. 

Wobec powyższego ww. sprawozdania zostały sporządzone nierzetelnie w tym zakresie. 

Kserokopie 3 ww. Decyzji nr: PFB.3120.5.1.2018, PFB.3127.5.2.2018 i PFB.3120.0.3.2018 
oraz sprawozdawczości podatkowej za 2018 r. złożono do akt kontroli pod poz. Nr 24. 

Wyjaśnienie w powyższym zakresie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena 
Grad - Skarbnik Miasta i Jolanta Kopyść  - Kierownik Wydziału Planowania i Finansowo-
Budżetowego. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 25. Z wyjaśnienia wynika, 
że cyt. „ Wsprawozdaniac/i budżetowych Rb-27S i Rb-PDP za 2018 zawyżono „Skutki decyzji 
śydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone 
za okres sprawozdawczy" w zakresie odroczenia terminu płatności zaległości o kwotę  
10478,00 zł. Przyczyną  zaistniałej sytuacji była pomyłka pracownika przygotowującego 
dane do sprawozdania - zamiast kwoty 0,00 zł  wpisała błędnie z „ Wykazu wszystkich 
przesuniętych terminów płatności z tytułu podatku 022 - rok 2018" kwotę  10 4 78, 00 zł, mimo 
że termin odroczenia płatności ustalony był  na 30.09.2018 r. Pracownik weryfikujący  dane 
do sprawozdań  zweryfikował  kwotę  bez zwrócenia uwagi na termin przesunięcia. 
W sprawozdaniu Rb-27S za 2018 r. zaniżono „Skutki decyzji wydanych przez organ 
podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" 
w zakresie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych o kwotę  10 891,00 zł. Przyczyną  
zaistniałej sytuacji było niedopatrzenie pracownika przygotowującego dane do 
sprawozdania polegające na nie wydrukowaniu odpowiednich wykazów podatników 
posiadających umorzenia. Pracownik weiyjikujący dane przyjął, że umorzenia takie nie 
miały miejsca w danym okresie sprawozdawczym. W celu uniknięcia powyższych błędów 
wydano polecenie drukowania wszystkich wykazów podatników posiadających umorzenia 
i odroczenia w tym również  „zerowych „. 

W ramach kontroli poddano udzielane przez organ podatkowy ulgi na podstawie ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz. 1381 ze zm.). 
W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano wszystkie wydane decyzje (4) w latach 
2017-2019 w sprawie zwolnienia z podatku rolnego podmiotów, które nabyły grunty rolne 
na powiększenie gospodarstwa rolnego (3) oraz w sprawie ulgi inwestycyjnej (1). 
W latach 2017-2019 Burmistrz Miasta Świdwin wydał  4 n/w decyzje przyznające w podatku 
rolnym zwolnienie (na 5 lat) oraz ulgę  wynoszącą  75% i 50% odpowiednio szóstym 
i siódmym roku z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie lub powiększenie już  
istniejącego gospodarstwa rolnego (3) oraz w sprawie ulgi inwestycyjnej (1): 

1) NrPFB.3121.1.1.20l7zdnia 11.05.2017r., 
2) Nr PFB.3121.1 .2.2017 z dnia 06.09.2017 r., 
3) Nr PFB.3121.1.1.2018 z dnia 20.08.2018 r., 
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4) Nr PFB.3123.1.2.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. - decyzja w sprawie przyznania ulgi 
inwestycyjnej w podatku rolnym w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami 
nakładów inwestycyjnych, tj. wartość  inwestycyjna w kwocie 34 992,00 zł, a ulga 
inwestycyjna w kwocie 8 748,00 zł. 

W powyższym zakresie ustalono, że: 

decyzje w sprawie zwolnienia i ulg w podanym zakresie podpisywał  Burmistrz 
Miasta, 
decyzjami Burmistrza przyznano zwolnienia z podatku rolnego gruntów nabytych 
w drodze kupna na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego lub jego 
utworzenie, na złożone wnioski podatników na okres od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym podatnicy złożyli stosowne wnioski, zgodnie 
z art. 13 d ust. 1 i 3 cyt. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 
w złożonych wnioskach o przyznanie zwolnienia i ulg podatnicy złożyli informację  
o posiadanych gruntach (nieprzekraczających 100 ha), 
podatnicy złożyli oświadczenie o braku pokrewieństwa z osobami, od których 
dokonywali zakupu gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już  
istniejącego gospodarstwa rolnego - zgodnie z art. 12 ust. ust. 5 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 
wykazano przysiugujące podatnikom ulgi w ewidencji księgowej stanowiącej 
„Wykaz podatników posiadających ulgi z tytułu nabycia gruntów 061 - za lata 
2017-2019". 

Uwag nie wniesiono. 

3.1.3. Dochody z majątku. 
3.1.3.1. Dochody ze sprzedaży. 

Z prowadzonych przez Wydział  Przedsiębiorczości, Gospodarki Gruntami i Planowania 
Przestrzennego, Rejestrów sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym wynikało, 
że w okresie objętym kontrolą  dokonano 142 transakcji sprzedaży nieruchomości gminnych. 
W poniższej tabeli wskazano ilość  dokonanych transakcji w danym roku i wartość  
podpisanych aktów notarialnych z tego tytułu: 

Iw zł! 
Sprzedaż  mienia 2016 r. 

Ilość  / wartość  
transakcji 

2017 r. 
Ilość  / wartość  
transakcji 

2018 r. 
Ilość  /wartość  
transakcji 

2019 r. 
Ilość  / wartość  
transakcji 

W trybie 
przetargowym 

11 / I 621 787,00 12 / 540 475,00 23 / 1163 320,00 4 / 258 960,00 

W trybie 
bezprzetargowym 

36 / 257 948,50 19/ 97 883,50 28 / 172 456,00 9/89796,20 

Ogółem 47 /1 879 735,50 31 / 638 358,50 51!! 335 776,00 13 / 348 756,20 

Z danych ewidencji księgowej oraz sporządzonych na jej podstawie sprawozdań  
Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (rozdz. 70005 * 0770) wynikało, 
że w okresie objętym kontrolą  uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (dochody 

78 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

z tytułu transakcji przeprowadzonych w danym roku oraz z transakcji przeprowadzonych 
w latach poprzednich, których zapłata została rozłożona na raty) w następujących 
wysokościach: 

- w 2016 r. w kwocie 1 823 249,30 zł  
- w 2017 r. w kwocie 662 596,06 zł  
- w 2018 r. w kwocie 1 378 775,25 zł  
- w 2019 r. w kwocie 428 618,95 zł  

Z ustnego oświadczenia Eweliny Nikipierowicz - Kierownika Wydziału 
Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wynika, 
że Rada Miasta nie określiła ogólnych zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości gminnych, do każdej przeprowadzanej transakcji podejmowała uchwały 
indywidualnie. Ustaliła wyłącznie zasady sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych. 

Uchwałą  Nr XXVI/218/13 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. ustalono zasady sprzedaży 
najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażono zgodę  na udzielanie przez Burmistrza 
Miasta bonifikaty od ceny ich sprzedaży. Następnie uchwałami Rady Miasta: Nr XX VI/2016 
z dnia 29 marca 2017 r. i Nr XXXIX/315 z dnia 28 marca 2018 r., dokonywano ich zmian. 

Ponadto w toku kontroli ustalono, że plany wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
zostały ustalone następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta: 

- Nr WO/123/15 z dnia 3 listopada 2015 r., na lata 2015-2017, 

- NrWO/99/18 z dnia 10 lipca 2018 r., na lata 2018-2020. 

3.1.3.1.1. Dochody ze sprzedaży mienia w drodze przetargu. 

Analizie poddano procedurę  dokonanych w 2018 r. transakcji sprzedaży i zamiany, 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w trybie przeprowadzonego ustnego przetargu 
nieograniczonego (ogółem 4 transakcje na łączną  kwotę  437 265,00 zł  brutto) itak: 
- działka Nr 214/8 O pow. 0,2071 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 012 Świdwin. 

Cena sprzedaży w wysokości 159 900,00 zł  (z VAT), zapłacona: w dniu 24.10.2018 r. 
w kwocie 7 400,00 zł  (wadium) oraz w dniu 24.10.2018 r. w kwocie 152 500,00 zł  brutto 
(przed podpisaniem aktu notarialnego Rep. A numer 5383/2018 z dnia 05.11.2018 r.). 

Zdjęcie nieruchomości ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło w dniu 06.11.20 18 r., 
dowodem Likwidacji Środka Trwałego Nr 968/2018 z dnia 06.11.2018 r. (o wartości 
inwentarzowej 3 566,66 zł), 

- działka gruntu Nr 75/4 O POW. 1,0026 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 
007 Świdwin. Cena sprzedaży w wysokości 123 000,00 zł  (z VAT), wpłacona: w dniu 
28.05.2018 r. w kwocie 10 000,00 zł  (zaliczka) oraz w dniach 4-8.06.2018 r. w łącznej 
kwocie 113 000,00 zł  brutto (przed podpisaniem aktu notarialnego Rep. A numer 
3321/2018 z dnia 05.07.2018 r.). 
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Zdjęcie nieruchomości ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło w dniu 05.07.2018 r., 
dowodem Likwidacji Środka Trwałego Nr 857/2018 z dnia 05.07.2018 r. (o wartości 
inwentarzowej 17 261,84 zł). 
Sprzedaż  działki, po przeprowadzonych rokowaniach z nabywcą, w dniu 24.05.2018 r. 
Do tego dnia działka była wystawiana do sprzedaży w dziewięciu kolejno 
przeprowadzanych przetargach ustnych nieograniczonych (z zachowaniem ustawowych 
terminów), które zakończyły się  wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił  do przetargu). 

Ustalono, że w sporządzonym i podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniu 
o rokowaniach, nie podano terminów przeprowadzenia poprzednich przetargów, 
wskazano wyłącznie termin przeprowadzenia ostatniego z przetargów tj. IX przetargu. 
Kserokopię  Ogłoszenia złożono do akt kontroli pod poz. Nr 98. Kserokopie protokołów 
z przeprowadzonych przetargów złożono do akt kontroli pod poz. Nr 125. 

W ogłoszeniu o rokowaniach Nr 8/2018 z dnia 17.04.2018 r., Burmistrz wskazał  cenę  
wywoławczą  nieruchomości w wysokości 98 100,00 zł  netto tj. 60 % ceny ustalonej przez 
rzeczoznawcę  majątkowego w dniu 23.10.2015 r. (163 500,00 zł), pomimo, 
że od sporządzenia operatu szacunkowego do podania do publicznej wiadomości 
ogłoszenia o rokowaniach, minęło 2 lata i 6 miesięcy. 
Aktualizacji wyceny dokonano dopiero w dniu 10.05.2018 r. 
Kserokopie fragmentów wyceny nieruchomości, jej aktualizacji złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 98. 

Ponadto w ogłoszeniu o przetargu, z dnia 25.05.2016 r. (drugi przetarg na sprzedaż  
omawianej nieruchomości) wskazano należne do wniesienia wadium, przez uczestnika 
przetargu, w wysokości 62 300,00 zł  (38,10 % ceny wywoławczej), przy cenie 
wywoławczej nieruchomości, w wysokości 163 500,00 A. Ponadto pismem 
poinformowano potencjalnego nabywcę  o możliwości przystąpienia do przetargu, 
wskazując wysokość  wadium również  w kwocie 62 300,00 A. Kserokopię  ogłoszenia 
oraz zawiadomienia potencjalnego nabywcy gruntu o możliwości przystąpienia 
do przetargu złożono do akt kontroli pod poz. Nr 97. 

Na dzień  sporządzenia Protokołu z rokowań  (24.05.2018 r.) i zawarcia aktu notarialnego 
sprzedaży Burmistrz posiadał  aktualizację  wyceny nieruchomości. Kserokopie aktu 
notarialnego i protokołu z rokowań  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 96. Kserokopię  
wyceny i jej aktualizacji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 98. 

- działka gruntu Nr 115/148 o pow. 0,1483 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 
007 Świdwin. Cena sprzedaży w wysokości 98 400,00 zł  (z VAT), wpłacona: w dniu 
10.09.2018 r. (przed podpisaniem aktu notarialnego Rep. A numer 4994/2018 z dnia 
05.10.2018 r.). 

Zdjęcie nieruchomości ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło w dniu 08.10.2018 r., 
dowodem Likwidacji Środka Trwałego Nr 881/2018 z dnia 08.10.2018 r. (o wartości 
inwentarzowej 2 553,73 zł). 
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W ogłoszeniu o VI przetargu ustnym nieograniczonym, Nr 3/2018 z dnia 06.08.2018 r., 
Burmistrz wskazał  cenę  wywoławczą  nieruchomości w wysokości 57 600,00 zł  netto 
tj. 80 % ceny ustalonej przez rzeczoznawcę  majątkowego w dniu 09.09.20 16 r. 
(72 000,00 zł), pomimo, że od sporządzenia operatu do ogłoszenia o przetargu minęło 
blisko 2 lata. Aktualizacji wyceny dokonano dopiero w dniu 30.08.2018 r. 
W omawianym ogłoszeniu, a także w ogłoszeniach o poprzednich przeprowadzonych 
przetargach (5) nie podano terminów przeprowadzenia, odpowiednio, poprzednich 
przetargów na sprzedaż  ww. nieruchomości. 
Kserokopie fragmentów wyceny nieruchomości, jej aktualizacji i ogłoszeń  (6) 
o przetargu i protokołu z przeprowadzonego przetargu złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 99. 

- działka gruntu Nr 115/154 o pow. 0,1477 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 
007 Świdwin. Cena sprzedaży w wysokości 55 965,00 zł  (z VAT), wpłacona: w dniu 
28.05.2018 r. (przed podpisaniem aktu notarialnego Rep. A numer 3328/2018 z dnia 
05.07.2018 r.). 

Zdjęcie nieruchomości ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło w dniu 05.07.2018 r., 
dowodem Likwidacji Środka Trwałego Nr 850/2018 z dnia 05.07.2018 r. (o wartości 
inwentarzowej 2 543,40 zł). 
Omawiana działka gruntu wystawiana była do sprzedaży w 4 organizowanych przetargach 
ustnych nieograniczonych, które zakończyły się  wynikiem negatywnym (brak chętnych). 
W ogłoszeniach o kolejnych 3 przetargach (ogłoszeniach o II, III i IV przetargu) 
nie zawarto informacji o terminach przeprowadzenia poprzednich przetargów. 
Kserokopie ogłoszeń  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 100. 

Ponadto, z przedłożonej kontrolującej dokumentacji wynikało, że na dzień  ogłoszenia 
III i IV przetargu ustnego nieograniczonego (tj. 25.09.2017 r. i 15.01.2018 r. ) Burmistrz 
nie posiadał  aktualnej wyceny działki. Przedstawiony operat szacunkowy na kwotę  
71 700,00 zł, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę, z dnia 09.09.2016 r. stracił  swą  
aktualność  w dniu 08.09.2017 r. 
Aktualizacji wyceny dokonano dopiero w dniu 26.03.2018 r. (przed sporządzeniem 
nw. ogłoszenia o rokowaniach). 
Kserokopię  fragmentu operatu szacunkowego i klauzuli do operatu złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 101. 

W dniu 17.04.2018 r. sporządzono i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie 
o rokowaniach, na sprzedaż  działki gruntu Nr 115/154. W omawianym ogłoszeniu 
nie podano terminów przeprowadzenia, odpowiednio, poprzednich przetargów 
na sprzedaż  ww. nieruchomości. 
Kserokopię  ogłoszenia o rokowaniach złożono do akt kontroli pod poz. Nr 102. 
Kserokopie protokołów z przeprowadzonych przetargów złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 126. 
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Wyjaśnienie w powyższych sprawach złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Ewelina 

Nikipierowicz - Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami 

i Planowania Przestrzennego. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 103. 

Z wyjaśnienia wynika, że cyt.: , ( ... )  ogłoszenia o przetargach i rokowaniach w pełnym 
brzmieniu, a także wszystkie operaty szacunkowe oraz aktualizacje operatów sporządzone 
przez rzeczoznawcę  majątkowego, znajdujące się  w aktach przedmiotowych spraw, zostały 
przekazane w toku kontroli. 

Dodatkowo wyjaśniam, że sprawy podlegające kontroli prowadziła Pani Wanda Kubica 

Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
Świdwin, która odeszła na emeryturę  z dniem 28.02.2019 r. 

W załączeniu zakres czynności Pani Wandy Kubicy." 

3.1.3.1.2. Dochody ze sprzedaży mienia w drodze bezprzetargowej. 

Analizie poddano procedurę  dokonanych sprzedaży nieruchomości, w trybie 
bezprzetargowym (4 transakcje na łączną  kwotę  66 321,00 zł  brutto) itak: 
- nieruchomość  gruntowa niezabudowana, sprzedawana na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej: 

działka Nr 340/29 O Pow. 0,0307 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 013 Świdwin. 
Cena sprzedaży w wysokości 12 700,00 zł  + VAT wpłacona: w dniu 05.10.2018 r. 
w kwocie 15 621,00 zł  brutto (tj. przed podpisaniem aktu notarialnego Rep. A numer 
5001/2018 z dnia 05,10.2018 r.). 
Zdjęcie nieruchomości ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło w dniu 
08.10.2018 r., dowodem Likwidacji Środka Trwałego Nr 878/2018 z dnia 
08.10.2018 r., o wartości inwentarzowej 527,65 zł. 

- lokal mieszkalny, sprzedany na rzecz dotychczasowych najemców: 

ul. Nowomiejska 11/4 wraz z udziałem wynoszącym 1471/10000, w działce Nr 399. 
Cena sprzedaży w wysokości 6 200,00 zł  (zwolniona z VAT), wpłacona w dniu 
25.05.2018 r. (przed podpisaniem aktu notarialnego Rep. A numer 2851/2018 z dnia 

29.05.2018 r.). Lokal sprzedany z 95 % bonifikatą. 
Zdjęcie lokalu ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło w dniu 30.05.20 18 r., 
dowodem Likwidacji Środka Trwałego Nr 832/2018 z dnia 30.05.2018 r. o wartości 
inwentarzowej 12 145,54 A. Zdjęcie udziału w gruncie, ze stanu ewidencyjnego konta 
011 nastąpiło w dniu 30.05.2018 r., dowodem zbiorczym Nr 832/2018 na kwotę  
1 121,72 zł, w tym udział  analizowanej transakcji, dowodem LT Nr 8/832/2018 
na kwotę  322,64 zł, 

k" ul. Bartoszcze 9/13. Cena sprzedaży w wysokości 17 600,00 zł  (zwolniona z VAT), 
wpłacona w dniu 30.10.2018 r. (przed podpisaniem aktu notarialnego Rep. A numer 
5376/2018 z dnia 05.11.2018 r.). Lokal sprzedany z 80% bonifikatą, 
Zdjęcie nieruchomości ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło, w dniu 
06.11.2018 r., dowodem Likwidacji Środka Trwałego z dnia 06.11.2018 r. o wartości 
inwentarzowej 30 256,59 A. 
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- zamiana działek gruntu - nieruchomości gruntowych niezabudowanych: Nr 410/6 
o pow. 0,2084 ha w miejscowości Świdwinek, utwardzonej kostką  betonową  (własność  
Gminy) o wartości ustalonej przez rzeczoznawcę  na kwotę  122 300,00 zł, na działkę  
gruntu Nr 318/3 o pow. 0,3007 ha (własności Spółki, wskazanej pod poz. Nr 22 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) o wartości ustalonej przez 
rzeczoznawcę  majątkowego na kwotę  95 400,00 zł.) Różnica w wysokości 26 900,00 zł  
została wpłacona, przez Spółkę, w dniu 28.03.2018 r. 
Zdjęcie nieruchomości ze stanu ewidencyjnego konta 011 nastąpiło w dniu 01.10.2018 r. 
dowodem Likwidacji Środka Trwałego z dnia 14.09.2018 r., o wartości inwentarzowej 
2 163,24 zł, natomiast przyjęcie nowej działki (w wyniku zamiany) na stan ewidencyjny 
konta 011 nastąpiło w dniu 01.10.2018 r., dowodem OT Nr 964/2018 z dnia 14.09.2018 r. 

Ponadto, w zakresie sprzedaży ww. nieruchomości, w trybie przetargowym 
i bezprzetargowym ustalono, że: 
- każdorazowo decyzja o sprzedaży nieruchomości podejmowana była przez Radę  Miasta 

w formie stosownej uchwały, 
- w przypadku sprzedaży w drodze bezprzetargowej przestrzegano przepisów 

art. 34 ust. 1-3 oraz art. 37 ust.2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
- warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszczano w ogłoszeniach 

o przetargu, a w drodze bezprzetargowej ustalano w rokowaniach przeprowadzanych 
z nabywcą, 

- zachowano 21-dniowy termin podania wykazu do publicznej wiadomości w siedzibie 
zamawiającego oraz powiadamiano o tym fakcie w prasie miejscowej, 

- uczestnikom przetargów nieograniczonych na sprzedaż  nieruchomości gruntowych 
dokonano zwrotu wadium lub zaliczano je na poczet ceny sprzedaży, 

- nabywców nieruchomości, sprzedawanych w trybie przetargowym, zawiadomiono 
o terminie i miejscu podpisania umowy, 

- sprzedaży nieruchomości dokonywano w formie aktu notarialnego, a przeniesienia prawa 
użytkowania wieczystego dokonywano poprzez wpis w księdze wieczystej, 

- warunki finansowe określone w umowie sprzedaży były zgodne z wynikami przetargu 
oraz ustalonymi w protokole uzgodnień  między Burmistrzem, a nabywcą  w przypadku 
trybu bezprzetargowego, 

- nabywcy uiścili cenę  sprzedaży, pomniejszoną  o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy, 

- oferenci przystępujący do przetargu wpłacali wymagane wadium, a oferent który wygrał  
przetarg nie otrzymał  jego zwrotu po przetargu, 

- cena wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu była ustalana przez Burmistrza, 
- postąpienie nie było mniejsze niż  1 % ceny wywoławczej, 
- wysokość  wadium, ustalone przez organ nie było niższe niż  5 % ceny wywoławczej 

i wyższe niż  20 % ceny, wadium wpłacane było przez wszystkich uczestników przetargu 
nie później niż  3 dni przed przetargiem. poza jednym przypadkiem opisanym powyżej 
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(w podrozdziale 111.3.1.3.1.1. niniejszego protokołu (działka Nr 75/4, obręb 007 
Świdwin)), gdzie wadium stanowiło 38,10 % ceny wywoławczej nieruchomości. 

- ogłoszenia o przetargu nie spełniały ustawowych wymagań  w zakresie wskazywania 
terminów ogłoszenia poprzednich przetargów (omówiono w podrozdziale 111.3.1.3.1.1. 
niniejszego protokołu (działka Nr 75/4, działka Nr 115/148 i działka Nr 115/154, obręb 
007 Świdwin), 

- protokoły z przetargu spełniały ustawowe wymagania, 

- osoby reprezentujące gminę  przy umowie spełniały wymogi art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1980r. o samorządzie gminnym, 

- przestrzegano zasad ustalania cen nieruchomości zgodnie z przepisami art. 67 i 68 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce. 

Innych uwag w powyższym zakresie nie wniesiono. 

3.2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. 

3.2.1. Wydatki bieżące. 

3.2.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń  osobowych pracowników. 

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Świdwin 
uregulowane zostały w Regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu 
Miasta Świdwin, wprowadzonych do stosowania n/w Zarządzeniami Burmistrza Miasta 
Świdwin: 
- Nr WO/76/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin wraz z wprowadzonymi 
zmianami Zarządzeniami: Nr WO/80/15 z dnia 01 lipca 2015 r. i Nr WO/142/15 
z dnia 10 grudnia 2015 r. - utraciły mocz dniem 01 stycznia 2017 r.; 

- Nr WO/121/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin (obowiązujące od 01 stycznia 
2017 r.) wraz z wprowadzonymi zmianami Zarządzeniami: Nr WO/l 54/18 z dnia 
12 października 2018 r. i Nr WO/38/19 z dnia 11 marca 2019 r. - utraciły moc 
z dniem 01 października 2019 r.; 

- Nr WO/119/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin (obowiązujące od 1 października 
2019 r.). 

W trakcie niniejszej kontroli analizie poddano prawidłowość  dokonywania wydatków 
na wynagrodzenia pracowników w roku 2018 oraz za I kwartał  roku 2019. 
W oparciu o sprawozdanie Rb-28S za 2018 z wykonania planu wydatków budżetowych oraz 
analityczną  ewidencję  księgową  wydatków w poszczególnych rozdziałach ustalono, 
że wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń  w roku 2018 nie przekroczyły kwot 
planowanych na ten cel w budżecie Miasta tj. 750-75023 - 4010 plan (po zmianach). 
Plan ww. wydatków ustalony został  w kwocie 3 228 230,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 
3 188 003,61 zł. 
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Analizie poddano prawidłowość  ustalenia wysokości następujących składników 
wynagrodzenia: 

• wynagrodzenie zasadnicze, 

• dodatek funkcyjny, 

• dodatek za wysługę  lat, 

• dodatek specjalny, 
w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: 

1. Burmistrz - wybór (do 20 listopada 2018 r.), 
2. Burmistrz - wybór (od 20 listopada 2018 r.), 
3. Zastępca Burmistrza - powołanie, 
4. Skarbnik Miasta - powołanie (do 31 stycznia 2019 r.), 
5. Skarbnik Miasta - powołanie (od I lutego 2019 r.), 
6. Sekretarz Miasta - umowa, 
7. Kierownik Wydziału Planowania i Finansowo-Budżetowego - umowa, 
8. Informatyk - umowa, 
9. Inspektor ds. komunalnych - umowa, 
10. Podinspektor ds. budżetowych - umowa. 

Wykaz ww. pracowników (10) sporządzony na podstawie listy wygenerowanej przez 
pracownika Joannę  Płuciennik-Czarnecką  - Kierownika Wydziału Organizacyjnego złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 106. 

W toku kontroli, przeprowadzonej w oparciu o okazane umowy o pracę, angaże ws. zmiany 
warunków wynagrodzenia, listy płac, kartotek pracowników oraz ewidencji księgowej konta 
231 ustalono: 

• składniki wynagrodzenia wykazane w listach płac oraz kartotekach pracowników 
za miesiące od stycznia do grudnia w 2018 r. oraz za I kwartał  2019 r., były zgodne 
z ustalonymi w umowach, 

• przyznano należne kategorie zaszeregowania pracowników, zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem, 

• listy wypłat spełniały wymogi dokumentu księgowego, 
• wypłata wynagrodzenia za pracę  dokonywana była najpóźniej w 3 dniu przed końcem 

miesiąca tj. zgodnie z * 24 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Świdwin wprowadzonym 
do stosowania zarządzeniem Nr WO/84/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 
września 2010 r., 

• rozliczenia z tytułu wynagrodzeń  ww. pracowników, wypłaconych w 2018 r. 
ewidencjonowano na koncie 130 i 231 Rozrachunki z pracownikami, zgodnie 
z przyjętym do stosowania Zakładowym Planem Kont, 

• wynagrodzenie Burmistrza Miasta zostało ustalone uchwałą  Nr XV/125/16 Rady Miasta 
Świdwin z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Świdwin, w łącznej wysokości 12 297,00 zł  brutto. 
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Z dniem 1 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 

2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936). 
Burmistrz przygotował  i złożył  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Miasta Świdwin (uchwała Nr XL111337/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 

27 czerwca 2018 r.) - projekt uchwały wstępnie omawiany był  na posiedzeniu Komisji Rady 
Miasta w dniu 19 czerwca 2018 r. 
Na posiedzeniu sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2018 r. (wyciąg z protokołu z dnia 
27.06.2018 r.) Komisja w obecności 14 Radnych-2 głosami „za", przy 12 głosach „przeciw" 
i O głosie „wstrzymującym" odrzuciła większością  głosów projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świdwin. 

W zakresie wynagrodzenia Burmistrza Miasta ustalono, że kwota najwyższego 
dopuszczalnego przepisami prawa miesięcznego wynagrodzenia, jakie mógł  otrzymać  
Burmistrz gminy powyżej 15 tys. mieszkańców (w tej grupie sytuuje się  kontrolowana 
gmina), w okresie od 1 lipca 2018 r. wynosiła 10 620,00 zł  brutto. 
Rada zbyt późno dostosowała wynagrodzenie do rozporządzenia, które przewidywało 
obniżenie, począwszy od 1 lipca 2018 r., maksymalnego poziomu pensji zasadniczej 
m.in. prezydentów, burmistrzów i wójtów. 
Radni przyjęli uchwałę  zgodą  z przepisami 28 listopada 2018 r. (wejście w życie z dniem 
podjęcia z mocą  obowiązującą  od 20 listopada 2018 r.), obniżka pensji burmistrza nastąpiła 
od 20 listopada 2018 r. 
W związku z powyższym w okresie od I lipca do 31 października 2018 r. Burmistrzowi 
Miasta Świdwin wypłacono miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 12 297,00 zł  brutto, 
zamiast w kwocie obniżonej tj. 10 620,00 zł  brutto oraz wynagrodzenie za miesiąc listopad 
2018 r. naliczone proporcjonalnie do przepracowanego okresu (za 8 dni) w kwocie 
6 298,20 zł  brutto, zamiast w kwocie obniżonej 5 866,80 zł. 
W związku z powyższym Burmistrzowi wypłacono wynagrodzenie zawyżone o kwotę  
1677,00 zł  brutto miesięcznie, tj. w miesiącach od lipca do października 2018 r. 
wynagrodzenie Burmistrza zawyżono o łączną  kwotę  6 708,00 zł  brutto i za miesiąc listopad 
2018 r. o kwotę  431,40 zł, tj. wynagrodzenie Burmistrza zawyżono o łączną  kwotę  
7139,40 zł  brutto. 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa 
pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 
stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym 
że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. Stosownie do treści art. 18 
ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
Wypłacając wynagrodzenie wyższe od przysługującego, naruszono § 3 pkt 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych. 
Kserokopie ww. uchwały Nr XV/125/16 z dnia 10 lutego 2016 r. oraz projektu uchwały 
Nr XL111337/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta Świdwin, wyciągu z protokołu z sesji z dnia 27.06.2018 r., list wypłat wynagrodzenia 
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Burmistrza za miesiące od lipca do 20 listopada 2018 r. oraz list z kwotami do wypłaty 
do banku złożono do akt kontroli pod poz. Nr 73. 

W oparciu o ww. rozporządzenie z dnia 1 lipca 2018 r. uchwałą  Nr 1116/18 z dnia 28 listopada 
2018 r. Rada Miasta Świdwin obniżyła miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta 
Świdwin do łącznej wysokości 10 188,00 zł  brutto z mocą  obowiązującą  od 20 listopada 
2018 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ww. uchwałą  
Nr 1116/18 uchwalono wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta w następującej wysokości: 

1. wynagrodzenie zasadnicze —4 800,00 zł, 
2. dod. funkcyjny-2 100,00 zł, 
3. dod. specjalny 

tj. (40% wynagrodzenia zasadniczego i dod. funkcyjnego) —2 760,00 zł, 
4. dodatek stażowy 11% - 528.00 zł, 
w łącznej kwocie 10 188,00 zł  brutto. 

Kserokopię  ww. uchwały złożono do akt kontroli pod poz. Nr 73. 
Ww. wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wieloletnią  pracę  nie przekroczyło 
siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2018 r. dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - kwota bazowa na 2018 r. stanowiła 
1789,42 zł, natomiast siedmiokrotność  kwoty bazowej to kwota 12 525,94 zł. 

Ponadto ustalono, że w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Świdwin 
przyjętym zarządzeniami: Nr WO/76/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr WO/121/16 z dnia 
25 listopada 2016 r. i Nr WO/119/19 z dnia 30 września 2019 r. w * 9 określono zasady 
przyznania dodatku specjalnego, tj. cyt.: 

1. „Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 
dodatkowych zadań  pracownikowi może być  przyznany dodatek specjalny na czas 
określony nie dłuższy niż  rok. 

2. Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na 
wynagrodzenia i przyznawany w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego". 

Kserokopie ww. Zarządzeń  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 74. 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą  Burmistrz Miasta Świdwin przyznał  dodatki 
specjalne m. in. dla Urszuli Cieślińskiej - Zastępcy Burmistrza, Andrzeja Rewińskiego - 
Sekretarza Miasta, Przemysława Pisuli - Skarbnika Miasta oraz dla Jolanty Kopyść  - 
Kierownika Wydziału Planowania i Finansowo-Budżetowego. 

Kontrolą  objęto dodatki specjalne przyznane i wypłacone w latach 2016-2019. 

W toku kontroli ustalono, iż  dodatki specjalne dla Sekretarza, Skarbnika oraz 
ww. Kierownika przyznano za dodatkowe obowiązki wskazane w pismach przyznających 
dodatek specjalny. Natomiast dodatek specjalny dla Zastępcy Burmistrza Miasta, który 
przyznał  Burmistrz n/w pismami w okresach i kwotach wskazanych poniżej: 
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- pismem z dnia 14 stycznia 2017 r. na okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., 
dodatek w wysokości 560,00 zł  brutto miesięcznie w związku z koordynowaniem 
wdrożenia reformy oświatowej w Mieście Świdwin, 

- pismem z dnia 17 stycznia 2018 r. na okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
dodatek w wysokości 560,00 zł  brutto miesięcznie w związku z koordynowaniem 
zadań  w zakresie oświaty oraz gospodarki komunalnej w Mieście. 

Ustalono, iż  od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Zastępcy Burmistrza przyznano dodatek 
specjalny w łącznej kwocie 13 440,00 zł  brutto, natomiast faktycznie wypłacono w kwocie 
13 253,34 zł  brutto. 

Kserokopie: w11y. pism (2), na podstawie których przyznano dodatek specjalny dla Zastępcy 
Burmistrza, zestawień  zbiorczych wynagrodzeń  Zastępcy Burmistrza za lata 2017-2018 oraz 
list płac z kwotą  do przekazania do banku złożono do akt kontroli pod poz. Nr 75. 

W toku dalszej analizy ww. zagadnienia stwierdzono, iż  z Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Świdwin wprowadzonego zarządzeniem Nr WO/121/15 Burmistrza Miasta 
Świdwin z dnia 28 października 2015 r. wynikało, że Zastępca Burmistrza prowadzi 
bezpośredni nadzór m. in. nad: Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
Wydziałem Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Z przedłożonego kontrolującej Zarządzenia 
Nr WO/29/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie podziału 
kompetencji oraz udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji 
administracyjnych wynikało, że Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje załatwianie 
spraw w zakresie m. in.: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz oświaty. 

Kserokopie zadań  Zastępcy Burmistrza wynikających z Regulaminu Organizacyjnego oraz 
z podziału kompetencji wprowadzonego Zarządzeniem Nr WO/29/16 z dnia 25 stycznia 
2016 r. złożono do akt kontroli pod poz. Nr 76. 

Przyznanie dodatku specjalnego za wykonywanie zadań  przypisanych do stanowiska 
Zastępcy w Regulaminie Organizacyjnym było sprzeczne z art. 36 ust. 5 ustawy 
o pracownikach samorządowych. 

W toku dalszej kontroli ustalono, że na dzień  zakończenia kadencji Jan Owsiak - Burmistrz 
Miasta posiadał  niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2015 r. w wymiarze 5 dni oraz 
za lata 2016, 2017 i 2018 w wymiarze po 26 dni. Ustalono, że ekwiwalent 
za niewykorzystany urlop w łącznym wymiarze 81 dni wypłacono w dniu 29.11.2018 r. 
na podstawie pisma WO.23.50.613.2018 z dnia 21.11.2018 r., w tym: 

5 dni za20l5r.-2 951,75 zł, 
26dniza2016r.— 15349,10 zł, 
26dniza2017r.— 15 349,lOzł, 
24 dni za okres od I-XI.2018 r. - 14 168,40 zł, 

w łącznej kwocie 47 818,35 zł  brutto i kwocie netto 37 667,59 É. 

Kserokopie: pisma WO.23.50.613.2018 z dnia 21.11.2018 r., listy płac ekwiwalentu, wydruku 
ewidencji konta 130 oraz kart urlopowych Burmistrza Miasta Świdwin złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 70. 
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W latach objętych kontrolą  obowiązki pracodawcy wobec Burmistrza Miasta Świdwin pełnił  
Andrzej Rewiński - Sekretarz Miasta na podstawie pisma z dnia 02.10.2013 r. oraz pisma 
nr WO.0052.78.2018 z dnia 22.11.2018 r., które złożono do akt kontroli pod poz. Nr 68. 

Z okazanych kontrolującej pism wynikało, że Sekretarz Miasta w piśmie 
Nr WO.2350.655.2018 z dnia 29.12.2016 r. udzielił  Janowi Owsiakowi - Burmistrzowi 
Miasta Świdwin urlopu wypoczynkowego za 2015 r. w wymiarze 13 dni oraz za 2016 r. 
w wymiarze 26 dni, prosząc o wykorzystanie zaległego urlopu w terminie do 30 września 
2017 r. Ponadto, w piśmie Nr WO.2350.624.2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. udzielił  Janowi 
Owsiakowi - Burmistrzowi Miasta Świdwin urlopu wypoczynkowego za 2015 r. w wymiarze 
9 dni oraz za 2016 i 2017 rok w wymiarze po 26 dni za każdy rok, prosząc o wykorzystanie 
zaległego urlopu w terminie do 30 września 2018 r. Pismem Nr WO.2350.537.2018 z dnia 
23 października 2018 r. udzielił  Janowi Owsiakowi - Burmistrzowi Miasta Świdwin urlopu 
wypoczynkowego za 2015 r. w wymiarze 5 dni oraz za 2016 i 2017 rok w wymiarze 
po 26 dni za każdy rok oraz za 2018 r. w wymiarze 24 dni, prosząc o niezwłoczne 
wykorzystanie zaległego urlopu. Ww. pisma złożono do akt kontroli poz. Nr 69. 

Z okazanych kontrolującej pism wynikało, że w badanym okresie Sekretarz Miasta udzielił  
Janowi Owsiakowi - Burmistrzowi Miasta Świdwin urlopu wypoczynkowego: 

• za 2015 r. w wymiarze 13 dni oraz za 2016 r. w wymiarze 26 dni - pismem 
NrWO.2350.655.2018 z dnia 29.12.2016 r., ze wskazaniem terminu - do dnia 30 września 
2017r. 

• za 2015 r. w wymiarze 9 dni oraz za 2016 i 2017 rok wwymiarze po 26 dni za każdy rok - 
pismem Nr WO.2350.624.2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. ze wskazaniem terminu - 
do 30 września 2018 r. 

• za 2015 r. w wymiarze 5 dni oraz za 2016 i 2017 rok w wymiarze po 26 dni za każdy rok 
oraz za 2018 r. w wymiarze 24 dni - pismem Nr WO.2350.537.2018 z dnia 
23 października 2018 r. z prośbą  o niezwłoczne wykorzystanie zaległego urlopu. 

Kserokopie ww. pism złożono do akt kontroli poz. Nr 69. 

W zakresie prawidłowości wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w Urzędzie Miasta 
Świdwin została przeprowadzona kontrola przez Państwową  Inspekcję  Pracy Oddział  
w Koszalinie w dniu 24.09.2018 r., której wyniki zawarto w protokole pokontrolnym 
zamieszczonym na stronie BlP Urzędu Miasta Świdwin w zakładce Wykaz Kontroli. 
Nie wydano zaleceń  pokontrolnych. 

3.2.1.2. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. 

W Urzędzie Miasta Świdwin dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące 
na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2217) za rok 2018 
wypłacono w dniu 12.02.2019 r. na podstawie n/w 11-stu list płac dodatkowego 
wynagrodzenia za 2018 r., łącznie dla 95 pracowników: 
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- Lista Nr 1/2019/1/007 oraz Nr 1/2019/2/042 Administracja 75023 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne (63 osoby) na kwotę  237 692,84 zł  brutto, kwota do wypłaty 
165 783,25 zł  - wypłacono przelewem, 

- Lista Nr 1/2019/1/008 Hala Targowa 50095 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(1 osoba) na kwotę  2 351,99 zł  brutto, kwota do wypłaty 1 638,88 zł  - wypłacono 
przelewem, 

- Lista Nr 1/2019/1/009 Straż  Miejska 75416 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(3 osoby) na kwotę  10 115,47 zł  brutto, kwota do wypłaty 7 048,06 zł  - wypłacono 
przelewem, 

- Lista Nr 1/2019/1/010 Monitoring 75495 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(4 osoby) na kwotę  8 735,45 zł  brutto, kwota do wypłaty 5 301,78 zł  - wypłacono 
przelewem oraz kwota 785,64 zł  zajęcie komornicze, 

- Lista Nr 1/2019/1/011 Program Alkoholowy 85154 - Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne (1 osoba) na kwotę  3 442,60 zł  brutto, kwota do wypłaty 2 398,26 zł  - 
wypłacono przelewem, 

- Lista Nr 1/2019/1/012 Gospodarka odpadami 90002 - Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne (1 osoba) na kwotę  3 220,37 zł  brutto, kwota do wypłaty 2 243,75 zł  - 
wypłacono przelewem, 

- Lista Nr 1/2019/1/013 Gospodarka mieszkaniowa 70004 - Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne (2 osoby) na kwotę  2 434,45 zł  brutto, kwota do wypłaty 1 716,62 zł  - 
wypłacono w kasie Urzędu oraz zajęcie komornicze w kwocie 939,25 zł, 

- Lista Nr 1/2019/1/014 Drogi Gminne 60016 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(9 osób) na kwotę  14 936,33 zł  brutto, kwota do wypłaty 9 464,67 zł  - wypłacono 
w kasie Urzędu oraz zajęcie komornicze w kwocie 941,91 zł, 

- Lista Nr 1/2019/1/015 Oczyszczanie Miasta 90003 - Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne (7 osób) na kwotę  10 320,53 zł  brutto, kwota do wypłaty 2 471,70 zł  - 
wypłacono w kasie Urzędu oraz przelewem w kwocie 2 834,45 zł  oraz zajęcie 
komornicze w kwocie 1 884,95 zł, 

- Lista Nr 1/2019/1/016 Utrzymanie zieleni 90004 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(4 osoby) na kwotę  6 402,45 zł  brutto, kwotę  2 972,68 zł  wypłacono w kasie Urzędu 
oraz kwotę  861,48 zł  wypłacono przelewem oraz zajęcie komornicze 627,30 zł. 

Ogółem listy w kwocie 299 652,48 zł  brutto i w kwocie do wypłaty 203 796,33 zł  oraz zajęcia 
komornicze 5 179,05 A. 

Ww. listy sporządzono na podstawie indywidualnych kart wynagrodzeń  pracowników 
Urzędu Miasta Świdwin uprawnionych do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Listy 
płac zostały zatwierdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz 
podpisane przez Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza oraz Podinspektor ds. budżetowych. 

Losowo sprawdzono wysokość  dodatkowego wynagrodzenia naliczonego dla 10 osób 
(wymienionych w pkt III 3.2.1.1. protokołu, których wykaz złożono do akt kontroli pod 
poz. Nr 106), w zakresie rzetelności naliczenia i pobrania oraz uprawnień  do otrzymania 
dodatkowego wynagrodzenia. W powyższym zakresie uwag nie wniesiono. 
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Z ww. list do wypłat „dodatkowego wynagrodzenia rocznego" zatwierdzonych przez osoby 
do tego upoważnione wynikała data wypłaty w dniu 12.02.20 19 r., jak również  z konta 130 
dla * 4040 i z konta 231 oraz wyciągów z rachunku bankowego wynikało, iż  wypłaty 
należnych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, dokonano w dniu 
12.02.20 19 r. Uwag nie wniesiono. 

3.2.1.3. Ustalanie i odprowadzanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych. 

Działalność  socjalną  w Urzędzie Miasta Świdwin realizowano w oparciu 
o ustawę  z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych 
(Dz. U. z 2016, poz. 800) oraz o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych 
Urzędu Miasta Świdwin ustalony Zarządzeniem Nr WO/i 5/15 Burmistrza Miasta Świdwin 
z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń  Socjalnych Urzędu Miasta Świdwin. Do ww. Zarządzenia wprowadzono zmiany 
niw Zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdwin zmieniającymi Regulamin: 

- Nr WO/62/17 z dnia 17 maja 2017 r., 

- NrWO/145/18 z dnia 18 września 2018 r., 

- Nr WO/22/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Kontrolą  objęto prawidłowość  dokonywania naliczeń  ZFŚS oraz terminowość  przekazywania 
odpisów środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu w 2018 roku. 

Analizując obroty kont 851 - ZFŚS i 135 „Rachunek środków" oraz stan zatrudnienia, 
ustalono odpis dla pracowników Urzędu Miasta Świdwin na 2018 rok. 

Wysokość  odpisu na ZFŚS w 2018 r. ustalono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.02.2013 r. (art. 5f ustawy o ZFŚS dodany 
na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017; Dz. U. z 2016 r., poz. 1984). 

Wynagrodzenie to wynosi 3 161,77 zł  (Mon. Pol. z 2013 r., poz. 107), tj. odpis obligatoryjny 
na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wynosił  
1185,66 zł  (tj. 3 161,77zł x37,5 %= 1185,66 zł). 

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXX VIi"285/1 7 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 
2017 r. zaplanowano wydatki w § 4440 w niw rozdziałach i kwotach: 

- 50095 w kwocie 1200,00 zł, 
- 60016 w kwocie 6 000,00 zł, 
- 70004 w kwocie 1200,00 zł, 
- 75023 w kwocie 72 400,00 zł, 
- 75416 w kwocie 3 500,00 zł, 
- 75495 w kwocie 4 800,00 zł, 
- 85154w kwocie 1200,00 zł  
- 90002 w kwocie 2 400,00 zł, 
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- 90003 w kwocie 4 800,00 zł, 
- 90004 w kwocie 4 800.00 zł, 

Razem 102 300,00 É. 

Roczny Plan Wydatków i Dochodów ZFŚS Urzędu Miejskiego na rok 2018 został  
zatwierdzony przez Burmistrza (brak daty zatwierdzenia), w podziale na dochody ogółem 
kwocie 180 976,92 zł, z tego odpis na ZFŚS w kwocie 102 065,57 zł  i rozchody ogółem 
w kwocie 180 976,92 zł. 

Roczny Plan Wydatków i Dochodów ZFŚS Urzędu Miejskiego na rok 2018 wg stanu 
na dzień  26.11.2018 r. został  zatwierdzony przez Burmistrza (brak daty zatwierdzenia), 
w podziale na dochody ogółem kwocie 193 955,96 zł, z tego odpis na ZFŚS w kwocie 
115 044,61 zł  i rozchody ogółem w kwocie 193 955,96 É. 

Roczny Plan Wydatków i Dochodów ZFŚS Urzędu Miejskiego na rok 2018 po korekcie 
na koniec roku został  zatwierdzony przez Burmistrza (brak daty zatwierdzenia), 
w podziale na dochody ogółem kwocie 194 019,22 zł, z tego odpis na ZFŚS w kwocie 
115 107,87 zł  i rozchody ogółem w kwocie 194 019,22 É. 

Zarządzeniem Nr WO/74/1 8 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r., dokonano zmian w wydatkach w § 4440 
w niw rozdziałach i kwotach: 

- 	75023 - kwotę  72 400,00 zł  zwiększono o 25,00 zł  tj. 72 425,00 zł, 
- 	75416- kwotę  3 500,00 zł  zwiększono o 57,00 zł  tj. 3 557,00 É. 

Zarządzeniem Nr WO/168/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r., dokonano zmian w wydatkach 
w § 4440 w niw rozdziałach i kwotach: 

- 60016 - kwotę  6 000,00 zł  zwiększono o 2 800,00 zł  tj. 8 800,00 zł, 
- 	75023 - kwotę  72 425,00 zł  zwiększono o 2 5 10,00 zł  tj. 74 935,00 zł, 
- 	75416- kwotę  3 557,00 zł  zwiększono o 30,00 zł  tj. 3 587,00 zł, 
- 	75495 - kwotę  4 800,00 zł  zwiększono o 170,00 zł  tj. 4 970,00 zł, 
- 	90003 - kwotę  4 800,00 zł  zwiększono o 5 400,00 zł  tj. 10 200,00 zł, 
- 90004 - kwotę  4 800,00 zł  zwiększono o 2 200,00 zł  tj. 7 000,00 É. 

Zarządzeniem Nr WO/183/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r., dokonano zmian w wydatkach 
w § 4440 w n/w rozdziałach i kwotach: 

- 	60016 - kwotę  8 800,00 zł  zwiększono o 50,00 zł  tj. 8 850,00 zł, 
- 	70004 - kwotę  1200,00 zł  zwiększono o 160,00 zł  tj. 1 360,00 zł, 
- 	75495 - kwotę  4 970,00 zł  zwiększono o 70,00 zł  tj. 5 040,00 É. 

Plan odpisu na ZFŚS po ww. zmianach przedstawiał  się  następująco: 
- 50095 w kwocie 1200,00 zł, 
- 	60016 w kwocie 8 850,00 zł, 
- 70004 w kwocie 1360,00 zł, 
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- 75023 w kwocie 74 935,00 zł, 
- 75416 w kwocie 3 587,00 zł, 
- 75495 w kwocie 5 040,00 zł, 
- 85154 w kwocie 1200,00 zł, 
- 90002 w kwocie 2 400,00 zł, 
- 90003 w kwocie 10 200,00 zł, 
- 90004 w kwocie 7 00000 zł, 
Razem 115 772,00 zi. 

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za IV kwartał  2018 r. 
(sprawozdanie z dnia 20.02.2019 r.) plan po zmianach w * 4440 i wykonanie wykazano 
w n/w rozdziałach i kwotach: 

- 50095 plan w kwocie 1200,00 zł, wykonanie w kwocie 1185,66 zł, 
- 60016 plan w kwocie 8 850,00 zł, wykonanie w kwocie 8 845,03 zł, 
- 	70004 plan w kwocie 1360,00 zł, wykonanie w kwocie 1351,66 zł, 
- 75023 plan w kwocie 74 935,00 zł, wykonanie w kwocie 74 933,72 zł, 
- 75416 plan w kwocie 3 587,00 zł, wykonanie w kwocie 3 580,70 zł, 
- 75495 plan w kwocie S 040,00 zł, wykonanie w kwocie 5 039,06 zł, 
- 85154 plan w kwocie 1200,00 zł, wykonanie w kwocie 1 185,66 zł, 
- 90002 plan w kwocie 2 400,00 zł, wykonanie w kwocie 2 371,32 zł, 
- 90003 plan w kwocie 10 200,00 zł, wykonanie w kwocie 9 995,12 zł, 
- 	90004 plan w kwocie 7 00000 zł, wykonanie w kwocie 6 63970 zł, 
Razem: plan w kwocie 115 772,00 zł, wykonanie w kwocie 115 127,63 É. 

Przyjmując stan zatrudnienia wg sporządzonego wyliczenia w dniu 04.10.2017 r., 
w przeliczeniu na pełne etaty (tj. 3 161,77 zł  x 37,5% x 1185,66 zł  x ilość  etatów): 

1) Urząd Miasta Świdwin: 
- pracownicy w pełnym wymiarze 81,25 x 1 185,66 zł  = 96 334,88 zł, tj.: 

50095 - Hala Targowa 1 etat  1 185,66zł = I 185,66 zI, 
60016- Pracownicy publiczni na drogach 5 etatów x 1 185,66 zł  = 5 928,30 zł, 
70004 - Obsługa gospodarki mieszkaniowej - 1 etat x 1185,66 zł  = 1185,66 zł, 
75023 - Urząd Miasta - 56,25 etatu x 1 185,66 zł  = 66 693,37 zł, 

) 	75416-Straż  Miejska -3 etaty x  185,66 zł  = 3 556,98 zI, 
75495 - Monitoring miasta, pracownicy -4 etaty x 1185,66 zł  = 4 742,64 zł, 
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1 etat x 1185,66 zł  = 1185,66 zł, 
90002-Odpady-2 etaty  1185,66 zł =2371,32 zł, 
90003 - Oczyszczanie miast -4 etaty x 1185,66 zł  = 4 742,64 zł, 
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach -4 etaty x 1185,66 = 4 742,64 zł, 

- emeryci i renciści: 
3 161,77zł x6,25% = 197,61 zł x29 etatów = 57309 ł   

Razem: 	 102 065,57 zł  

Łączny odpis na dzień  01.01.2018 r. wynosił  102 065,57 zł. 
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Na podstawie danych ewidencji księgowej (kont 851 i 135 oraz przelewu środków 
finansowych) ustalono, że odpis na ZFŚS został  przekazany w dniu 11.04.2018 r. w kwocie 
102 065,57 zł, co stanowiło 100 % równowartości naliczonego odpisu, zgodnie z art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 z późn. zm.). 

W trakcie roku budżetowego zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta Świdwin uległo 
zmianie i dokonano korekty naliczeń  odpisów wg stanu na dzień  26.11.2018 r. 
na podstawie informacji o faktycznym przeciętnym miesięcznym zatrudnieniu z dnia 
26 listopada 2018 r., które przedstawiały się  następująco: 

1) Urząd Miasta Świdwin: 
- pracownicy w pełnym wymiarze 92,68 x 1 185,66 zł  = 109 886,97 zł, tj.: 

50095 - Hala Targowa 1 etat x 1 185,66 zł  = 1 185,66 zł, 
60016- Pracownicy publiczni na drogach 7,41 etatów x 1 185,66 zł  = 8 785,74 zł, 
70004 - Obsługa gospodarki mieszkaniowej - 1 etat x 1185,66 zł  = 1185,66 zł, 
75023 - Urząd Miasta - 58,70 etatu x 1185,66 zł  = 69 598,25 zł, 
75416-Straż  Miejska -3,O2etatu x  185,66zł 3 580,70 zI, 
75495 - Monitoring miasta, pracownicy - 4,19 etatu x 1 185,66 zł  = 4 967,92 zł, 
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1 etat x 1185,66 zł  = 1185,66 zł, 
90002-Odpady-2 etaty  1185,66 zł 2371,32 zł, 
90003 - Oczyszczanie miast - 8,38 etatu x 1185,66 zł  = 9 935,83 zł, 
90004- Utrzymanie zieleni w miastach - 5,83 etatu x 1 185,66 = 6 912,40 zł, 

- emeryci i renciści: 
3 161,77zł x6,25% =197,61 zł x27 etatów = 5335,47 zł   

Razem: 	 115044,61 zł  

Z powyższych naliczeń  wynikało, że łączny odpis po korekcie na dzień  26.1 1.2018 r. wynosił  
115 044,61 A. 

Na koniec roku dokonano korekty planowanego odpisu na dzień  18.12.2018 r. na kwotę  
63,26 zł. Powyższa kwota została przekazana tytułem odpis na ZFŚS w dniu 20.12.2018 r., 
więc plan ZFŚS po korekcie stanowił  kwotę  115 107,87 zł  i zgodnie z ewidencją  księgową  
(konta 85 1) przekazano na rzecz ZFŚS kwotę  115 107,87 É. Natomiast według sprawozdania 
Rb-28S za IV kwartał  2018 roku, wydatki wykonane (kol. 6) odpisy na ZFŚS wykazano 
ogółem w kwocie 115 127,63 zł  (różnica w kwocie 19,76 zł). 
Kserokopie: ewidencji księgowej konta 851 i 130 za 2018 r., ostatecznego naliczenia odpisów 
na 2018 r., sprawozdania Rb-28S za 2018 r. oraz ewidencji księgowej konta 130 z kwotą  
19,76 zł  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 72. 

Za wprowadzenie danych do sprawozdania odpowiedzialna była Jolanta Kopyść  - Kierownik 
Wydziału Planowania i Finansowo-Budżetowego. 

Wyjaśnienie w powyższym zakresie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena 
Grad - Skarbnik Miasta i Jolanta Kopyść  - Kierownik Wydziału Planowania i Finansowo- 
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Budżetowego. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 71. Z wyjaśnienia wynika, 
że cyt. „Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S za IV kwartał  2018 roku łączna kwota odpisów 
na rzecz ZFŚS w wysokości 115 127,63 zł  jest nieprawidłowa, jest zawyżona o kwotę  19,76z1. 
Faktyczny wydatek wynosił  115 107,87 zł  i taką  kwotę  przekazano na rachunek ZFŚS. 
Zaistniała sytuacja została spowodowana błędnym wprowadzeniem na ewidencję  konta 
130 przelewu z dnia 20.12.2018 r. na kwotę  63,26 zł  wynikającą  z ostatecznego rozliczenia 
wysokości odpisów na ZFŚS za 2018 rok (WB 247/XII/2018 pozycja 45). W wyniku 
wprowadzania zwiększeń  i zmniejszeń  wartości odpisów w poszczególnych rozdziałach 
działalności Urzędu Miasta, błędnie ujęto zmniejszenie w wysokości 19,76 zł  w rozdziale 
75023. Zamiast w § 4440 wprowadzono zmniejszenie wydatku w § 4410 „. 

3.2.1.4.Wydatkowanie środków na realizację  gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Wydatkowanie środków na realizację  miejskiego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Urzędzie Miasta 
Świdwin zbadano na przykładzie 2019 roku. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podjął  w dniu 27 grudnia 2018 r. 
uchwałę  Nr III/9/218 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Świdwin na rok 2019, w której określono dochody i wydatki z tytułu 
wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych: 
- dochody zaplanowano w dziale 756 rozdziale 75618 * 0480w kwocie 380 000,00 zł; 
- wydatki zaplanowano w dziale 851 rozdziale 85153 w kwocie 31 000,00 zł  i w rozdziale 

85154 w kwocie 349 000,00 É. 

W 2019 r. wykonano: 

1) dochody:  
a) wg ewidencji księgowej konta 130 (756-75618-0480), kontrolującej nie przedłożono 

ewidencji księgowej prowadzonej dla konta 221. 
b) wg sprawozdania Rb-27S dochody zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, a dochody 

wykonane w dziale 756 rozdział  75618 * 0480 w kwocie 408 455,22 zł. 

W toku kontroli ustalono, że w 2019 roku ww. dochody w kwocie 408 455,22 zł  księgowano 
na koncie 130, natomiast nie ewidencjonowano rozrachunków dotyczących należnych 
dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych według 
płatników (przedsiębiorców) na koncie rozrachunkowym 221 - Należności z tytułu dochodów 
budżetowych. Wydruki ewidencji księgowej konta 130 dla ww. dochodów, złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 66. 
Wyjaśnienie w powyższym zakresie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena 
Grad - Skarbnik Gminy oraz Jolanta Kopyść  - Kierownik Wydziału Planowania 
i Finansowo-Budżetowego. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 65. Kserokopię  
zakresu czynności ww. Kierownika złożono do akt kontroli pod poz. Nr 127. 
Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „Dochody otrzymane w 2019 roku w kwocie 408 455,22 zł  
z opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych były księgowane 
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na koncie 130 z pominięciem konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych, 

gdyż  uznano, że na stronie Wn tego konta ujmuje się  „ ustalone należności z tytułu dochodów 
budżetowych" a zezwolenie nie ustala w ścisłym znaczeniu wysokości należności, a jedynie 

zezwala na sprzedaż  alkoholu pod warunkiem wniesienia odpowiedniej opłaty. Kierowano się  
również  rzetelnością  zapisów na koncie 221, ujęcie całej opłaty płatnej w trzech równych 
ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września już  w pierwszym kwartale danego 

roku nie jest operacją  rzetelną, a jedynie teoretyczną  i możliwą  pod warunkiem wniesienia 
przez korzystającego z zezwolenia kolejnych rat. Korzystający może, ale nie musi korzystać  
z zezwolenia, uznano więc że pominięcie ewidencji na koncie 221 nie naruszy zasad 
rachunkowości. Opłaty za korzystanie z zezwoleń  uznano za dochody wykonane bez przypisu 
należności podlegające ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego 130". 

2) wydatki:  
a) wg ewidencji księgowej konta 130 rozdz. 85153 w kwocie 35 369,5900 zł  i rozdz. 

85154w kwocie 350 131,57 zł, 
b) wg sprawozdania Rb-28S wydatki zaplanowane w dziale 851 rozdział  85153 

w kwocie 38 900,00 zł  i rozdział  85154 w kwocie 359 577,00 zł, a wydatki 
wykonane w dziale 851 rozdział  85153 w kwocie 35 369,59 zł  i rozdział  85154 
w kwocie 350 131,57 É. 

W roku 2018 wpływy z tytułu wydanych zezwoleń  były wyższe o kwotę  18 415,00 zI 
od wydatków na realizację  Programów. 
Uchwałą  Nr IX/43/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Miasta Świdwin na 2019 r., wprowadzono do budżetu środki pochodzące 
z wpłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu niewykorzystanych w roku 2018 w łącznej 
kwocie 18 415,00 zł, tj. w Załączniku nr 2 do ww. uchwały zwiększono wydatki w rozdziale 
85153 o kwotę  7 900,00 zł  iw rozdziale 85154 o kwotę  10 515,00 É. 
Zarządzeniem Nr WO/132/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. zwiększono środki w rozdziale 85154 o kwotę  
62,00 zł, plan po zmianach w rozdziale 85154 wynosił  359 577,00 zł. 

Ustalono, że w 2019 r. wydatki na realizację  Programów również  były wyższe 
o kwotę  22 954,00 zł  od otrzymanych dochodów. 
Uchwałą  Nr XXV/138/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Świdwin na 2020 r., wprowadzono do budżetu 
środki pochodzące z wpłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  alkoholu niewykorzystanych w roku 
2019 w łącznej kwocie 22 954,00 zł, tj. w Załączniku nr 2 do ww. uchwały zwiększono 
wydatki w rozdziale 85153 o kwotę  7 754,06 zł  i w rozdziale 85154 o kwotę  15 200,00 zł. 

Ww. uchwałą  Nr 11119/218 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r. zaplanowano 
dochody w rozdziale 75618 § 0480 w kwocie 380 000,00 zł  i wydatki w dziale 851 rozdziale 
85153 w kwocie 31 000,00 zł  i w rozdziale 85154 w kwocie 349 000,00 zł  w n/w 

i kwotach: 

> rozdz. 85153-31 000,00 zł  w tym: 

- 	* 2320 - w kwocie 3 100,00 zł, 
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- 	4170-wkwocie 10 500,00 zł, 
- 	4190-wkwocie 900,00 zł, 
- 	4210-wkwocie 7 600,00 zł, 
- 	* 4300 - w kwocie 8 900,00 zł, 

rozdz. 85154 - 349 000,00 zł  w tym: 
- 	2320 - w kwocie 2 600,00 zł, 
- *2360-wkwocie 69 000,00 zł, 
- *2800-wkwocie 30 600,00 zł, 
- 	2820 - w kwocie 16 000,00 zł, 
- *4010-wkwocie 46 000,00 zł, 
- 	4040 - w kwocie 3 500,00 zł, 
- *4110-wkwocie 8 500,00 zł, 
- 	„ 4l20-wkwocie 1 200,00 zł, 
- *4170-wkwocie 40 900,00 zł, 
- *4210-wkwocie 600,00 zł, 
- 	4300 - w kwocie 127 700,00 zł, 
- 	4440 - w kwocie 1200,00 zł, 
- *4610-wkwocie 800,00 zł, 
- 	4700 - w kwocie 400,00 zł. 

łącznie 380 000,00 A. 

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 n/w uchwałą  Rady Miasta 
Świdwin oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta 
na 2019 r. na łączną  kwotę  18 415,00 zł: 

Uchwałą  Nr IX/43/19 z dnia 31 maja 2019 r. w n/w : 

w rozdz. 85153 § 4300 o kwotę  7900,00 zł, plan po zmianach w kwocie 
16 800,00 zł, 

• w rozdz. 85154 10515,00zł: 
- 	4170 kwotę  40 900,00 zł  zwiększono o 2 600,00 zł  = 43 500,00 zł, 
- 	4190 zwiększono o kwotę  300,00 zł, 
- 	4210 kwotę  600,00 zł  zwiększono o 400,00 zł  = I 000,00 zł, 
- 	4300 kwotę  127 700,00 zł  zwiększono o 4 915,00 zł  = 132 615,00 zł, 
- 	4610 kwotę  800,00 zł  zwiększono o I 500,00 zł  = 2 300,00 zł, 
- 	4700 kwotę  400,00 zł  zwiększono o 800,00 zł  = I 200,00 A. 

> Zarządzeniem Nr WO/132/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 
2019 r. w rozdz. 85154: 

- 	4300 kwotę  132615,O0zł  zmniejszono o I 500,00zł = 131 115,00 zI, 
- 	* 4440 kwotę  I 200,00 zł  zwiększono o 62,00 zł  = 1 262,00 zł, 
- 	4700 kwotę  1 200,00 zł  zwiększono o I 500,00 zł  = 2 700,00 zł. 
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Plan wydatków po ww. zmianach wynosił: 

rozdz. 85153-38 900,00 zł  w tym: 

- 	* 2320 - w kwocie 3 100,00 zł, 
- *4170-wkwocie 10500,OOzI, 

- 	* 4190 - w kwocie 900,00 zł, 
- *4210-w kwocie 7600,OOzI, 
- 

	

	4300 - w kwocie 16 800,00 zł, 
rozdz. 85154-359577,00zł wtym: 

- 	* 2320 - w kwocie 2 600,00 zł, 
- 	* 2360 - w kwocie 69 000,00 zł, 
- 	* 2800 - w kwocie 30 600,00 zł, 
- 	2820 - w kwocie 16 000,00 zł, 
- * 4010-w kwocie 46 000,00 zł, 
- 	* 4040 - w kwocie 3 500,00 zł, 
- *4110-w kwocie 8500,OOzI, 
- 	4120-w kwocie 1200,00 zł, 
- * 4170-w kwocie 43 500,00 zł, 
- * 4190-w kwocie 300,00 zł, 
- *4210-wkwocie 1000,00 zł, 
- *4300-wkwocie 131 115,00 zI, 
- 	4440 - w kwocie 1262,00 zł, 
- 	4610-w kwocie 2 300,00 zł, 
- 	4700 - w kwocie 2 700,00 zł, 

Łącznie plan w rozdz. 85153 i 85154w kwocie 398 477,00 zł. 

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za IV kwartał  2019 r. 
(sprawozdanie z dnia 19.02.2020 r.) plan po zmianach w rozdz. 85153 wykazano w kwocie 
38 900,00 zł  a wykonanie w kwocie 35 369,59 zł  i w rozdz. 85154 plan po zmianach 
wykazano w kwocie 359 577,00 zł, a wykonanie w kwocie 350 131,57 zł. 

Według ewidencji analitycznej (konta 130), poniesiono n/w wydatki w 2019 r.: 

Rozdz. 85153 
1. Dotacja celowa (* 2320) 
2. Wynagrodzenie bezosobowe (* 4170) 
3. Nagrody konkursowe (* 4190) 
4. Zakup pomocy naukowych ... (§ 4210) 
5. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 

Razem 

Wykonanie 
3 100,00 zł, 

11 242,20 zł, 
904,89 zł, 

7 795,50 zł, 
12 327,00 zł, 
35 369,59 zł. 

Rozdz. 85154 
	

Wykonanie 
1. Dotacje celowe (* 2320) 

	
2 400,00 zł, 
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2. 	Dotacje celowe (* 2360) 

	

3. 	Dotacje celowe (* 2800) 

	

4. 	Dotacje celowe (§ 2820) 

	

5. 	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 

69 000,00 zł, 
30 600,00 zł, 
16 000,00 zł, 
44114,16 zł, 

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 3 442,60 zł, 
7. 	Składki na ubezpieczenie społeczne (* 4110) 9 812,43 zł, 
8. 	Składki na Fundusz Pracy (* 4120) 1 069,5 8 zł, 
9. 	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 37 260,16 zł, 
10. Nagrody konkursowe (* 4190) 300,00 zł, 
11. Zakup materiałów i wyposażenia (* 42 10) 441,00 zł, 
12. Zakup usług pozostałych (* 4300) 129 984,86 zł, 
13. ZFŚS (§ 4440) 1246,78 zł, 
14. Koszty postęp. sądowego (* 4610) 2 270,00 zł, 
15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej (* 4700) 2 190,00 zł, 
Razem 350 131,57 A. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Rada Miasta Świdwin przyjęła 
Załącznikiem do uchwały Nr 111i12/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Świdwin na 2019 rok. 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą  funkcjonowała Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, którą  powołał  Burmistrz Miasta Świdwin Zarządzeniem 
Nr WO/24/17 z dnia 09 lutego 2017 r. 

W 2019 r. wypłacano wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na podstawie ww. uchwały Nr 111112/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Ww. uchwałą  ustalono zasady wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Świdwinie: Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej MKRPA 
przysługuje za udział  w posiedzeniach plenarnych oraz składach orzekających 
i kontrolujących wynagrodzenie w wysokości 4 krotnej diety (4 x 30,00 zł  = 120,00 zł), 
natomiast członkom Komisji w wysokości 3 krotnej diety (3 x 30,00 zł  = 90,00 zł) 
obowiązującej dla pracowników przy podróżach służbowych, określonej w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydawanym na podstawie art. 775  Kodeksu pracy. 

Prawidłowość  dokonywania wypłat wynagrodzenia w 2019 r. dla członków Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawdzono na podstawie list (9) 
z I półrocza roku 2019: 

99 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

Lp. 

Listy Łączna kwota 
do wypłaty 
do banku 

Wypłaty 
wynagrodzenia 

Obecności na 
posiedzeniu Komisji 

Lista wyp
łat z dnia 

11.01.2019r. 
Lista obecności z dnia 

09.01.2019r. 
334,00 zł  

2• 
Lista wypłat z dnia 

18.01.2019r. 
Lista obecności z dnia 

16.01.2019r. 
283,00 zł  

• 
Lista wypłat z dnia 

15.02.2019r. 
Lista obecności z dnia: 

13.02.2019r. 
257,00 zł  

4.  
Lista wypłat z dnia 

10.05.2019 r. 
Lista obecności z dnia 

08.05.2019 r. 
514,00 zł  

5.  
Lista wypłat z dnia 

16.05.2019r. 
Lista obecności z dnia 

14.05.2019r. 
257,00 zł  

6.  
Lista wypłat z dnia 

20.05.20 19 r. 
Lista obecności z dnia: 

16.05.2019 r. 
334,00 zł  

7.  
Lista wypłat z dnia 

29.05.2019 r. 
Lista obecności z dnia 

28.05.2019 r. 
257,00 zł  

8• 
Lista wypłat z dnia 

17.06.2019r. 
Lista obecności z dnia 

13.06.2019r. 
334,00 zł  

• 
Lista wypłat z dnia 

27.06.2019 r. 
Lista obecności z dnia: 

26.06.2019 r. 
257,00 zł  

(Zródło: dane ewidencyjne Urzędu Miasta Swidwin z 2019 r.). 

Na podstawie analizy ww. list wypłat wynagrodzeń  członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz list obecności jej członków na posiedzeniach 
stwierdzono, że w przeanalizowanych przypadkach prawidłowo dokonywano wypłat 
wynagrodzeń. Ww. listy wypłat zatwierdzane były przez Burmistrza Miasta, Skarbnika, 
pracownika finansowego oraz Inspektora ds. budżetowych. 

W toku kontroli analizie poddano prawidłowość  dokonywania wydatków poniesionych na: 
- zakup materiałów i wyposażenia (* 4210), 
- zakup usług pozostałych (* 4300), 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (* 4700). 

Prawidłowość  dokonywania wydatków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii sprawdzono 
na podstawie losowo wybranych 10 niw dokumentów źródłowych (faktur VAT): 

Lp. 
Podstawa dokonania wydatku Zapłata 

Rodzaj 
dokumentu 

Numer 
Data wpływu do 

UM Ś idwin 
Kwota Przedmiot Kwota Data 

Faktura 
VAT 

Nr FS-14/05/2019 21.05.2019 r. 3 060,01 Zł  
Alkomat iBlowlO Premium 

rozdz. 85153 (* 4210) 3 060,01 zł  24.05.2019 r. 

2.  
Faktura 
VAT Nr 581/2019 28.11.2019 r. 7 400,00 zł  

Diagnoza uzależnień  i 
zagrożeń  społecznych 
rozdz. 85153 (* 4300) 

7400,00 zł  04.12.2019 r. 

3.  Faktura Nr 680/2019 24.09.2019 r. 1400,00 zł  

Usługa 
szkoleniowa rozdz. 85154 

edukacyjno- 

(z tego * 4300— 350,00 zł  
i * 4700— I 050,00 zł) 

1400,00 zł  30.09.2019 r. 

100 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

4.  
Nota 

księgowa NrPW/5/2019 01.04.2019r. 10 101,00z1 
Zakup biletów wg umowy za 

m-c marzec Park Wodny Relax 
rozdz. 85154 (* 4300) 

10101.00 zł  04.04.2019r. 

5.  
Nota 

księgowa Nr PW/17/2019 OS. 12.2019 r. 10 920.00 zł  
Zakup biletów wg umowy za 

m-c listopad Park Wodny 
Relax rozdz. 85154 (* 4300) 

10920,00 zł  11. 12.2019 r. 

6.  Faktura Nr 5/2019 03.04.2019r. 1350,00 zł  Programy profilaktyczne 
rozdz. 85154 (* 4300) 

13 5 0,00  zł  05.04.2019 r. 

7.  
Faktura 
VAT 

Nr FM/l 1/07/2019 19.07.2019 r. 39 862,00 zł  
Kolonie profilaktyczne 

Gliczarów Górny rozdz. 85154 
rozdz. 85154 (* 4300) 

39 862,00 zł  31.07.2019 r. 

8.  Faktura Nr42/W//19 24.10.2019 r. 450,00zł  Warsztaty profilaktyczne 
85154 (* 4300) 

450,00zł  08.11.2019r. 

9.  Faktura Nr 01/10/2019 08.10.2019 r. 573,00 zł  

Badanie i wydanie opinii 
psychologiczno- 

psychiatrycznej rozdz. 85154 
(* 4300) 

573,00 zł  11. 10.2019 r. 

10.  Faktura Nr 1033/2019 04.12.2019 r. 1000,00 zł  
Usługa edukacyjno- 

szkoleniowa rozdz. 85154 
(* 4300) 

1000,00 zł  09.12.2019 r. 

(Źródło: dane ewidencyjne oraz dokumenty źródłowe Urzędu Miasta Świdwin). 

Na podstawie analizy danych ewidencji księgowej oraz ww. dokumentów źródłowych 
stwierdzono, że: 

• omawiane wydatki były odpowiednio udokumentowane; 
• wydatki były realizowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania 
Narkomanii; 

• wszystkie sprawdzone dokumenty dotyczące wydatków były sprawdzone pod 
względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty 
przez osoby upoważnione, 

• we wszystkich przypadkach w zakresie poniesionych wydatków na realizację  
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii zastosowano prawidłową  klasyfikację  
budżetową. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

3.2.1.5. Inne wydatki bieżące. 

3.2.1.5.1. Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta oraz 
Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta wynika, iż  w latach 2016-2019 i do dnia kontroli Miasto 
Świdwin nie ponosiło wydatków na fundusz wsparcia policji. 
Ww. oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2. 
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3.2.1.5.2. Wydatki ponoszone na optymalizację  podatku VAT. 

Z oświadczenia Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 

Miasta, złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 2 wynika, że Gmina Miasto Świdwin, 
w okresie objętym kontrolą, ponosiła wydatki na optymalizację  podatku VAT. 

Niniejszą  kontrolą  objęto wydatki poniesione, przez Gminę, w latach 2018-2019. 

Z danych ewidencji księgowej wynikało, że poniesiono wydatki, na optymalizację  
podatku VAT, w następujących wysokościach: 
- w2018r.-7108,88zI, 
- w2019r.-9594,OOzł. 

Ww. wydatki poniesiono na podstawie umów zawartych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych) przez Jana Owsiaka - poprzedniego 
Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Przemysława Pisuli - ówczesnego Skarbnika Miasta, 
na świadczenie podstawowych usług doradztwa podatkowego, dotyczących bieżących 
rozliczeń  Zamawiającego, w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego, a w szczególności: 

bieżące konsultacje w formie kontaktów telefonicznych lub e-mail, związanych 
z rozliczaniem VAT, realizowanych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 
przegląd dokumentów, które mogą  mieć  wpływ na rozliczenia w zakresie VAT 
np. regulaminów wewnętrznych czy umów z kontrahentami, 
analizę  prawa do odliczenia podatku VAT 	zakresie wydatków majątkowych 
i wydatków bieżących, 
asystę  w zakresie rozliczania podatku naliczonego VAT w deklaracjach VAT 
w deklaracjach, 
przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego 
w zakresie działalności Zamawiającego, zgodnie z jego potrzebami, 
reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach podatkowych i powiązanych z nimi 
postępowaniach sądowych związanych z przedmiotem umowy, zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego. 

Zawarte umowy na świadczenie ww. usług, z Podmiotem wskazanym pod poz. Nr 21 
Zestawienia, złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31, to: 

- umowa z dnia 24.05.2017 r., zawarta na okres do 31 grudnia 2017 r., za wynagrodzeniem 
wynoszącym I 000,00 zł  miesięcznie tj. 8 000,00 zł  (+ VAT) za czas trwania umowy 
(za świadczenie usług doradztwa podatkowego w wymiarze 5 godzin miesięcznie) oraz 
wynagrodzenie w wysokości 20 % zmniejszenia VAT należnego lub zwiększenia VAT 
naliczonego faktycznie odzyskanego przez Zamawiającego na skutek zastosowania 
się  do rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w Analizie (wynagrodzenie 
za Sukces). Do umowy wprowadzono aneks Nr 1 z dnia 20.11.2017 r., w którym 
„dodano" początkowy okres obowiązywania umowy tj. od dnia 01.01.2017 r. 
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- umowa Nr WO.272.8.2018 z dnia 29.01.2018 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 
2018 r., za wynagrodzeniem wynoszącym 600,00 zł  miesięcznie tj. 7 200,00 zł  (+ VAT), 
za czas trwania umowy (za świadczenie usług doradztwa podatkowego w wymiarze 
3 godzin miesięcznie) oraz wynagrodzenie w wysokości 20 % zmniejszenia VAT 
należnego lub zwiększenia VAT naliczonego faktycznie odzyskanego przez 
Zamawiającego na skutek zastosowania się  do rekomendacji Wykonawcy 
przedstawionych w Analizie (wynagrodzenie za Sukces). 

- umowa z dnia 07.11.2018 r. zawarta na okres do 31 grudnia 2019 r., za wynagrodzeniem 
wynoszącym 600,00 zł  miesięcznie tj. 7 200,00 zł, za czas trwania umowy 
(za świadczenie usług doradztwa podatkowego w wymiarze 3 godzin miesięcznie) oraz 
wynagrodzenie w wysokości 20 % zmniejszenia VAT należnego lub zwiększenia VAT 
naliczonego faktycznie odzyskanego przez Zamawiającego na skutek zastosowania 
się  do rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w Analizie (wynagrodzenie 
za Sukces). 

W ww. umowach strony ustaliły, że łączna wartość  wynagrodzenia Wykonawcy (netto) 
nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 30 000,00 euro. 

Z przedłożonych kontrolującej dokumentów „Wyliczeń  wartości szacunkowej umowy 
dotyczącej doradztwa podatkowego" sporządzonych przez Andrzeja Rewińskiego - 
Sekretarza Miasta w dniach: 28.04.2017 r, 05.01.2018 r. i 29.10.2018 r. (przed zawarciem 
ww. umów) wynikało, że ustalona przez Zamawiającego wartość  poszczególnych zamówień  
wynosiła odpowiednio: 21 000,00 zł, 14.000,00 zł, 9 200,00 É. 

Realizacja ww. umów:  

Niniejszą  kontrolą  objęto ewidencję  księgową, wyciągi bankowe i dokumenty 
dotyczące kwot odzyskanego podatku VAT tj. złożoną  deklarację  podatku VAT 
oraz przedłożone przez Usługodawcę  faktury VAT, ustalające wynagrodzenie oraz wyciągi 
bankowe i ewidencję  księgową  w tym zakresie. 

Urnowa z dnia 29.01.2018 r., zawarta na okres od. 0l.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

Z przedłożonych kontrolującej dwunasta faktur VAT, wystawionych przez 
Wykonawcę  wynikało, że Wykonawca świadczył  na rzecz Zamawiającego usługi doradztwa 
prawno-podatkowego. Z tytułu realizacji ww. umowy Gmina poniosła wydatki 
w 2018 i 2019 r. (za miesiąc grudzień  2018 r.) w łącznej kwocie 8 856,00 zł, zgodnie 
z zawartą  przez strony umową. 

Ponadto, w 2018 r., na podstawie dwóch faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę  
zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie za (jak wynika z opisów na fakturach) usługi 
doradztwa prawno-podatkowego na podstawie umowy z dnia 24.05.2017 r. w kwotach: 

- 	1230,00 zł  (faktura VAT z dnia 31.12.2017 r. (z terminem zapłaty do dnia 19.02.2018 r.), 
zapłata przelewem z dnia 16.02.2018 r. (WB-34/11/2018) - wynagrodzenie miesięczne - 
za miesiąc grudzień  2017 r., 
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- 1450,88 zł  (faktura VAT z dnia 19.04.2018 r. (z terminem zapłaty do dnia 22.05.2018 r.), 

zapłata przelewem z dnia 07.05.2018 r. (WB-87/V/2018) - wynagrodzenie Wykonawcy 
(za sukces). W toku analizy ustalono, że w wyniku działań  podjętych przez Wykonawcę, 
Gmina Miasto Świdwin otrzymała zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 
w wysokości 5 073,00 zł  (wpływ środków na rachunek, w dniu 21.03.2018 r. (WB-
17/11112018)) oraz dokonała korekty odliczenia podatku w styczniu 2018 r. w kwocie 
818,00 A. 

Umowa z dnia 07.11.2018 r. zawarta na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

Z przedłożonych kontrolującej czterech faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę  
wynikało, że Wykonawca świadczył  na rzecz Zamawiającego usługi doradztwa prawno-
podatkowego. Z tytułu realizacji ww. umowy Gmina poniosła wydatki, w 2019 r., w łącznej 
kwocie 8 856,00 zł, zgodnie z zawartą  przez strony umową. 

W toku powyższej analizy ustalono, że wydatki poniesione na optymalizację  podatku VAT, 
na podstawie ww. umów zawartych przez Gminę  Miasto Świdwin z Wykonawcą  
nie przekroczyły kwoty 30 000,00 euro. 

3.2.1.5.3. Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem skutków zdarzeń  drogowych. 

Z oświadczenia Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta, złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 2 wynika, że Gmina Miasto Świdwin, w latach 
2016-2019 oraz w okresie wcześniejszym, a mającym wpływ na lata objęte kontrolą  
nie ponosiła wydatków na usuwanie skutków zdarzeń  drogowych (tj. na sprzątanie 
po kolizjach i wypadkach drogowych). 

3.2.1.5.4. Wydatki ponoszone na używanie samochodów nie będących wiasnością  
pracodawcy, do celów slużbowych. 

Kontrolą  objęto obowiązujące, zawarte w latach 2018-2019 n/w umowy na korzystanie 
z samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu (tj. Burmistrza 
Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta): 

1. z Piotrem Felińskim - Burmistrzem Miasta Świdwin - umowa z dnia 22.11.2018 r. 
zawarta przez Andrzeja Rewińskiego Sekretarza - osobę  wyznaczoną  przez Burmistrza 
do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza - limit 
w wysokości 300 km miesięcznie. Umowa obowiązuje od dnia 22 listopada 2018 r. 
w okresie pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Świdwin przez Piotra Felińskiego 
i może być  rozwiązana przez każdą  ze stron z dniem złożenia pisemnego oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy. 

2. z Beatą  Ociepa - Zastępcą  Burmistrza Miasta Świdwin - umowa zawarta w dniu 
04.02.2019 r., przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta Świdwin - limit 
w wysokości 300 km miesięcznie. Umowa obowiązuje od dnia 04.02.2019 r. i może 
być  rozwiązana przez każdą  ze stron z dniem złożenia pisemnego oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy. 
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Koszty korzystania z samochodów prywatnych rozliczano na podstawie pisemnych 
oświadczeń  składanych przez pracowników. W zakresie ilości dni nieobecności w pracy, 
oświadczenia były weryfikowane przez Annę  Mikołajczyk - Podinspektora ds. budżetowych. 
Analizą  objęto miesięczne list wypłat ryczałtów w 2019 i 2020 r. dla ww. „Pracowników" 
Urzędu Miasta Świdwin za poszczególne miesiące: 

Burmistrz Miasta: 
1. styczeń  2019 r. - lista Nr 1/2019/2/041 z 05.02.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
2. styczeń  2020 r. - lista Nr 1/2020/2/041 z 06.02.2020 r., kwota 182,34 zł  brutto, 
3. luty 2019 r. - lista Nr 1/2019/3/065 z 04.03.2019 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
4. luty 2020 r. - lista Nr 1/2020/3/067 z 04.03.2020 r., kwota 136,74 zł  brutto, 
5. marzec 2019 r. - lista Nr 1/2019/4/097 z 03.04.2019 r., kwota 227,94 zł  brutto, 
6. marzec 2020 r. - lista Nr 1/2020/4/090 z 02.04.2020 r., kwota 227,94 zł  brutto, 
7. kwiecień  2019 r. - lista Nr 1/2019/5/129 z 08.05.2019 r., kwota 227,94 zł  brutto, 
8. kwiecień  2020 r. - rezygnacja Burmistrza, 
9. maj 2019 r. - lista Nr 1/2019/6/188 z 05.06.2019 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
10. maj 2020 r. - lista Nr 1/2020/6/156 z 04.06.2020 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
11. czerwiec 2019 r. - lista Nr 1/2019/7/234 z 03.07.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
12. czerwiec 2020 r. - lista Nr 1/2020/7/197 z 03 .07.2020 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
13. lipiec 2019 r. - lista Nr 1/2019/8/273 z 06.08.2019 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
14. lipiec 2020 r. - lista Nr 1/2020/8/239 z 04.08.2020 r., kwota 193,74 zł  brutto, 
15. sierpień  2019 r. - lista Nr 1/2019/9/301 z 03.09.2019 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
16. sierpień  2020 r. - lista Nr 1/2020/9/269 z 03.09.2020 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
17. wrzesień  2019 r. - lista Nr 1/2019/10/338 z 03.10.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
18. wrzesień  2020 r. - lista Nr 1/2020/10/303 z 06.10.2020 r., kwota 216,54 zł  brutto, 
19. październik 2019 r. - lista Nr 1/2019/11/387 z 06.11.2019 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
20. październik 2020 r. - lista Nr 1/2020/11/337 z 04.11.2020 r., kwota 227,94 zł  brutto, 
21. listopad 2019 r. - lista Nr 1/2019/12/440 z 05.12.2019 r., kwota 136,74 zł  brutto, 
22. listopad 2020 r. - lista Nr 1/2020/12/385 z 03.12.2020 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
23. grudzień  2019 r. - lista Nr 1/2020/1/005 z 08.01.2020 r., kwota 216,54 zł  brutto. 

Zastępca Burmistrza Miasta: 

1. luty 2019 r. - lista Nr 1/2019/3/065 z 04.03.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
2. luty 2020 r. - lista Nr 1/2020/3/067 z 04.03.2020 r., kwota 193,74 zł  brutto, 
3. marzec 2019 r. —lista Nr 1/2019/4/097 z 03.04.2019 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
4. marzec 2020 r. - lista Nr 1/2020/4/090 z 02.04.2020 r., kwota 227,94 zł  brutto, 
5. kwiecień  2019 r. - lista Nr 1/2019/5/129 z 08.05.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
6. kwiecień  2020 r. - lista Nr 1/2020/5/113 z 05.05.2020 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
7. maj 2019 r. - lista Nr 1/2019/6/188 z 05.06.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
8. maj 2020 r. - lista Nr 1/2020/6/156 z 04.06.2020 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
9. czerwiec 2019 r. - lista Nr 1/2019/7/234 z 03.07.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
10. czerwiec 2020 r. - lista Nr 1/2020/7/197 z 03.07.2020 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
11. lipiec 2019 r. - lista Nr 1/2019/8/273 z 06.08.2019 r., kwota 170,94 zł  brutto, 
12. lipiec 2020 r. - lista Nr 1/2020/8/239 z 04.08.2020 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
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13. sierpień  2019 r. - lista Nr 1/2019/9/301 z 03.09.2019 r., kwota 193,74 zł  brutto, 
14. sierpień  2020 r. - lista Nr 1/2020/9/269 z 03.09.2020 r., kwota 125,34 zł  brutto, 
15. wrzesień  2019 r. - lista Nr 1/2019/10/338 z 03.10.2019 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
16. wrzesień  2020 r. - lista Nr 1/2020/10/303 z 06.10.2020 r., kwota 239,34 zł  brutto, 
17. październik 2019 r. - lista Nr 1/2019/11/387 z 06.11.2019 r., kwota 216,54 zł  brutto, 
18. październik 2020 r. —lista Nr 1/2020/11/337 z 04.11.2020 r., kwota 227,94 zł  brutto, 
19. listopad 2019 r. - lista Nr 1/2019/12/440 z 05.12.2019 r., kwota 216,54 zł  brutto, 
20. listopad 2020 r. - lista Nr 1/2020/12/385 z 03.12.2020 r., kwota 250,74 zł  brutto, 
21. grudzień  2019 r. - lista Nr 1/2020/1/005 z 08.01.2020 r., kwota 250,74 zł  brutto. 

Analizując ww. listy wypłat ryczałtów ustalono, że: 

• zawarto umowy cywilnoprawne o korzystanie z samochodu (§ 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury); 

• w umowie zawarto, iż  miesięczny ryczałt obliczany jest jako iloczyn stawki 
maksymalnej za 1 kin przebiegu ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością  pracodawcy 
i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów (Dz. U. Nr 27, poz. 271); 

• wypłat ryczałtów samochodowych w 2019 i 2020 r. dokonywano po analizie 
złożonych pisemnych oświadczeń  o korzystaniu z samochodów prywatnych do celów 
służbowych oraz list obecności pracowników w miesiącach od stycznia do grudnia 
roku 2019 i od stycznia do listopada 2020 r.; 

• przy rozliczaniu ryczałtów przyjęto prawidłową  stawkę  za I km przebiegu wg § 2 ust. 
Ib Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością  pracodawcy (Dz. U. z dnia 26 marca 2002 r.); 

• powyższe wydatki klasyfikowano w rozdz. 75023 4410. 

Ponadto ustalono, że w roku 2019 i 2020 na podstawie składanych pisemnych oświadczeń: 

- Burmistrz, w złożonym w dniu 2 kwietnia 2019 r. oświadczeniu o korzystaniu 
z własnego samochodu do celów służbowych w miesiącu marcu 2019 r. 
zadeklarował  2 dni nieobecności w pracy, natomiast na podstawie przedstawionej 
kontrolującej listy obecności ustalono 3 dni nieobecności, w związku z czym winien 
otrzymać  ryczałt pomniejszony o 3 dni tj. w kwocie 216,54 zł  brutto. Na podstawie 
przedstawionej listy płac ustalono, że pracownikowi naliczono i wypłacono kwotę  
227,94 zł  tj. 11,40 zł  wyższą  od należnej. Taka też  kwota została zatwierdzona 
do wypłaty na złożonym oświadczeniu. 

- Burmistrz, w złożonym w dniu 2 października 2019 r. oświadczeniu o korzystaniu 
z własnego samochodu do celów służbowych w miesiącu wrześniu 2019 r. nie 
zadeklarował  nieobecności w pracy, natomiast na podstawie przedstawionej 
kontrolującej listy obecności ustalono 2 dni nieobecności, w związku z czym winien 
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otrzymać  ryczałt pomniejszony o 2 dni tj. w kwocie 227,94 zł  brutto. Na podstawie 
przedstawionej listy płac ustalono, że pracownikowi naliczono i wypłacono kwotę  
250,74 zł  tj. 22,80 zł  wyższą  od należnej. Taka też  kwota została zatwierdzona 
do wypłaty na złożonym oświadczeniu. 

- Burmistrz, w złożonym w dniu 6 lutego 2020 r. oświadczeniu o korzystaniu 
z własnego samochodu do celów służbowych w miesiącu styczniu 2020 r. zadeklarował  
łącznie 6 dni nieobecności w pracy, natomiast na podstawie przedstawionej 
kontrolującej listy obecności ustalono 5 dni nieobecności, w związku z czym winien 
otrzymać  ryczałt pomniejszony o 5 dni tj. w kwocie 193,74 zł  brutto. Na podstawie 
przedstawionej listy płac ustalono, że pracownikowi naliczono i wypłacono kwotę  
182,34 zł  tj. 11,40 zł  niższą  od należnej. Taka też  kwota została zatwierdzona 
do wypłaty na złożonym oświadczeniu. 

- Burmistrz, w złożonym w dniu I kwietnia 2020 r. oświadczeniu o korzystaniu 
z własnego samochodu do celów służbowych w miesiącu marcu 2020 r. 
zadeklarował  2 dni nieobecności w pracy, natomiast na podstawie przedstawionej 
kontrolującej listy obecności ustalono 4 dni nieobecności, w związku z czym winien 
otrzymać  ryczałt pomniejszony o 4 dni tj. w kwocie 205,14 zł  brutto. Na podstawie 
przedstawionej listy płac ustalono, że pracownikowi naliczono i wypłacono kwotę  
227,94 zł  tj. 22,80 zł  wyższą  od należnej. Taka też  kwota została zatwierdzona 
do wypłaty na złożonym oświadczeniu. 

- Burmistrz, w złożonym w dniu 2 czerwca 2020 r. oświadczeniu o korzystaniu 
z własnego samochodu do celów służbowych w miesiącu maju 2020 r. 
nie zadeklarował  nieobecności w pracy, natomiast na podstawie przedstawionej 
kontrolującej listy obecności ustalono I dzień  nieobecności, w związku z czym winien 
otrzymać  ryczałt pomniejszony o 1 dzień  tj. w kwocie 239,34 zł  brutto. Na podstawie 
przedstawionej listy płac ustalono, że pracownikowi naliczono i wypłacono kwotę  
250,74 zł  tj. 11,40 zł  wyższą  od należnej. Taka też  kwota została zatwierdzona 
do wypłaty na złożonym oświadczeniu. 

- Burmistrz, w złożonym w dniu 2 listopada 2020 r. oświadczeniu o korzystaniu 
z własnego samochodu do celów służbowych w miesiącu październiku 2020 r. 
zadeklarował  2 dni nieobecności w pracy, natomiast na podstawie przedstawionej 
kontrolującej listy obecności ustalono 3 dni nieobecności, w związku z czym winien 
otrzymać  ryczałt pomniejszony o 3 dni tj. w kwocie 216,54 zł  brutto. Na podstawie 
przedstawionej listy płac ustalono, że pracownikowi naliczono i wypłacono kwotę  
227,94 zł  tj. 11,40 zł  wyższą  od należnej. Taka też  kwota została zatwierdzona 
do wypłaty na złożonym oświadczeniu. 

Ogółem zawyżono należne ryczałty o kwotę  79,80 zł  i zaniżono o kwotę  11,40 zł, 
czym naruszono § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością  pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271). 
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Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena Grad 

- Skarbnik Miasta oraz Anna Mikołajczyk - Podinspektor ds. budżetowych. Wyjaśnienie 

złożono do akt kontroli pod poz. Nr 112. Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „Podczas naliczania 
ryczałtów za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych dla Burmistrza Miasta 

omyłkowo w kilku oświadczeniach zaniżono ilości dni nieobecności w pracy, zaś  w jednym 

przypadku podano większą  liczbę  dni w stosunku do wykazanych nieobecności na liście. 

W związku z tym zostały Burmistrzowi błędnie naliczone i wypłacone kwoty ryczałtu. 

Informacje o nieobecnościach były przekazane w 2019 roku przez poprzedniego kierownika 

Wydziału Organizacyjnego p. Grażynę  Radomską, natomiast w 2020 roku przez obecnego 
kierownika - p. Joannę  Płuciennik-Czarneckq. Osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie 
powyższych czynności w w/w okresie byli: pod względem formalnym i rachunkowym p. Anna 
Mikołajczyk - podinspektor ds. budżetowych - wykonanie list płac; pod względem 
merytorycznym p. Grażyna Radomska - były kierownik Wydziału Organizacyjnego 

i p. Joanna Płuciennik-Czarnecka - obecny kierownik Wydziału Organizacyjnego - 
przekazywanie informacji na podstawie list obecności; nadzór nad kierownikiem sprawuje 
sekretarz miastap. Andrzej Rewiński." 

Kserokopie oświadczeń  o korzystaniu z samochodu prywatnego wraz z listami obecności 
i listami płac za m-ce: III i IX.2019 r. oraz 1, III, V i X.2020 r. złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 113. Do akt kontroli pod poz. Nr 113 złożono również  kserokopię  oświadczenia 
Burmistrza złożonego za miesiąc kwiecień  2020 r. (rezygnację). Kserokopię  zakresu 
czynności ww. Podinspektora ds. budżetowych złożono do akt kontroli pod poz. Nr 127. 

3.2.1.5.5. Wydatki ponoszone na zakup kwiatów i usiug gastronomicznych. 

Niniejszą  kontrolą  objęto wydatki ponoszone przez Gminę  Miasto Świdwin na zakup 
kwiatów i usług gastronomicznych, w latach 2019-2020. Wyboru próby dokumentów, 
do przeprowadzenia kontroli dokonano poprzez szczegółową  analizę  ewidencji księgowej 
konta 130 Rachunek bieżący (z klasyfikacją  budżetową: rozdz. 75023 Administracja 
publiczna, Urzędy Miast, rozdz. 92195 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, 
Pozostała Działalność  oraz 92695 Kultura Fizyczna, Pozostała Działalność) oraz konta 
201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. 

2019r. 

Kontrolą  objęto wydatki na zakup kwiatów w Kwiaciarni (wskazanej pod poz. Nr 23, 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) na łączną  kwotę  4 973,50 zł  (ogółem 
50 faktur). Ewidencję  rozrachunków z kontrahentem prowadzono na koncie 20102-00 11010. 
Kserokopię  ewidencji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 116. 

W toku analizy wszystkich przedłożonych kontrolującej faktur VAT, wystawionych przez 
ww. kontrahenta, z opisów (sporządzonych na ich odwrocie) przez osoby merytorycznie 
odpowiedzialne wynikało, że zakupu kwiatów dokonywano z przeznaczeniem m.in. na: 
- pożegnanie pracowników (Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych) odchodzących 

na emeryturę, 
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- zakończenie roku szkolnego (dla nauczycieli i dyrektorów szkół  i przedszkoli), 
- obchody rocznic, świąt, jubileuszy (m.in. katastrofa samolotu CASA, Rocznica 3 Marca, 

Święta Policji), 
- podziękowania dla prelegentów, po prowadzonych wykładach (m.in. dotyczących 

nowoczesnych rozwiązań  w szkolnictwie i edukacji w Polsce i na świecie, pozyskania 
środków unijnych), 

- imieniny: Wójta Gminy, Dyrektora PUP, Starosty, 
- pogrzeb Taty Przewodniczącego Rady Miasta, 
- jubileusz urodzin, jubileusz pożycia małżeńskiego, mieszkańców Świdwina, 
- przekazanie obowiązków Dowódcy Skrzydła Lotniczego, 
- 	odejście na emeryturę  pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, 
- wystrój Sekretariatu. 

Ponadto, kontrolą  objęto zakup usług gastronomicznych u Podmiotów (wskazanych 
pod poz. od Nr 24 do Nr 32, Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) na łączną  
kwotę  9 184,60 zł  (ogółem 16 faktur). Ewidencję  rozrachunków z kontrahentami prowadzono 
na koncie 201, z analitycznym wyodrębnieniem poszczególnych kontrahentów. Kserokopię  
ewidencji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 118. 

W toku analizy wszystkich przedłożonych kontrolującej faktur VAT (16), wystawionych 
przez ww. kontrahentów, z opisów (sporządzonych na ich odwrocie), przez osoby 
merytorycznie odpowiedzialne wynikało, że zakupu usług gastronomicznych dokonywano 
z przeznaczeniem m.in. na poczęstunek w trakcie: 
- spotkania w sprawie organizacji koncertu muzyki dawnej, muzyki poważnej, 
- 	otwarcia parku miejskiego, organizacji jarmarku zdrowej żywności, 
- obchodów święta Dni Świdwina, Dnia Białej Laski, 
- przeprowadzania konkursu na Dyrektorów Szkół, Gran Prix Polski Juniorów, 
- Jarmarku Kresowego Kaziuki, Zjazdu Pojazdów Zabytkowych 
- wigilii dla emerytów, 
- nadania Imienia 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego, 
- spotkania władz Miasta z uczniami nagrodzonymi w związku z ich udziałem w Sejmie 

Dzieci i Młodzieży. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że ww. wydatki zarówno na kwiaty jak i na usługi 
gastronomiczne były zatwierdzane do wypłaty przez osoby do tego upoważnione (Burmistrz, 
Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Kierownik Wydziału Planowania i Finansowo-
Budżetowego (pełniący zastępstwo w czasie nieobecności Skarbnika)), zastosowano 
prawidłową  klasyfikację  budżetową  (w rozdziałach 75023 Administracja Publiczna, Urzędy 
Miast, 92195 „Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego Pozostała działalność", 92696 
Kultura Fizyczna Pozostała Działalność) oraz dokonano terminowej zapłaty zobowiązań  
wynikających z ww. faktur. 

Zestawienie wydatków (faktur VAT) poniesionych w 2019 r. na zakup kwiatów i usług 
gastronomicznych, sporządziła Monika Wojtulska - Inspektor ds. budżetowych (kserokopię  
zakresu czynności pracownika złożono do akt kontroli pod poz. Nr 127). Zestawienie 
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to zostało zweryfikowane przez kontrolującą, na podstawie przedłożonych faktur, wyciągów 
bankowych i ewidencji księgowej. Zestawienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 117. 

Kserokopie przykładowych faktur, obrazujących ponoszone przez kontrolowaną  jednostkę  
wydatki złożono do akt kontroli pod poz. Nr 119 

Wyjaśnienie w sprawie: 

1) poniesienia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatków, w 2019 r., na zakup 
kwiatów (ogółem w kwocie 1086,00 zł), z przeznaczeniem na: 
- imieniny Wójta Gminy (45,00 zł  - poz. Nr 3 Zestawienia), 
- 	imieniny Dyrektora PUP (45,00 zł  - poz. Nr 16 Zestawienia), 
- 	imieniny Starosty (48,00 zł  - poz. Nr 66 Zestawienia), 
- pogrzeb Taty Przewodniczącego Rady Miasta (260,00 zł  - poz. Nr 28 Zestawienia) 
- jubileusz urodzin mieszkańców Świdwina, jubileusz pożycia małżeńskiego (ogółem 

na kwotę  200,00 zł  - poz. Nr 1, Nr 32, Nr 34, Nr 49 Zestawienia), 
- przekazanie obowiązków Dowódcy Skrzydła Lotniczego (80,00 zł  - poz. Nr 2 

Zestawienia), 
- odejście na emeryturę  pracowników Urzędu Miasta (ogółem 175,00 zł  - poz. Nr 35, 

Nr 50, Nr 61, Nr 65 Zestawienia), 
- wystrój Sekretariatu (ogółem 233,00 zł  - poz.: Nr 7, Nr 9, Nr 17, Nr 33 Zestawienia), 

2) usługi cateringowej dotyczącej poczęstunku dla uczestników uroczystości nadania 
imienia Mjr. Płk. Stefana Steca 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (985,60 zł  
- poz. Nr 56 Zestawienia) 

złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta. Wyjaśnienie 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 104. Co wynika z wyjaśnienia zacytowano poniżej. 

2020 r. 

Kontrolą  objęto wydatki na zakup kwiatów w Kwiaciarniach (wskazanych 
pod poz. Nr 23 i Nr 33 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) na łączną  
kwotę  2 791,50 zł  (ogółem 32 faktury). Ewidencję  rozrachunków z kontrahentami 
prowadzono na koncie 201 02-00-11010 oraz na koncie 201 02-00-11010. Kserokopie 
ewidencji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 120. 

W toku analizy wszystkich przedłożonych kontrolującej faktur VAT, wystawionych przez 
ww. kontrahenta, z opisów (sporządzonych na ich odwrocie) przez osoby merytorycznie 
odpowiedzialne wynikało, że zakupu kwiatów dokonywano z przeznaczeniem m.in. na: 
- pożegnanie pracowników (Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych) odchodzących 

na emeryturę, 
- zakończenie roku szkolnego (dla nauczycieli i dyrektorów szkół  i przedszkoli), 
- obchody rocznic, świąt, jubileuszy (m.in. katastrofa samolotu CASA, Rocznica 3 Marca, 

Święta Policji, Dnia Seniora, Dzień  Edukacji Narodowej, Święta poszczególnych szkół), 
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- podziękowania dla prelegentów, po prowadzonych wykładach (m.in. dotyczących 
nowoczesnych rozwiązań  w szkolnictwie i edukacji w Polsce i na świecie, pozyskania 

środków unijnych), 
- otwarcie Prywatnej Szkoły Języka Angielskiego, czytelni, 
- spotkania z pierwszymi osadnikami Świdwina 
- imieniny: Wójta Gminy, Dyrektora PUP, Starosty, 
- pogrzeb Taty Przewodniczącego Rady Miasta, 
- jubileusz urodzin, jubileusz pożycia małżeńskiego, mieszkańców Świdwina, 
- przekazanie obowiązków Dowódcy Skrzydła Lotniczego czy objęcia stanowiska 

Dyrektora jednostki organizacyjnej, 
- 	odejście na emeryturę  pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych 
- 	wystrój Sekretariatu, gabinetu Burmistrza czy jego Zastępcy. 

Ponadto, kontrolą  objęto zakup usług gastronomicznych u Podmiotów (wskazanych pod 
poz. Nr 24 oraz od Nr 34 do Nr 38, Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) na 
łączną  kwotę  2 649,50 zł  (ogółem 9 faktur). Ewidencję  rozrachunków z kontrahentami 
prowadzono na koncie 201, z analitycznym wyodrębnieniem poszczególnych kontrahentów. 
Kserokopię  ewidencji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 121. 

W toku analizy wszystkich przedłożonych kontrolującej faktur VAT (9), wystawionych przez 
ww. kontrahentów, z opisów (sporządzonych na ich odwrocie), przez osoby merytorycznie 
odpowiedzialne wynikało, że zakupu usług gastronomicznych dokonywano 
z przeznaczeniem m.in. na poczęstunek w trakcie: 
- spotkania burmistrzów Związku Miast Polskich dotyczącego konsultacji III etap starania 

o pozyskanie funduszy Norweskich, 
- spotkania Dyrektorów Szkół  i Przedszkoli z Przedstawicielami Związku Miast Polskich, 

dotyczącego edukacji, 
- spotkania ekspertów z władzami miasta dotyczącego utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych, 
- turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży, 
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że ww. wydatki zarówno na kwiaty jak i na usługi 
gastronomiczne były zatwierdzane do wypłaty przez osoby do tego upoważnione (Burmistrz, 
Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Kierownik Wydziału Planowania i Finansowo-
Budżetowego (pełniący zastępstwo w czasie nieobecności Skarbnika)), zastosowano 
prawidłową  klasyfikację  budżetową  (w rozdziałach 75023 Administracja Publiczna, Urzędy 
Miast, 92195 „Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego Pozostała działalność", 92696 
Kultura Fizyczna Pozostała Działalność) oraz dokonano terminowej zapłaty zobowiązań  
wynikających z ww. faktur. 

Zestawienie wydatków (faktur VAT) poniesionych w 2020 r. na zakup kwiatów i usług 
gastronomicznych, sporządziła Monika Wojtulska - Inspektor ds. budżetowych (kserokopię  
zakresu czynności pracownika złożono do akt kontroli pod poz. Nr 127). Zestawienie 
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to zostało zweryfikowane przez kontrolującą, na podstawie przedłożonych faktur, wyciągów 
bankowych i ewidencji księgowej. Zestawienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 122. 

Kserokopie przykładowych faktur, obrazujących ponoszone przez kontrolowaną  jednostkę  
wydatki złożono do akt kontroli pod poz. Nr 123. 

Wyjaśnienie w sprawie: 

1) poniesienia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatków, w 2020 r., na zakup 
kwiatów (ogółem w kwocie 1 128,00 zł), z przeznaczeniem na: 
- 	imieniny Wójta Gminy (55,00 zł  - poz. Nr 5 Zestawienia), 
- 	imieniny Starosty (64,00 zł  - poz. Nr 22 Zestawienia), 
- jubileusz urodzin mieszkańców Świdwina (ogółem na kwotę  100,00 zł  - poz. Nr 6, 

poz. Nr 21 Zestawienia), 
- objęcie stanowiska przez pracownika (50,00 zł  - poz. Nr 9 Zestawienia), 
- pogrzeb przedsiębiorcy świdwińskiego (60,00 zł  - poz. Nr 18 Zestawienia), 
- otwarcie Prywatnej Szkoły Języka Angielskiego (85,00 zł  - poz. Nr 35 Zestawienia), 
- odejście na emeryturę  pracowników Urzędu Miasta czy pogrzeb byłego pracownika, 
- wystrój Sekretariatu i gabinetów Burmistrza i Zastępcy Burmistrza (ogółem na kwotę  

339,00 zł  - poz.: Nr 7, Nr 8, Nr 12, Nr 23, Nr 42 Zestawienia). 

2) Usługi cateringowe dotyczące: 
- poczęstunku członków komisji egzaminacyjnych (237,60 zł  - poz. Nr 41 

Zestawienia), 
- spotkania organizowanego wraz z przedstawicielami Starosta Powiatowego (160,00 zł  

- poz. 35 Zestawienia) 

złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta. Wyjaśnienie 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 104. 

Z wyjaśnienia wynika, ze cyt.:,, 

- Kwiaty na imieniny Wójta Gminy, Dyrektora PUP i Starosty Powiatu Świdwińskiego oraz 
na przekazanie obowiązków Dowódcy Skrzydła Lotniczego zostały zakupione w ramach 
utrzymania dobrej współpracy na rzecz mieszkańców z Gminą  Świdwin, Starostwem 
Powiatowym. Jednostka Wojskowa jest największym świdwińskim pracodawcą  i tym 
samym bardzo ważnym partnerem. 

- 	Wiązanka została zakupiona na pogrzeb świdwińskiego przedsiębiorcy ponieważ  w/w był  
jednym z pierwszych lokalnych przedsiębiorców dającym zatrudnienie wielu świdwińskim 
mieszkańcom, był  także radnym Rady Miasta. 

- W uroczystościach pogrzebowych taty Przewodniczącej Rady Miasta oraz byłego 
wieloletniego pracownika Urzędu Miasta uczestniczył  Burmistrz Miasta. 

- 	100, 90 urodziny mieszkańca oraz jubileusze pożycia małżeńskiego są  poprzedzone listem 
gratulacyjnym Prezesa Rady Ministrów. W powyższych sytuacjach Burmistrz pełni funkcję  
reprezentanta, który w imieniu swoim i mieszkańców s/dada życzenia oraz gratulacje. 
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- W związku z powierzeniem obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 
gratulacje składała Zastępca Burmistrza w ramach utrzymywania poprawnych relacji 
zjednostkami. 

- Otwarcie Prywatnej Szkoły Języka Angielskiego związane jest z podnoszeniem ofert 
edukacyjne. Świdwin jest małym miastem i dostęp do szkół  językowych jest bardzo 
utrudniony. W związku z powyższym Zastępca Burmistrza jako reprezentant Miasta 
uczestniczyła w oficjalnym otwarciu w/w szkoły. 

- 	W przypadku jubileuszy pracowników oraz pracowników odchodzących na emeryturę  
Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza składali oficjalne gratulacje i podziękowania 
za wieloletnią  pracę. 

- 	Gabinet Burmistrza, Z-cy Burmistrza oraz sekretariat są  pomieszczeniami, w których 
przyjmowani są  goście oraz mieszkańcy w związku z powyższym zadbano o estetykę  
w/w pomieszczeń, 

- Do egzaminu na stopień  nauczyciela mianowanego (przystępowało 6 osób) obecni byli 
członkowie Komisji opiekunowie stażu oraz dyrektorzy szkół. Egzamin trwał  od 9-
14.30. 

- Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego z Gryjic odbyło się  w celu 
nawiązania współpracy pomiędzy samorządami  z tworzeniem nowej jednostki 
Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, 

- Jednostka Wojskowa jest jednym z największych świdwińskich pracodawców 
w ramach utrzymania dobrej współpracy Burmistrz uczestniczył  w uroczystościach 
nadania imienia 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego." 

3.2.2. Wydatki majątkowe. 

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

3.2.2.1.1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10" 
o łącznej wartości 696 901,33 zi. 

Niniejszą  kontrolą  objęto realizację  zadania inwestycyjnego, jednorocznego 
pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie" o łącznej wartości 
696 901,33 zł, realizowanego (w konsekwencji) w latach 2017-2018, zaewidencjonowanego 
na koncie 080 700-70095-017. 

Źródla finansowania:  

Uchwałą  Nr XXIV/189116 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świdwin na 2017 rok, zaplanowano wydatki inwestycyjne 
na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10" 
w kwocie 700 000,00 É. 

W dniu 24.04.2017 r., zawarto umowę  z Wykonawcą  robót budowlanych (dane podmiotu 
wskazano pod poz. Nr 14 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31), 
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za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 676 501,33 zł  brutto i terminem wykonania 

do dnia 31.10.2017 r. Zgodnie z umową  Wynagrodzenie płatne, do 30 dni, po dokonanym 
bezusterkowym odbiorze robót. 

Wobec powyższego, na dzień  zawarcia umowy z Wykonawcą  (24.04.2017 r.), Zamawiający 

posiadał  zaplanowane środki finansowe (w rozdz. 70005) w kwocie 700 000,00 zł), 
w budżecie Gminy Miasta Świdwin na 2017 r. 

Ww. zadanie inwestycyjne współfinansowane było z finansowego wsparcia, ze środków 
Funduszu Dopłat, na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniach o finansowym 
wsparciu na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań  chronionych i lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, na podstawie umowy 
Nr BS16-00419 z Bankiem wskazanym pod poz. Nr 3 Zestawienia złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 31, na podstawie zawartej umowy dotacji Nr BS16-00419 z dnia 24.03.2017 r. 
Środki dotacji, w wysokości 302 520,53 zł, wpłynęły na rachunek bankowy, w dniu 
06.09.2018 r. i zostały wykorzystane zgodnie z celem, na który zostały przyznane. 
Zagadnienie przyznanej dotacji omówiono szczegółowo w podrozdziale 111.3.1.1.2. 
niniejszego protokołu. 

Zadanie to nie zostało zrealizowane, zgodnie z założeniami, w 2017 r. (wprowadzono 
aneks do umowy), w związku z czym, uchwałą  Nr XXXVL"293/17 Rady Miasta z dnia 
22 grudnia 2017 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają  z upływem roku 
budżetowego 2017, w łącznej kwocie 1143 342,23 zł, w tym, w ramach realizowanej 
inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 w Świdwinie" 
z przeznaczeniem na: 
- roboty budowlane w kwocie 558 828,94 zł, 
- nadzór inwestorski w kwocie 20 400,00 É. 
Realizację  ww. wydatków niewygasających objęto kontrolą  i przedstawiono w podrozdziale 
11.2.4. niniejszego protokołu „Wydatki niewygasające." 

• opracowanie dokumentacji projektowej 

Z przedłożonych kontrolującej dwóch umów na wykonanie prac projektowych 
budynku komunalnego przy ul. Drawskiej 10 w Świdwinie wynikało, że zostały one zawarte 
przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. (reprezentowany przez Prezesa Zarządu, przy 
kontrasygnacie Głównej Księgowej) z Podmiotem, wskazanym pod poz. Nr 16 Zestawienia 
złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31. 

W latach 2007-2014 powierzono zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 
wchodzącymi w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości stanowiącymi własność  Miasta 
Świdwin, na podstawie następujących zawartych przez Burmistrza porozumień: 
- z dnia 02.01.2007 r., 
- z dnia l0.01.2012r. 
Odstąpiono od Porozumienia z dniem 31.12.2014 r. Porozumienie wygasło z dniem 
30.06.2015 r. 
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Zawarte, ww. dwie umowy na wykonanie prac projektowych to: 

- umowa o dzieło na wykonanie prac projektowych z dnia 19.06.2009 r. na kwotę  
wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 34 400,00 zł, z terminem realizacji od dnia 
20.03.2009 r. do 30.09.2009 r. oraz z udzieleniem przez Wykonawcę, na przedmiot 
umowy 6 miesięcy gwarancji. W umowie, w § I ust. 2 wskazano, że cyt. „roboty ujęte 
w planie remontów na rok 2009 pod poz. Nr 52" 
W dniu 07.12.2009 r. (data wpływu do ZUK Sp. z o.o.) Wykonawca przedłożył  Rachunek 
Nr 31/2009 z dnia 30.11.2009 r. na kwotę  wynagrodzenia w wysokości 34 400,00 zł. 
W związku z nieterminowym wykonaniem zadania obciążono Wykonawcę  karami 
umownymi w wysokości 4 816,00 zł  - wystawiono notę  księgową  Nr 71/ZG/2009 
z dnia 07.12.2009 r. na kwotę  4 816,00 zł  oraz notę  księgową  Nr 72/ZG/2009 z dnia 
10. 12.2009 r. na kwotę  29 584,00 zł, na Urząd Miasta w Świdwinie. 
Kserokopie: umowy, rachunku i not księgowych złożono do akt kontroli pod poz. Nr 48. 

- umowa Nr 13/2014 z dnia 20.03.2014 r. na wykonanie aktualizacji projektowej 
modernizacji budynku komunalnego przy ul. Drawskiej 10 w Świdwinie wraz 
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę  na kwotę  wynagrodzenia ryczałtowego 
w wysokości 25 000,00 zł, z terminem realizacji od dnia 20.03.2014 r. do 30.06.2014 r. 
oraz z udzieleniem przez Wykonawcę, na przedmiot umowy 6 miesięcy gwarancji. 
W umowie, wskazano ponadto, w * 1 ust. 2, że cyt.: „roboty ujęte w planie remontów 
na rok 2014 pod poz. Nr 7", oraz w § 7 ust. I cyt.: „.Zapłata nastąpi na podstawie 
rachunku wystawionego w oparciu o bezusterkowy, ostateczny protokół  odbioru robót, 
ze środków Urzędu Miasta Świdwin, zabezpieczonych w planie inwestycji na rok 2014" 
W dniu 30.06.2014 r. podpisano aneks Nr 1/2014, którym dokonano zmiany terminu 
zakończenia prac, na dzień  31.07.2009 r. 
W dniu 20.08.2014 r. (data wpływu do ZUK Sp. z o.o.) Wykonawca przedłożył  Rachunek 
Nr 1/08/2014 z dnia 14.08.2014 r. na kwotę  wynagrodzenia w wysokości 25 000,00 É. 
W dniu 25.08.2014 r. ZUK Sp. z o.o. wystawił  notę  księgową  Nr 9/RG/2014 na kwotę  
25 000,00 zł, na Urząd Miasta w Świdwinie. 
Kserokopie: umowy, rachunku i not księgowych, ewidencji księgowej kont 
130 700-70004-6050-10-00-1 Modernizacja budynków komunalnych i 080 700-70004-03 
oraz Planu Inwestycji w budynkach i lokalach komunalnych, sporządzonego 
i zatwierdzonego przez Prezesa ZUK oraz ówczesnego Burmistrza Miasta, złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 49. 

W trakcie realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego (które zostało opisane 
poniżej), co ustalono na podstawie przedstawionej kontrolującej Notatki z narady budowy 
cyt.: „. . .komisja stwierdza konieczność, wykonania robót rozbiórkowych ścian zewnętrznych 
parteru, ze względu na zły stan techniczny oraz zatwierdza likwidację  podpiwniczenia 
budynku" i wydanej Decyzji pozwolenia na przebudowę  Nr 286/2017 Starosty 
Świdwińskiego z dnia 04.10.20 17 r. zmieniającej - zatwierdzającej projekt budowlany - 
zamienny do projektu budowlanego (kserokopie Notatki i Decyzji złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 57). 
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W związku z powyższym, w dniu 24.07.2017 r. zawarto umowę  Nr IRP.3037.6.2017 
z Projektantem (dane podmiotu wskazano pod poz. Nr 20 Zestawienia złożonego do akt 
kontroli pod poz. Nr 20) na wykonanie projektu zamiennego do projektu budowlano 
wykonawczego dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

posadowionego na działce nr 426/3 przy ul. Drawskiej 10 wraz z wykonaniem instalacji 
wodno-kan., c.w.u., gazowej i oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. W umowie ustalono 
m.in. wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 24 600,00 zł  brutto, płatne 14 dni od otrzymania 
faktury oraz termin wykonania do 3 1.08.2017 r. 

Zgodnie, z wnioskiem z dnia 20.07.2017 r. Krzysztofa Micha - Inspektora ds. pozyskiwania 
funduszy unijnych, skierowanym do Burmistrza Miasta, w sprawie odstąpienia 
od stosowania Regulaminu udzielania zamówień  publicznych w Urzędzie Miasta, 
wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp, ustalono, że szacunkowa wartość  
zamówienia wynosiła 20 000,00 zł  netto, a odstąpienie od stosowania wewnętrznego 
Regulaminu udzielania zamówień  publicznych (zarządzenie Nr WO/i 3/15 Burmistrza Miasta 
z dnia 20.01.2015 r.) motywowano koniecznością  wykonania ww. robót rozbiórkowych. 
Wniosek został  zaakceptowany przez Burmistrza. 

Wykonawca wystawił  fakturę  VAT Nr 01/09/2017 w dniu 06.09.2017 r. (wpływ do Urzędu 
w tym samym dniu) na kwotę  24 600,00 zł, na podstawie podpisanego przez strony protokołu 
odbioru prac z dnia 31.08.2017 r. Z wyciągu bankowego Nr 177/IX/2017 wynikało, 
że zapłaty dokonano, zgodnie z umową  w dniu 13.09.2017 r. w kwocie 24 600,00 É. 

Kserokopie umowy z projektantem, faktury VAT, ewidencji księgowej, wyciągu bankowego, 
faktury VAT, protokołu odbioru złożono do akt kontroli pod poz. Nr 93. 

Na dzień  zawarcia umowy z projektantem (z dnia 24.07.2017 r.) Zamawiający posiadał  
zaplanowane wydatki inwestycyjne na realizację  zadania w wysokości 700 000,00 zł  
(rozdz. 70005 * 6050). Do tego dnia zaciągnął  zobowiązania z tytułu: wykonawstwa robót 
(umowa z dnia 24.04.2017 r. na kwotę  676 501,33 zł) oraz nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją  zadania (umowa z dnia 09.05.2017 r. na kwotę  20 400,00 zł). Ogółem zaciągnięte 
zobowiązania na realizację  zadania, do dnia 24.07.2017 r. stanowiły kwotę  696 901,33 É. 

Wobec powyższego, zawierając umowę  z projektantem na kwotę  24 600,00 zł, Zamawiający 
nie posiadał  zaplanowanych środków inwestycyjnych na jego realizację. Wydatek ten 
poniesiono z wydatków bieżących. Wyjaśnienie między innymi w tej sprawie złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 92. 

Kserokopie zmian w budżecie Miasta w powyższym zakresie złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 115. 

Ogółem koszty poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem 
realizacji zadania i w jego trakcie wyniosły ogółem 84 000,00 É.  

• nadzór inwestorski nad realizacją  zadania. 

Na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla realizowanego ww. zadania zamówienia 
(zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 euro) udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 
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Pzp oraz w oparciu o przyjęty Regulamin udzielania zamówień  publicznych na podstawie 
przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe, zawierające opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału 
w postępowaniu, informacje o kryteriach oceny ofert, terminie ich składania oraz wykaz 
dokumentów oraz oświadczeń  niezbędnych do złożenia wraz z ofertą  zostało zatwierdzone 
przez Jana Owsiaka - Burmistrza Miasta (brak daty zatwierdzenia). 

Z przedłożonego kontrolującej Protokołu (z dnia 08.05.2017 r.), dotyczącego zamówienia, 
którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Pzp wynikało, że: 
- wpłynęły dwie oferty, pierwsza z ceną  25 800,00 zł  i druga z ceną  20 400,00 zł, 
- wskazano wartość  zamówienia w wysokości 700 000,00 zł, w tym inspektor nadzoru 

13 723,79 zł  
- dokonano wyboru Oferty Nr 2, złożonej przez Podmiot wskazany pod poz. Nr 15 

Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31. 

W dniu 09.05.2017 r. Jan Owsiak - Burmistrz Miasta, przy kontrasygnacie Przemysława 
Pisuli - Skarbnika Miasta zawarł  z Inspektorem Nadzoru, w dniu 09.05.2017 r., umowę  
Nr IRP.3037.5.2017, na kwotę  wynagrodzenia 20 400,00 zł  brutto. W zawartej umowie 
ustalono m.in.: 
- zakres obowiązków inspektora nadzoru, 

- 

	

	termin wykonywania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 3 1.10.2017 r., 

- wypłata wynagrodzenia po podpisaniu protokołu zakończenia robót budowlanych 
i wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

- kary umowne. 
Aneksem Nr 1 z dnia 31.10.2017 r., do ww. umowy, dokonano zmiany terminu jej 
obowiązywania tj. do dnia 30.06.2018 r. 

Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie, 
w dniu 17.05.2018 r, na podstawie złożonej (w dniu 17.05.2018 r., w Urzędzie Miasta) 
faktury VAT z dnia 16.05.2018 r. Zapłata wynagrodzenia nastąpiła  po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego inwestycji, w dniu 17.05.20 18 r.), tj. zgodnie z zawartą  umową. 

• wykonawstwo robót 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy 
Drawskiej 10 w Świdwinie" o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) opublikowano w Biuletynie 
Zamówień  Publicznych w dniu 14.03.2017 r. pod Nr 42534-2017, zamieszczono w siedzibie 
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej w dniach od 14.03.2017 r. 
do 31.03.2017 r. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zatwierdzona przez Jana Owiaka - 
ówczesnego Burmistrza Miasta, w dniu 14.03.2017 r. oraz zamieszczona na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń  od dnia 14.03.2017 r. do dnia 3 1.03.2017 r. 
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Zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym, termin skiadania ofert 
wyznaczono do dnia 3 1.03.2017 r. 

Z SIWZ wynikało, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował  
się  dwoma kryteriami oceny ofert tj. cena oferowana brutto - 60 % oraz termin wykonania 
robót 40 %. Zamawiający wskazał  też  termin wykonania zamówienia do dnia 3 1.10.2017 r. 

Zarządzeniem Nr WO/30/17 Burmistrza Miasta z dnia 23.02.2017 r. powołano Komisję  
Przetargową  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Członkowie komisji złożyli stosowne oświadczenia, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (oświadczenia z dnia 3 1.03.2017 r.). 

Wniosek o uruchomienie zamówienia publicznego (zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do zarządzenia Nr WO/46/07 Burmistrza Miasta z dnia 24 lipca w sprawie ustalenia 
Regulaminu udzielania zamówień  publicznych) złożyła, w dniu 24.02.2017 r., Monika 
Spychalska - Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji. We wniosku wskazano wartość  
szacunkową  zamówienia w wysokości 632 396,90 zł  netto (wynikającą  z przedłożonych 
kontrolującej kosztorysów inwestorskich. Wniosek, przy zabezpieczeniu środków 
na realizację  zadania w kwocie 700 000,00 zł  został  zatwierdzony przez Jana Owsiaka - 
Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Przemysła Pisuli - Skarbnika Miasta. 

Wniosek o zatwierdzenie trybu przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 
równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy przedłożony przez Komisję  Przetargową  został  zatwierdzony przez Jana Owsiaka - 
Burmistrza Miasta, w dniu 28.02.20 17 r. 

Kontrolującej przedstawiono dwa kosztorysy inwestorskie (ogółem na kwotę  632 396,90 zł  
netto), sporządzone w miesiącu grudniu 2016 r., będące podstawą  ustalenia szacunkowej 
wartości zamówienia, i tak: 
- naprawa główna budynku mieszkalnego: wartość  kosztorysowa - 611 056,52 zł  i cena 

kosztorysowa - 659 94,04 zł, 
- przebudowa budynku mieszkalnego: wartość  kosztorysowa - 21 340,38 zł  i cena 

kosztorysowa —26 248,67 É. 

Z Informacji, z otwarcia ofert, sporządzonej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2017 r. Prawo zamówień  publicznych) wynikało, że Komisja Przetargowa uznała, 
że w wyznaczonym terminie (do dnia 31.03.2017 r.) wpłynęła jedna oferta z ceną  
676 501,33 zł  (brutto), terminem wykonania do dnia 31.10.2017 r., okresem gwarancji jakości 
5 lat oraz warunkiem płatności —30 dni od dnia otrzymania faktury. 
Dane ww. podmiotu składającego ofertę  wskazano pod poz. Nr 14 Zestawienia złożonego 
do akt kontroli pod poz. Nr 31. 

W Informacji, Zamawiający podał  kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie 
zamówienia - 686 189,71 zł  brutto oraz wezwał  Oferenta (na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.) do złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia 
przez Zamawiającego powyższej Informacji. 
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Oferent złożył  ww. Oświadczenie w dniu 03.04.2017 r. 

Informację  z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Gminy Miasto Świdwin 
w dniu 03.04.2017 r. 

Z przedłożonej kontrolującej Oferty wynikało, że złożona została w Urzędzie Miasta w dniu 
31.03.2017 r. Do oferty dołączono potwierdzenie przelewu należnego do udziału w 
postępowaniu, wadium w wysokości 15 000,00 É. 

Zamawiający, pismem z dnia 04.04.2017 r., na podstawie art. 26 ust. 2 cyt. Ustawy Prawo 
zamówień  publicznych, wezwał  Oferenta do złożenia, w terminie 5 dni, od otrzymania pisma, 
oświadczeń  i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. I 
ustawy Pzp (pismo doręczono Oferentowi w dniu 05 .04.2017 r. 
Oferent złożył  ww. dokumenty, w Urzędzie Miasta w dniu 05.04.2017 r. 

W dniu 10.04.2017 r. Burmistrz Miasta zatwierdził  złożoną  Ofertę, zaproponowaną  przez 
Komisję  Przetargową  (po dokonanej analizie złożonych przez Oferenta dokumentów). 

Zawiadomienie, z dnia 10.04.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (na podstawie 
art. 92 ust. 1 Pzp) - jedynej złożonej Oferty - przekazano Oferentowi w dniu 10.04.2017 r. 
(pocztą). 

Zawiadomienie zamieszczono, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i na stronie internetowej 
Gminy Miasta Świdwin, w dniach od 10.04.2017 r. do 24.04.2017 r. 

Z przedstawionego Protokołu postępowania wynikało m.in., że: 

- 	otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 1.03.2017 r. o godz. 10.30, 
- bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający podał  kwotę, jaką  zamierza 

przeznaczyć  na realizację  zadania tj. 686 189,71 zł  brutto, 
- w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono ofert, 
- jako najkorzystniejszą  wybrano jedyną  złożoną  Oferenta (dane podmiotu wskazano 

pod poz. 14 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31), 

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez ww. oferenta - z ceną  
686 189,71 zł  (brutto), gwarancją  5 lat i terminem wykonania zadania, do dnia 
31.10.2017 r. - przekazano w dniu 10.04.2017 r. Oferentowi pocztą, zamieszczono 
na stronie internetowej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta w dniu 
10.04.2017 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 26.04.2017 r. w Biuletynie 
Zamówień  Publicznych pod Nr 73693-2017. 

W dniu 24.04.2017 r. (tj. 14 dni po przekazaniu Oferentom informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty (pisemnie), w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną  
ofertę  (nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono oferty) z Wykonawcą  zadania zawarto 
umowę  Nr IRP.272.3.2017, za wynagrodzeniem w wysokości 676 501,33 zł  (brutto), 
terminem wykonania do dnia 31.10.2017 r. i gwarancją  5 lat (dane podmiotu wskazano pod 
poz. Nr 14 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31). Umowa została zawarta 
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przez Jana Owsiaka - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Przemysława Pisuli - 

Skarbnika Miasta. 

W zawartej umowie określono m.in.: 

- przedmiot umowy, 

- wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystawionych przez 
Wykonawcę  faktur: 

częściowej (na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego 
po zakończeniu robót do dnia 3 1.07.2017 r. i podpisaniu protokołu częściowego 
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę  i Zamawiającego), 
końcowej (na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego 
po zakończeniu robót do dnia 3 1.07.2017 r. i podpisaniu bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru robót przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę  i Zamawiającego), 

- rozpoczęcie czynności odbiorowych w ciągu 10 dni od zawiadomienia o osiągnięciu 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

- okres gwarancji - do 60 miesięcy od dokonania odbioru robót, 

- zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 33 825,07 zł  (5 % wartości 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto wniesione przed podpisaniem umowy), w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej, 

- kary umowne, 

- 4 odbiory: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór 
końcowy i odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Kserokopię  umowy złożono do akt kontroli pod poz. Nr 43. 

W dniu 09.05.2017 r., protokołem przekazania - przekazano Wykonawcy plac budowy, 
zaplecze oraz dokumentację  projektową. 

Z przedłożonego kontrolującej Dziennika Budowy Nr 118/2017, wydanego w dniu 
24.04.2017 r. wynikało, że roboty budowlane rozpoczęto w dniu 25.05.20 17 r. za zakończono 
w dniu 07.05.2018 r. 

W dniu 20.04.20 17 r., tj. przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniósł  zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania 
i właściwego usunięcia wad na okres: 
- od dnia 24.04.2017 r. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, jednak 

nie dłużej niż  do dnia 30.11.2017 r., do kwoty 33 825,07 zł, 
- 	od dnia 01.12.2017 r. do dnia 15.12.2022 r., do kwoty 10 147,52 zł. 
Kserokopię  gwarancji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 46. 

W dniu 31.07.2017 r. Wykonawca złożył  w Urzędzie Miasta zgłoszenie częściowego 
wykonania robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu. Kserokopię  zgłoszenia złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 59. 

W dniu 31.07.2017 r., Protokołem, dokonano odbioru robót częściowych na zadaniu, 
na podstawie przedłożonych dokumentów (pomiarów, badań, kosztorysu powykonawczego), 
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stwierdzając zgodność  wykonanych robót budowlanych z dokumentacją  projektową. Komisja 
oceniła, że wartość  wykonanych robót budowlanych stanowi 16,9 % wartości całego zadania. 

Kontrolującej natomiast, do ww. Protokołu z dnia 31.07.2017 r. dołączono nie jeden 
(jak wskazała Komisja Odbiorowa w Protokole) tylko dwa kosztorysy powykonawcze, 
tj. kosztorysy na: 
- Przebudowę  budynku przy ul Drawskiej 10 - przyłącze kanalizacyjne - wartość  robót 

wynosiła 3 581,35 zł, 
- Przebudowę  budynku przy ul. Drawskiej 10 - roboty budowlane - wartość  robót wynosiła 

114 091,04 zł, 
z których wynikała łączna wartość  wykonanych robót 117 672,39 zł  (brutto), co stanowiło 
17,39 % wartości zadania (wynagrodzenie umowne w wysokości 676 501,33 zł). 
Kserokopie: protokołu odbioru częściowego wraz z kosztorysami powykonawczymi złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 60. 

W dniu 02.08.2017 r., Wykonawca przedłożył  fakturę  VAT Nr 1/08/2017 z dnia 02.08.2017 r. 
na kwotę  117 672,39 zł, co stanowiło 17,39 % wartości zadania. Zapłaty dokonano 
przelewem w dnu 04.08.2017 r. Kserokopię  faktury złożono do akt kontroli pod poz. Nr 51. 

Z przedłożonego kontrolującej wyciągu bankowego wynikało, że dokonano zapłaty 
Wykonawcy, przelewem w kwocie 117 672,39 zł, w dniu 04.08.2017 r. 

Wobec powyższego Komisja odbiorowa dokonała odbioru wyłącznie robót budowlanych 
na omawianym zadaniu (114 091,04 zł  : 676 501,33 zł  = 16,9 % wartości zadania), 
natomiast Wykonawca przedłożył  2 kosztorysy powykonawcze (na wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych) i na roboty budowlane oraz fakturę  łączną  za wykonanie obu ww. zadań  
w łącznej kwocie 117 672,39 É. 

Wyjaśnienie w sprawie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie 3 581,35 zł, pomimo, 
że Komisja Odbiorowa nie dokonała odbioru przyłączy kanalizacyjnych złożyli Piotr Feliński 
- Burmistrza Miasta, Monika Spychalska - Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji oraz 
Magdalena Grad - Skarbnik Miasta. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 58. 

Z wyjaśnienia wynika, że cyt.: „Analizujqc dokumenty dotyczące odbioru częściowego 

/ końcowego robót związanych z realizacją  zadania pn. „Przebudowa budynku przy 
ul. Drawskiej 10 w Świdw/nie" oświadczam, że omyłkowo w protokole odbioru robót 

częściowych z dnia 31 lipca 2017r. został  wyliczony procent wartości odebranych robót 
na dzień  31.07.2017r. w wysokości 16,9% jako procent od wartości całego zadania. 

Wysokość  procentu zaawansowania robót ujęty w protokole częściowego odbioru robót 

uwzględnił  jedynie roboty budowalne bez przyłącza kanalizacyjnego. 
Jednocześnie oświadczam, że protokół  odbioru robót częściowych dotyczył  odbioru 

robót budowlanych na kwotę  114.091,04 zł  oraz robót związanych z przyłączem 
kanalizacyjnym na kwotę  3.581,35 zł, na co potwierdzeniem była faktura nr 1/08/2017 

złożona przez Wykonawcę. 
Ponadto informuję, że suma wszystkich faktur związanych z realizacją  zadania 

inwestycyjnego złożonych przez Wykonawcę  jest zgodna z wartością  wynagrodzenia 
wynikająca z umowy nr IRP. 272.3.2017 z dnia 24 kwietnia 201 7r. 
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Osobą  odpowiedzialną  za przygotowanie protokołu odbioru robót częściowych była 
Pani Monika Spychalska Kierownik Wydziału Inwes1ycji Rozwoju i Promocji." 

W dniu 31.10.2017 r. podpisano aneks Nr 1 do umowy, którym zmieniono termin 
zakończenia robót będących przedmiotem umowy - do dnia 30 maja 2018 r. Kserokopię  
aneksu i umowy złożono do akt kontroli pod poz. Nr 43. 

W związku ze zmianą  terminu wykonania przedmiotowego zamówienia, zwrócono 
się  do Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Moniki Spychalskiej - Kierownika Wydziału 
Inwestycji i Promocji o wyjaśnienie przyczyn przedłużenia terminu wykonania zadania 
ww. aneksem i przedłożenia kontrolującej stosownych dokumentów świadczących 
o konieczności dokonanej zmiany. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 57. 

Z wyjaśnienia wynika, że cyt.: „Powodem podpisania aneksu z terminem wydłużenia 
robót budowlanych do 30 maja 2018r. była konieczność  wykonania robót rozbiórkowych 
ścian zewnętrznych parteru ze względu na ich zły stan techniczny, co zostało stwierdzone 
dopiero po skuciu tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na bezpieczeństwo 
konstrukcji zaistniała konieczność  rozebrania ścian nośnych do poziomu konstrukcji 
w dobrym stanie. Konieczność  wykonania powyższych prac wyniknęła w trakcie rozbiórki 

ścian zewnętrznych pierwszego piętra budynku, czego Zamawiający nie mógł  przewidzieć  
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz przygotowywania postępowania 
przetargowego. Dodatkowa rozbiórka ścian spowodowała, że Zamawiający zobowiązany 
był  do opracowania projektu zamiennego uwzględniającego powyższy zakres robót 
rozbiórkowych i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, co miało wpływ na termin 
wykonania zadania. Fakt stwierdzenia stanu istniejącego na budowie Zamawiający w dniu 
14 czerwca 2017r. przedstawił  w formie notatki z narady budowy po czym wszelkie prace 
zostały wstrzymane. Dodatkowym dokumentem potwierdzającym powyższy fakt była decyzja 
Starostwa Powiatowego w Świdwinie nr 286/2017 z dnia 4 października 2017r. zmieniająca 
decyzję  pozwolenia na przebudowę  budynku mieszkalnego. Opracowanie projektu 
zamiennego oraz czas oczekiwania na wydanie decyzji zamiennej spowodowało wydłużenie 
terminu wykonania robót budowlanych do 30 maja 2018r. 
W związku z wydłużeniem terminu wykonania robót Miasto Świdwin poniosło jedynie 
dodatkowe koszty na opracowanie projektu zamiennego w wysokości 24.600 zł  brutto, jednak 
wydatek ten został  poniesiony ze środków bieżących." 

W związku ze zmianą  terminu zakończenia prac budowlanych, w dniu 31.10.2017 r., 
Wykonawca złożył  w Urzędzie Miasta aneks do ubezpieczeniowej gwarancji należytego 
wykonania i właściwego usunięcia wad (z dnia 20.04.2017 r.): 
- od dnia 24.04.2017 r. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, jednak 

nie dłużej niż  do dnia 29.06.2018 r., do kwoty 33 825,07 zł, 
- od dnia 30.06.2018 r. do dnia 14.07.2023 r., do kwoty 10 147,52 É. 
Kserokopię  zawartej z Wykonawcą  umowy i aneksu Nr 1 do umowy złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 43. 
Kserokopię  gwarancji ubezpieczeniowej i aneksu Nr 1 do gwarancji złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 46. 
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W okresie objętym kontrolą  wnoszone zabezpieczenia w formie niepieniężnej ujmowano 
w ewidencji księgowej na koncie 910 „Zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz 
tytułem gwarancji i rękojmi w formie niepieniężnej" (konto to zostało wskazane do ewidencji 
tego typu zdarzeń  w polityce rachunkowości Urzędu Miasta zarządzeniem Nr WO/6/16 
Burmistrza Miasta z dnia 7 stycznia 2016 r.). 
Kserokopię  zarządzenia złożono do akt kontroli pod poz. Nr 45. 

Złożone przez Wykonawcę  ww. zabezpieczenie zaewidencjonowano na koncie analitycznym 
910 0011213 w dniu 27.04.2017 r., w kwocie 33 025,07 É. 

Na dzień  3 1.12.2017 r. omawianego saldo konta wynosiło 33025,07 zł  tj. zgodnie 
ze stanem rzeczywistym wynikającym z przedłożonej kontrolującej gwarancji 
ubezpieczeniowej i aneksu Nr 1 do gwarancji. 

Natomiast, na dzień  3 1.12.2018 r. saldo konta wynosiło nadal 33 025,07 zł  i było niezgodnie 
z przedłożonym aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż  gwarancja w tej wysokości 
obowiązywała wyłącznie do dnia 29.06.2018 r., natomiast od dnia 30.06.2018 r. wynosiła 
10 147,52 zł  (różnica w kwocie 22 877,55 zł). 

Dopiero, w dniu 13.08.2019 r., dokonano zmniejszenia na koncie 910 0011213 do należnej 
kwoty zabezpieczenia tj. 10 147,52 A. 

Odpowiedzialność  za powyższe ponosi Wydział  Planowania i Finansowo-Budżetowy, 
do którego, w dniu 02.11.2017 r. wpłynął  wniosek o przyjęcie depozytu do kasy Urzędu 
Miasta tj. aneksu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Drawskiej 10 w Świdwinie." Wniosek 
został  złożony przez Monikę  Spychalską  - Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji, 
zaakceptowany przez Burmistrza Miasta). 
Kserokopię  wniosku złożono do akt kontroli pod poz. Nr 50. Kserokopię  aneksu do gwarancji 

złożono do akt kontroli pod poz. Nr 46. 

Kserokopie ewidencji księgowej konta 910 (za 2017, 2018 i 2019 rok) złożono do akt kontroli 

- 	pod poz. Nr 44. 

Wyjaśnienie w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w sposób niezapewniający 

prawidłowego ustalenia stanu złożonych zabezpieczeń  należytego wykonania umowy przez 

kontrahentów złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta. 

Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 47. 

Z 	wyjaśnienia wynika, że cyt.: ( ... ) na dzień  31.12.2018 r. - saldo było niezgodne 

z w/w aneksem nr 1 powinno być  zmniejszone i wynosić  10 147,52 zł. (Różnica w kwocie 

22 877,55 zł). W dniu 13.08.2019 r. dokonano zmniejszenia do należnej kwoty zabezpieczenia 

wynika to z błędu pracownika oraz nieuzasadnionej błędnej interpretacji treści aneksu 

nr 1 do umowy gwarancji. Osobą  odpowiedzialną  za dokonanie powyższych czynności 

była p. Agnieszka Grzywacz - Podinspektor ds. księgowo-kasowych. W załączeniu zakres 

czynności p. Agnieszki Grzywacz" 
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W dniu 20.11.20 17 r., w Biuletynie Zamówień  Publicznych zamieszczono ogłoszenie 

o zmianie umowy, pod poz. Nr 500061285-N-2017 z dnia 20.11.2017 r. 

W dniu 17 maja 2017 r., na zgłoszenie Wykonawcy (złożone w Urzędzie Miasta w dniu 

10.05.2018 r.) o zakończeniu budowy, dokonano odbioru robót końcowych. Komisja 

Odbiorowa, z przeprowadzonych czynności, sporządziła protokół, z którego wynikało, 

że roboty polegające na przebudowie budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie, 

wynikające z dokumentacji projektowej i kosztorysu powykonawczego zostały wykonane 

należycie. Do protokołu dołączono dwa kosztorysy powykonawcze, sporządzone przez 

Wykonawcę  na łączną  wartość  wykonanych robót 676 501,33 A. 

Decyzją  Nr 84/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia 03.08.2018 r. 

udzielono pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Drawskiej 10, w Świdwinie. 

Po dokonanych odbiorach Wykonawca przedkładał, Zamawiającemu faktury VAT na łączną  
kwotę  676 501,33 zł, w tym na kwotę: 

- 	117 672,39 zł  brutto (faktura VAT z dnia 02.08.20 17 r., wpływ do Urzędu w dniu 

02.08.2017 r.), zapłaty dokonano przelewem w dnia 04.08.2017 r. 

- 	558 828,94 zł  brutto (faktura VAT z dnia 17.05.20 18 r., wpływ do Urzędu w dniu 

17.05.2018 r.), zapłaty dokonano przelewem w dn. 17.05.2018 r. 

Rozliczenie finansowe inwestycji. 

W oparciu o dokumenty źródłowe i księgową  ewidencję  analityczną  zadania (konto 080 700-

70005-017) ustalono następujące poniesione łączne nakłady: 

1. wykonanie przedmiotu umowy w łącznej kwocie 676 501,33 zł, w tym: 

- 	faktura VAT Nr 1/08/2017 z dnia 02.08.20 17 r. na kwotę  117 672,39 zł. 
- 	faktura VAT Nr 5/05/2018 z dnia 17.05.2018 r. na kwotę  558 828,94 zł, 

2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru - faktura VAT Nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r. 

na kwotę  20 400,00 zł, 
O2ólem zadanie inwestycyjne:  696 901.33 zI brutto.  

Z przedłożonej ewidencji księgowej środków trwałych (konto 011), wynikało, 

że uzyskany w wyniku zakończonej inwestycji środek trwały pn.: „Przebudowa budynku przy 

ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie" w kwocie 696 901,33 zł  został  przyjęty 

na stan środków trwałych w dniu 18.05.2018 r., dowodem OT Nr 829/2018 sporządzonym 

w dniu 18.05.2018 r. (protokół  końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 17.05.2018 r.). 

W toku kontroli ustalono, że do wartości ww. środka trwałego nie doliczono kosztów, 

poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej w łącznej wysokości 80 000,00 zł  
(poniesione koszty opisano szczegółowo powyżej - .„Opracowanie dokumentacji 

projektowej"). 
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Kserokopie sporządzonego dowodu OT, ewidencji konta 011 oraz wystawionych faktur VAT 
za realizację  robót budowlanych i za nadzór inwestorski złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 51. 

Kserokopie ewidencji księgowej konta 080 700 70005 017 za lata 2017-2018 złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 52. 

Kserokopie rachunków i not księgowych, dotyczących dokumentacji projektowej złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 48 i Nr 49. 

Wyjaśnienie w sprawie sporządzenia dowodu OT na kwotę  696 901,33 zł  zamiast na kwotę  
780 901,33 zł  (oraz w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych na nieprawidłowość) 
złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena Grad - Skarbnik Miasta i Monika 
Spychalska - Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji. Wyjaśnienie złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 92. 

Z wyjaśnienia wynika, że cyt.: 

1. „ W 2009r w ramach Porozumienia między Miastem Świdwin a Zakładem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie dotyczącym zasad zarządzania lokalami 
mieszkalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowiącymi 
własność  miasta Świdwin zlecono opracowanie projektu przebudowy budynku przy 
ul. Drawskiej 10 w ramach planu remontów. Płatność  za sporządzenie projektu 
dla ZUK wykonano ze środków bieżących w ramach obowiązującego planów remontów. 

2. 10 stycznia 2012 roku podpisano nowe porozumienie z ZUK, w którym wydzielono plan 
remontów i plan inwestycji. W 2014r w planie inwestycji znalazło się  zadanie - 
opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne 
ul. Drawska 10. Płatność  dla ZUK wykonano ze środków inwestycyjnych z paragrafu 
6050. Nie sporządzono OT— inwestycja w toku. 

3. Koszty na opracowanie projektu zamiennego, które wyniknęły w trakcie realizacji robót 

budowlanych na kwotę  24.600z1 zostały poniesione z wydatków bieżących. Na dzień  
- 	podpisania umowy nie było zabezpieczanych środków inwestycyjnych w budżecie 

na opracowanie ww. projektu zamiennego. Ze względu na pilną  potrzebę  realizacji 
zadania oraz polecenie ówczesnego Burmistrza - Jana Owsiaka opracowanie 

dokumentacji zamiennej zlecono z wydatków bieżących. 

4. Po zakończeniu inwestycji OT sporządzono na podstawie wydatków inwestycyjnych 

wydruk z wydziału jinansowego 

5. Po analizie wydatków w dniu 16.12.2020r. sporządzono OTZW na budynek 

przy ul. Drawskiej 10 na kwotę  84.000,OOzł." 

Kserokopię  dowodu zwiększenia wartości środka trwałego OTZW złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 92. 

3.2.2.1.2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego 

w Świdwinie" o łącznej wartości zamówienia 4 786 035,19 zł, dofinansowanego ze środków 

125 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

Unii Europejskiej Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w zakresie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu 
nieograniczonego została objęta kontrolą  przeprowadzoną  przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Z okazanej kontrolującej Informacji pokontrolnej NFOŚ  i GW z dnia 12.09.2018 r. wynikało, 
że cyt.: „. . .nie stwierdzono naruszeń  przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych, które 
mogłoby skutkować  nieważnością  zawartej w ramach ww. postępowania umowy 
lub mogłoby zostać  uznane jako rodzące skutki finansowe..." 

Umowa z Wykonawcą  została zawarta na kwotę  5 827 955,05 A. 

Wobec powyższego odstąpiono od kontroli ww. zamówienia publicznego. Kserokopię  
ww. Informacji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 33. 

3.2.2.1.3. Zadanie inwestycyjne pn.: „,Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy 
Chelmińskiej w Świdwinie" 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników 
ulicy Chełmińskiej w Świdwinie" o łącznej wartości zamówienia 796 564,66 zł, 
realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność  - Rozwój, w 2013 r. w zakresie sprawdzenia prawidłowości 
realizacji i rozliczenia ww. zadania, przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego została objęta kontrolą  przeprowadzoną  
przez Wojewodę  Zachodniopomorskiego. 

Z okazanego kontrolującej Wystąpienia pokontrolnego z dnia - brak daty (wpłynęło do 
Urzędu Miejskiego w dniu 23.11.2015 r. wynikało, że cyt.: „...w wyniku sprawdzenia 
zgodności zadania ( ... ) stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano: 
- 	zgodnie z wnioskiem ( ... ) o dofinansowanie zadania (...)„ 

- zgodnie z programem inwestycji, 
- zgodnie z umową  o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (...)„ 
- zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień  publicznych, 
- zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych (...). 
( ... ) Zalecono: 
I. Egzekwowanie opracowywania przez Wykonawców i zatwierdzania przez zarządcę  drogi 

projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 
2. Egzekwowanie od Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru obowiązków, nałożonych 

na nich przez ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
3. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 

Wobec powyższego odstąpiono od kontroli ww. zamówienia publicznego. Kserokopię  
ww. Informacji złożono do akt kontroli pod poz. Nr 34. 
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3.2.2.1.4. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy zadania pn.: „Renowacja Świdwińskiego 
Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem" oraz sposób ujęcia zobowiązania 
w ewidencji księgowej. 

W dniu 21.06.2013 r., do Urzędu Miasta, wpłynęła faktura VAT Nr 27/06/2013, 
wystawiona w dniu 21.06.2013 r., przez Wykonawcę  (wskazanego pod poz. Nr 18 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31), z terminem zapłaty, przelewem 
do 14 dni. Faktura została dostarczona do Wydziału Planowania i Finansowo-Budżetowego 
w dniu 03.01.2014 r. w kwocie 449 353,34 zł  brutto. Z opisu na fakturze wynikało, że była 
ona wystawiona za wykonanie następującej usługi cyt.: „Renowacja Świdwińskiego Ośrodka 
Kultury w Świdwinie wraz z otoczeniem. Roboty dodatkowe do umowy nr I R P.I.342-8!2010 

z dnia 28.04.2010 r. Roboty dodatkowe były wykonane na polecenie Pana Burmistrza Jana 
Owsiaka. Elementy zgodnie z protokołem wykonanych robót. Niniejsza faktura jest 
jednocześnie protokołem odbioru." 

Kserokopię  faktury złożono do akt kontroli pod poz. Nr 81. 

Do ww. faktury, Wykonawca załączył  jednostronnie (przez siebie) podpisany cyt.: „Protokół  
odbioru robót wykonanych, w okresie od 07.2010 do 22.2011 r., sporządzony dnia 
21.06.2013 r. W protokole wskazano wartość  wykonanych robót według kosztorysu 
wykonawczego w kwocie 365 327.92 zł  netto. Do protokołu dołączono cyt.: .5. Zestawienie 
wartość  wykonanych robót" od początku budowy w kwocie 518 727,92 zł, w tym 
wartość  robót: 

- według poprzedniego protokołu w kwocie 153 400,00 zł, 
- w okresie rozliczeniowym w wysokości 365 327,92 zł. 

Kserokopię  Protokołu wraz z Zestawieniem złożono do akt kontroli pod poz. Nr 81. 

Pismem z dnia 08.07.2013 r. (wpływ do Urzędu Miasta w dniu 09.07.2013 r.) pełnomocnik 

Wykonawcy (dane podmiotu wskazano pod poz. Nr 19 Zestawienia złożonego do akt kontroli 

pod poz. Nr 31) wezwał  Gminę  do zapłaty ww. zaległości wraz z ustawowymi odsetkami, 

w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. 

Kserokopię  pisma złożono do akt kontroli pod poz. Nr 85. 

W odpowiedzi na ww. pismo, pismem znak WO.3041.1.2013 z dnia 11.07.2013 r., 

Jan Owsiak - Burmistrz Miasta wskazał, że: 

Gminę  Miasto Świdwin z p. Mocodawcą  nie łączyło zobowiązanie wynikające z tytułu 

wystawionej faktury na kwotę  449 353,34 zł  wraz dokumentami tytułowanymi jako 

„5. Zestawienie wartości wykonanych robót" i .„Budowa: Renowacja Ośrodka Kultury 

w Świdwinie wraz z otoczeniem (Roboty dodatkowe). 

- Gminę  Miasto Świdwin z p. Mocodawcą  łączyło jedynie zobowiązanie wynikające 

z umowy o Nr IRP.342-8!2010 z dnia 28.04.2010 r., które zostało wykonane, 

- Burmistrz Miasta nie wydawał  p. Mocodawcy żadnych ustnych bądź  pisemnych poleceń  

lub zleceń  do wykonywania dalszych robót budowlanych nie wynikających z umowy. 

Kserokopię  pisma złożono do akt kontroli pod poz. Nr 87. 
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W związku z powyższym, Wykonawca nie otrzymał  wynagrodzenia, i w dniu 18.11.2013 r. 
wniósł  pozew o zasądzenie od Gminy Miasta Świdwin kwoty 449 353,33 zł, tytułem 
wykonanych dodatkowych robót budowlanych wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi 
od dnia 6 lipca 2012 r. oraz żądał  zasądzenia od pozwanej Gminy zwrotu kosztów 

postępowania. 

Zobowiązanie to zaewidencjonowano na koncie 240 9991 „Roszczenia sporne" (+ dane 
ww. kontrahenta). Saldo tego konta, na dzień  31 grudnia lat 2013-2018 wynosiło niezmiennie 
449 353,34 zł. Kserokopie ewidencji omawianego konta za lata 2013 i 2018 złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 82. 

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział  Gospodarczy z dnia 27 kwietnia 
2018 r. (Sygn. akt VIII GC 15/18) zasądzono od pozwanego (Gminy Miasta Świdwin) 
na rzecz powoda (Wykonawcy robót) kwotę  407 211,45 zł  wraz z ustawowymi odsetkami 
za opóźnienie od dnia 19 lipca 2013 r., ustalono zasadę  stosunkowego rozdzielenia pomiędzy 
stronami kosztów procesu, przyjmując, że powód wygrał  proces w 90 %„ a pozwany w 10 %„ 

pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu, umorzono postępowanie 
w pozostałej części żądania pozwu. 
Kserokopię  ww. Wyroku złożono do akt kontroli pod poz. Nr 84. 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Gmina Miasto Świdwin wniosła apelację  od ww. wyroku Sądu 
Okręgowego w Szczecinie. 

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział  Cywilny z dnia 23.01.2019 r. (Sygn. 
akt I Aga 198/18 oddalono apelację  i zasądzono od pozwanej Gminy Miasto Świdwin 
na rzecz powoda kwotę  8 100,00 zł  tytułem, kosztów zastępstwa procesowego 
w postępowaniu apelacyjnym. 
Kserokopię  ww. Wyroku złożono do akt kontroli pod poz. Nr 85. 

Z ww. przedłożonych kontrolującej wyroków wynikało, że: 
- w dniu 28.04.2010 r. Gmina Miasto Świdwin zawarła umowę  Nr IRP.I.342-8/2010 

z Wykonawcą  (wskazanym pod poz. Nr 18 Zestawienia złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 31), której przedmiotem była „Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury 
w Świdwinie wraz o toczeniem" polegająca na wykonaniu robót branży drogowej. Roboty 
zostały odebrane bez zastrzeżeń  protokołem odbioru robót z dnia 16.12.2010 r., 

- w dniu 04.10.2010 r. Komisja składająca się  z przedstawicieli stron sporządziła protokół  
konieczności wykonania robót dodatkowych dotyczących ww. zadania. W dniu 
03.11.2010 r. strony zawarły umowę  Nr IRP.I.342-32/20 10, której przedmiotem były 
roboty dodatkowe, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 101 1 69,5 9 É. Roboty 
wykonane na podstawie ww. umów zostały odebrane bez zastrzeżeń  i Gmina Miasto 
Świdwin dokonała zapłaty za ich wykonanie, 

- następnie strony zawarły kolejno jeszcze trzy pisemne umowy na łączną  kwotę  
188 682,00 zł, w tym: Nr KOŚ.3037.10.201 1 na kwotę  64 575,00 zł  brutto („Przebudowa 
ciągów pieszych na podzamczu"), Nr KOŚ.3037.35.2011 na kwotę  59 901,00 zł  
(„Przebudowa chodnika na Zieleńcu przy Zamku") oraz Nr KOŚ.3037.5.2012 na kwotę  
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64 206,00 zł  („Przebudowa schodów oraz chodnika na Podzamczu"). Roboty wykonane 
na podstawie omawianych umów zostały wykonane, odebrane i dokonano za nie zapłaty. 

- Powód, poza ww. umowami zawartymi w formie pisemnej wykonywał  na rzecz Gminy 
Miasto Świdwin inne roboty dodatkowe, związane z renowacją  Świdwińskiego Ośrodka 
Kultury, które ujął  w sporządzonym przez siebie dokumencie zatytułowanym 
„5. Zestawienie wartości wykonanych robót" (kserokopię  Wykazu złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 81), które nie były objęte zawartymi pisemnymi umowami, a jedynie były 
wykonywane na ustne uzgodnienia powoda z Burmistrzem. Sąd ustalił  wartość  
wykonanych, a nie opłaconych robót, wskazanych w omawianym „Wykazie" na kwotę  
407211,45 zł  brutto. 

W związku z prawomocnymi zakończonymi postępowaniami cywilnymi w ww. sprawie, 
na podstawie przeprowadzonej analizy przez Radcę  Prawnego (świadczącego usługi na rzecz 
Gminy Miasto Świdwin, dane podmiotu wskazano pod poz. Nr 19 Zestawienia złożonego 
do akt kontroli pod poz. Nr 31) i sporządzonego przez niego „Wniosku o dokonanie zapłaty 
zobowiązania", wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu ww. faktury (za prace, których 
nie zlecono Wykonawcy w formie pisemnej) zapłacono w dniu 24.01.2019 r., przelewem 
w łącznej kwocie 611 866,29 zł  (WB Nr 17/1/2019), w tym: 
- 407 211,45 zł  tytułem należności głównej, 
- 196 554,83 zł, tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności: 

od dnia 19.07.2013 r. do dnia 24.01.2019 r., 
- 8 100,00 zł  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Apelacyjnym. 
Kserokopię  wyciągu bankowego złożono do akt kontroli pod poz. Nr 82. 
Kserokopie: ewidencji księgowej konta 130 921-92120-6050-1-0001-00148 za 2019 r. 
oraz wniosku o dokonanie zapłaty ww. zobowiązania z dnia 24.01.2019 r. (brak daty wpływu 
do Urzędu Miasta), złożonego przez Radcę  Prawnego złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 31) złożono do akt kontroli pod poz. Nr 83. Kserokopie ewidencji konta 130..., 
w zakresie odsetek i kosztów sądowych złożono do akt kontroli pod poz. Nr 90. 

Ponadto, zgodnie z ww. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27.04.2018 r. 
(punkt IV wyroku), Sąd ustalił  zasadę  stosunkowego rozdzielenia między stronami kosztów 
procesu, a także w zakresie poniesienia dotychczas nieuiszczonych kosztów sądowych, 
przyjmując, że powód wygrał  proces w 90 %„ a pozwana w 10 %„ pozostawiając 
ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. 
Postanowieniem Sygn. akt VIII. GC 15/18 Starszego Referendarza sądowego z dnia 
16.09.20 19 r. wyliczono koszty procesu: 
- zasądzić  od pozwanej Gminy Miasto Świdwin na rzecz powoda kwoty 30 186,40 zł, 

tytułem kosztów procesu, 
- nakazać  ściągnąć  od powoda, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych kwoty 

248,43 zł, 
- nakazać  ściągnąć  od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego 

w Szczecinie kwotę  2 235,86 zł  tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych. 
Kserokopię  postanowienia złożono do akt kontroli pod poz. Nr 89. 
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Z ewidencji księgowej konta 130 750-75023-4610-1-0001 oraz WB Nr 156/2019 
i WB Nr 1/177/X/2019 wynikało, że kwota 30 186,40 zł  została zapłacona w dniu 
25.09.2019, natomiast kwota 2 235,86 zł  w dniu 24.10.2019 r. Kserokopie ewidencji złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 90. 

Reasumując, w wyniku wydanych ww. wyroków sądowych Gmina Miasto Świdwin zapłaciła 
Wykonawcy zadań  inwestycyjnych, wynagrodzenie w kwocie 407 211,45 zł, za prace, które 
nie zostały zlecone Wykonawcy w formie pisemnej oraz poniosła koszty w łącznej wysokości 
237 077,09 zł, w tym z tytułu zapłaty na rzecz: 
- Wykonawcy: 

196 554,83 zł  - ustawowych odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązania, 
8 100,00 zł  - tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, 
30 186,40 zł  - tytułem zwrotu kosztów procesu, 

- Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
2 23 5,86 zł  - tytułem kosztów sądowych. 

Uchwałą  Nr IV/23/19 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta na 2019 r. zaplanowano zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 671 100,00 zł, 
w tym w rozdziale: 
- 92120 * 6050 w kwocie 407 300,00 zł, 
- 75023 § 4580 w kwocie 196 560,00 zł, 
- 75023 4610 w kwocie 67 240,00 zł. 
Kserokopię  uchwały wraz z załącznikami złożono do akt kontroli pod poz. Nr 91. 

W trakcie dalszej kontroli, na podstawie przedłożonego kontrolującej „Protokołu 
pokontrolnego kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu pn.: Renowacja 
Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem poprzez odtworzenie walorów 
kulturowych i historycznych" ustalono, że realizacja zadania wraz z analizą  
przeprowadzonego postępowaniem o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w trybie 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została objęta kontrolą  przeprowadzoną  przez 
Wydział  Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
w dniach 30-31.05.2011 r. (okres objęty kontrolą  26.03.2010 r. do 31.05.2011 r.). Kserokopię  
Protokołu pokontrolnego złożono do akt kontroli pod poz. Nr 88. 

3.2.2.2. Wydatki na zakupy akcji i objęcie udzialów oraz wniesienie wkładów do spółek 
prawa handlowego. 

Uchwałą  Nr XX111168/12 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2012 r. określono zasady 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez 
Burmistrza Miasta. Uchwałą  ustalono m.in.: upoważnienie Burmistrza do wnoszenia, 
do spółek, wkładów pieniężnych i niepieniężnych, cofania udziałów (decyzja Burmistrza 
w tych sprawach w formie zarządzenia), zbywanie udziałów za zgodą  Rady Gminy wyrażoną  
uchwałą  oraz wskazano, że wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia 
udziałów w spółkach wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. 

Kserokopię  uchwały złożono do akt kontroli pod poz. Nr 53. 
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Zgodnie z przyjętymi, zarządzeniem Nr WO/22/1 1 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 
2011 r. zasadami (polityką) rachunkowości w Urzędzie Miasta (obowiązującymi od dnia 
wprowadzenia do dnia niniejszej kontroli) wraz ze zmianami, ewidencję  długoterminowych 
aktywów finansowych prowadzono na koncie 030 - Długoterminowe aktywa finansowe. 

Z danych ewidencji księgowej konta 030, prowadzonej w latach 2015-2019 wynikało, 
że w poszczególnych latach stan długotrwałych aktywów finansowych wynosił, itak w: 

- 2015 r.-11 293 000,00 zI, 
- 2016 r. - 14 231 000,00 zł, 
- 2017 r. - 14233 000,00 zł, 
- 2018 r. — 14 233 000,00 zł, 
- 2019 r. - 16043 000,00 zł, 
W latach 2015-2019 przystąpiono do nowej Spółki (wnosząc udziały) oraz dokonano 

dwukrotnie wniesienia aportu rzeczowego do Spółki, w której Gmina Miasto Świdwin 
posiadała już  udziały. Powyższym dokonano zwiększenia wartości długotrwałych aktywów 
finansowych o łączną  kwotę  4 750 000,00 zł. 

Niniejszą, szczegółową  kontrolą  objęto ww. zwiększenia, itak: 

2015 r. zwiększenie udziałów o hezną  kwotę  2 938 000,00 zł):  

- 55 000,00 zł  - wniesienie udziałów i przystąpienie do podmiotu (wskazanego 
pod poz. Nr 8 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr. 31), dokonane 
na podstawie aktu notarialnego Rep. „A" 2322/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. 
(Oświadczenie o przystąpieniu do Spółki oraz o objęciu udziałów w Spółce) i aktu 
notarialnego Rep. A numer 2325 z dnia 8 czerwca 2015 r. (Protokół  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników i uchwała w sprawie zmiany umowy Spółki w sprawie 
objęcia przez Gminę  Miasto Świdwin 110 udziałów o łącznej wartości 55 000,00 zł), 
Przystąpiono do ww. podmiotu, za zgodą  Rady Miasta wyrażoną  uchwałą  Nr VI/39/15 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. Operację  ujęto w ewidencji księgowej konta 030 Ol w dniu 
18.06.2015 r. (PK Nr 27/15 z dnia 18.06.2015 r.), 

- 2 883 000,00 zł  - wniesienie aportu rzeczowego (do Podmiotu wskazanego pod poz. Nr 9 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr. 31), dokonano na podstawie aktu 
notarialnego Rep. „A" 4092/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., zgodnie z zarządzeniem 
Nr WO/85/15 Burmistrza Miasta z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wniesienia aportu 
w postaci środków trwałych - Oczyszczalni ścieków (budowli, urządzeń  oraz działki 
gruntu) o łącznej wartości 2 883 000,00 A. Operację  ujęto w ewidencji księgowej konta 
030 02 w dniu 30.07.2015 r. (PK Nr 001/15 z dnia 30.07.2015 r.). 
Wartość  ww. środków trwałych - 2 883 000,00 zł  - była zgodna z wartością  określoną  
w przedłożonych kontrolującej operatów szacunkowych (sporządzonych. przez 
Rzeczoznawcę  majątkowego, wskazanego pod poz. Nr 13 Zestawienia złożonego do akt 
kontroli pod poz. Nr 31), itak: 
- 	z dnia 11.05.2015 r. na kwotę  2 363 250,00 zł  (wartość  budowli, maszyn i urządzeń), 
- z dnia 09.04.2015 r. oraz aneksu do operatu szacunkowego z dnia 25.04.2015 r. 

na kwotę  po korekcie 418 800,00 zł  (oczyszczalnia ścieków w Świdwinie), 
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- z dnia 3 listopada 2008 r. na kwotę  101 000,00 zł  (działki Nr 70/2, Nr 70/3 i Nr 73/2, 

położone w m. Świdwin, o łącznej powierzchni 1,6402 ha). 
Kserokopię  zarządzenia Burmistrza wraz z załącznikiem Nr 1 (w załączniku, 
sporządzonym przez Arkadiusza Kota - Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska wyszczególniono przekazywane mienie) i aktu notarialnego 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 54. 

W toku analizy powyższego zagadnienia stwierdzono, że wartość  działek Nr 70/2, Nr 70/3 
i Nr 73/2 została ustalona na podstawie nieaktualnego, na dzień  30.07.2015 r. (dzień  
zawarcia aktu notarialnego na wniesienie aportu rzeczowego do Spółki) operatu 
szacunkowego, z dnia 03.11.2008 r. 

Kserokopię  operatu szacunkowego oraz pisma w sprawie sporządzenia umowy 
o przekazaniu aportem wkładu rzeczowego do Spółki - pisma Zygmunta Maksiaka - 
ówczesnego Zastępcy Burmistrza Miasta skierowanego do Notariusza (dane osoby 
wskazane pod poz. Nr 17 Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 55. 

Kserokopię  ww. uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów..., w której, w § 3 Rada Miasta określiła, że cyt.: „wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów w Spółkach wymaga wyceny 
wnoszonego mienia komunalnego" złożono do akt kontroli pod poz. Nr 53. 

Wyjaśnienie w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Spółki w postaci działek gruntu, 
bez dokonania jej aktualnej wyceny złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta oraz 
Arkadiusz Kot - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Kserokopię  zakresu czynności pracownika złożono do akt kontroli pod poz. Nr 127. 
Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 56. 

Z wyjaśnienia wynika, że cyt.:,, 
1. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Arkadiusz 

Kot razem z Kierownikiem Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki 
Nieruchomościami Panią  Wandą  Kubicq brali udział  w przekazaniu aportem 
oczyszczalni ścieków do Zakładu Usług Komunalnych. 

2. Do zadań  Kierownika Wydziału KOŚ  należało stworzenie zarządzenia Burmistrza. 
W tym celu zostało zlecone opracowanie operatów szacunkowych określających 
wartość  budowli i urządzeń  na Oczyszczalni ścieków. 

3. Z informacji od Kierownika Wydziału PGN - Pani Wandy Kubicy (ówczesnego 
Kierownika) uzyskano informacje dot. wartości działek gruntu - operat znajdował  się  
w ww. Wydziale. 

4. Na podstawie posiadanych operatów (budowle i urządzenia) oraz informacji 
z Wydziału PGN zostało przygotowane Zarządzenie Burmistrza W0/85/15 z dnia 
16 lipca 2015 r. 

5. Osobą  odpowiedzialną  za zaistniały stan rzeczy była Pani Wanda Kubica, która 
podała nieaktualną  wartość  nieruchomości. Pani Wanda Kubica nie jest już  
pracownikiem Urzędu Miasta. Z dniem 28.02.2019 r. odeszła na emeryturę." 

132 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

2019 r. (zwiększenie udziałów o kwotę  1 812 000,00 zł):  

- 1 812 000,00 zł  - wniesienie aportu rzeczowego do Podmiotu (wskazanego pod poz. Nr 9 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr. 31) o kwotę  1 812 000,00 zł, którego 
dokonano na podstawie aktu notarialnego Rep. „A" 6623/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., 
zgodnie z zarządzeniem Nr WO/77/19 Burmistrza Miasta z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie wniesienia aportu w postaci środków trwałych - sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej oraz 
przepompowni w ulicy Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej o łącznej wartości 
I 812 000,00 zł. Operację  ujęto w ewidencji księgowej konta 030 02 w dniu 31 grudnia 
2019 r. (PK Nr 2294/XIL"2019 z dnia 3 1.12.2019 r.). 
Wartość  ww. środków trwałych - 1 812 000,00 zł  - była zgodna z wartością  określoną  
w przedłożonym kontrolującej operacie szacunkowym, sporządzonym w dniu 
25.03.20 19 r. przez Rzeczoznawcę  majątkowego (Podmiotu wskazanego pod poz. Nr 13 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31). 

W Bilansach jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzonych 
według stanu na dzień  31 grudnia lat 2015-2019, w kolumnie 1, pod poz. A.Iy.1 Akcje 
i udziały wykazano wartość  długotrwałych aktywów finansowych, zgodnie z prowadzoną  
w tym zakresie ewidencją  księgową  konta 030. 

Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

3.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji. 

3.3.1. Dotacje otrzymane przez gminę  w związku z realizacją  zadań  z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane 
na podstawie porozumień, ich wykorzystanie i rozliczenie. 

3.3.1.1. Plan finansowy zadań  zleconych. 

Dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. ujęto w załączniku 
Nr 4 do uchwały Nr XXXVIJ285/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2018 r. wraz ze zmianami w budżecie 
Miasta wprowadzonymi n/w Zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdwin na 2018 r.: 

> NrWO/53/18 z dnia 30.04.2018 r., 
> Nr WO/74/18 z dnia 30.05.2018 r., 

NrWO/76/l8zdnia 15.06.2018r., 
NrWO/87/lS z dnia 29.06.2018 r., 
NrWO/100/l8zdnia 11.07.2018r., 
Nr WO/i 14/18 z dnia 01 .08.2018 r., 
Nr WO/133/18 z dnia 31.08.2018 r., 
NrWO/143/l8zdnia 11.09.2018r., 
NrWO/149/18 z dnia 28.09.2018 r., 
Nr WO/156/18 z dnia 18.10.2018 r., 
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NrWO/161/ł 8zdnia3l.lO.2018r., 
NrWO/168/18zdnia30.11.2018r. 

3.3.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
samorząd gminny. 

Ogólne rozliczenie z wykorzystania otrzymanych dotacji na zadania zlecone - bieżące 
w 2018 r. przedstawiono w tabeli 3.3.1.2.1. 
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Tabela 3.3.1.2.1. 

OGÓLNE ROZLICZENIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE - BIEŻĄCE (§ 2010) 

w Urzędzie Miasta Świdwin za 2018 r. 

Rok Rozdz. Nazwa rozdziału 
Dotacje Dotacje wykorzystane Różnica Zwrot dotacji 

Otrzymane wg ewidencji Wg 
6-5 5-4 Data/kwota 

księgowej. Rb-50 
2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 01095 Pozostała działalność  34047,23 34 047,23 34 047,23 O O - 

2018 75011 Urzędy wojewódzkie 151 109,10 147 563,56 146454,19 1109,37 3 545,54 
31.01.2019 r. 
3 545,54 zł  

2018 75101 
Urzędy 	naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

3099,00 3099,00 3099,00 O O - 

2018 75109 

Wyboru 	do 	Rad 	Gmin, 
powiatów sejmików, wybory 
Wójtów, 	Burmistrzów, 
Prezydentów 

97 236,00 87 829,62 87 829,62 O „- 9406,38" 

26.11.2018 r. 
- 1 800,00 zł  
20.12.2018 r. 
—7 606,38 zł  

2018 80153 

Zapewnienie uczniom prawa 
do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

153 357,98 148 550,84 148 550,84 O -4807,14 
15.01.2019 r. 
4807,14 zł  

2018 85213 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia zpomocy 
społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

81 558,00 78662,63 78662,63 O -2895,37 
21.12.2019- 

2895,37 
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2018 85502 

Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

5720 028,00 5614 932,61 5614 932,61 0 -105095,39 
31.12.2019 - 
105 095,39 

2018 85503 Karta dużej rodziny 674,00 373,15 373,15 O -300,85 
04.01.2019- 

300,85 

2018 	i 85504 Wspieranie rodziny 525 455,00 511 132,02 511 132,02 O -14322,98 
21.12.2019- 
14 322,98 

(Źródło: Dane ewidencyjne i sprawozdawcze Urzędu Miasta Świdwin). 
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Szczegółową  analizą  objęto dotacje otrzymane przez Miasto w 2018 r., ujęte 

w rozdziale 75109 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących 

„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" - w łącznej kwocie 

97 236,00 zł. 

Z przedłożonych kontrolującej Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego w Koszalinie (w związku z decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian 
w budżecie państwa na 2018 r.): 

- Informacji Nr 43 (znak: DKS-/31 13/431UW/18) z dnia 05 lipca 2018 r. (wpływ 

do Urzędu Miasta Świdwin w dniu 06.07.2018 r.) - dotacja w kwocie 2 687,00 zł, 
przeznaczona na wypłatę  wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział  
w szkoleniach: dział  751, rozdział  75109 * 2010, wprowadzono zmiany do budżetu Miasta 
Zarządzeniem Nr WO/100/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 lipca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok - zwiększono dochody 
o kwotę  2 687,00 zł  (Załącznik nr I do ww. Zarządzenia); 

- Informacji Nr 43 (znak: DKS-/31 13/43/WS/2018) z dnia 03 sierpnia 2018 r. (wpływ 
do Urzędu Miasta Świdwin w dniu 06.08.2018 r.) - dotacja w kwocie 45 389,00 zł, 
przeznaczona na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów dla 
organów jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym Miasta Świdwin na rok 
2018: dział  751, rozdział  75109 * 2010, wprowadzono zmiany do budżetu Miasta 
Zarządzeniem Nr WO/133/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżetu miasta na 2018 rok - zwiększono dochody o kwotę  
45 389,00 zł  (Załączniku nr 1 do ww. Zarządzenia); 

- Informacji Nr 43a (znak: DKS-/3 11 3/43a/WS/20 18) z dnia 4 października 2018 r. (wpływ 
do Urzędu Miasta Świdwin w dniu 08.10.2018 r.) - dotacja w kwocie 49 160,00 zł  
przeznaczona na wydatki związane z wypłatą  zryczałtowanych diet członkom komisji 
wyborczych w wyborach samorządowych w planie finansowym Miasta Świdwin na rok 
2018: dział  751, rozdział  75109 § 2010, wprowadzono zmiany do budżetu Miasta 
Zarządzeniem Nr WO/i 56/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 października 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok - zwiększono dochody o kwotę  49 160,00 zł  
(Załączniku nr 1 do ww. Zarządzenia). 

Plan po ww. zmianach w kwocie 97 236,00 É. 

Łączna wartość  przyznanych kwot dotacji w wysokości 97 236,00 zł  (dział  751 rozdział  
75109 * 2010). 
W ww. Informacjach wskazano, że niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi 
na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie. 

Przyznane środki finansowe wprowadzono do budżetu Miasta (po stronie planowanych 
dochodów i wydatków), na mocy ww. Zarządzeń  Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2018 rok. 
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Uchwałą  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności 
pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów 
jednostek samorządu terytorialnego określono: 

- wysokość  oraz zasady, na których członkom komisji wyborczych i komisarzom 
wyborczym przysługują  diety, zwrot kosztów podróży i noclegów, 

- wysokość  oraz zasady, na podstawie których przysługują  zryczałtowane diety: 
członkom terytorialnych komisji wyborczych na czas związany z wykonywaniem 
zadań  członka komisji, 
członkom obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania 
w obwodzie za czas związany z przeprowadzeniem głosowania, 
członkom obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania 
w obwodzie na czas związany z ustaleniem wyników głosowania, 

- warunki obniżania wysokości zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych 
w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu obowiązków. 

Z danych ewidencji księgowej (konto 901 751 75109 2010) wynikało, że ww. środki dotacji 
wpłynęły na rachunek bankowy kontrolowanej jednostki w n/w dniach: 

- 09.07.2018 r. w kwocie 2 687,00 zł, 
- 07.08.2018 r. w kwocie 45 389,00 zł, 
- 	15.10.2018 r. w kwocie 49 16000 zł, 

ogółem otrzymana dotacja w kwocie 97 236,00 zł, 

natomiast zwrot niewykorzystanych środków dotacji do Krajowego Biura Wyborczego 
nastąpił  w dniach: 26.11.2018 r. w kwocie 1 800,00 zł  i 20.12.2018 r. w kwocie 7 606,38 zł, 
tj. zwrot dotacji w łącznej kwocie 9 406,38 É. 

Wobec powyższego, zgodnie z ewidencją  księgową  dotacja została otrzymana w kwocie 
97 236,00 zł, a wykorzystana w łącznej wysokości 87 829,62 zł, zgodnie z ustalonymi 
terminami. 

Z przedłożonych kontrolującej informacji do Krajowego Biura Wyborczego o wydatkach 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. 
wynikało, że: 
- w zakresie dotacji diet członków komisji obwodowych i komisji terytorialnej: 

I TURA Diety - otrzymano kwotę  49 160,00 zł, natomiast zrealizowano kwotę  
47 360,00 zł  (wykonanie w 96 %) - zwrot 1 800,00 zł, 

- w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
samorządowych: 

I TURA otrzymano kwotę  31 967,00 zł, a zrealizowano kwotę  dotacji 31 967,00 zł  
(wykonanie w 100 %)„ 

- w zakresie środków dotacji otrzymanych na Wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego 
otrzymano kwotę  2 687,00 zł, a zrealizowano kwotę  8 502,62 zł  (52,78 % wykonania) - 
zwrot dotacji w wysokości 7 606,38 zł. 
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Z prowadzonej ewidencji księgowej (konta 130 751-75109 za okres od stycznia do grudnia 

2018 r.) wynikało, że poniesiono wydatki w wysokości 87 829,62 zł, co było zgodne 

z przedstawioną  kontrolującej informacją  do Krajowego Biura Wyborczego o wydatkach 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. 

W toku niniejszej kontroli ustalono, że otrzymaną  dotację  wykorzystano zgodnie 

z przeznaczeniem określonym w otrzymanych przez jednostkę  informacjach Krajowego Biura 

Wyborczego w Koszalinie, wskazujących przeznaczenie przyznanych środków dotacji na trzy 

grupy: 
1. wynagrodzenie urzędnika wyborczego, 

2. wydatki związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, 

3. diety członków komisji. 

W sporządzonym przez jednostkę  sprawozdaniu Rb-50 Sprawozdanie o wydatkach 

związanych z wykonywaniem zadań  z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał  roku 2018 

wykazano otrzymaną  i wykorzystaną  dotację  - plan po zmianach 97 236,00 zł  i wykonanie 

87 829,62 É. 

Zwrot niewykorzystanych środków ww. dotacji otrzymanej w 2018 r. w kwocie 9 40638 zł  
przedstawionej w tabeli 111.3.3.1.2.1. przekazano terminowo. 

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

3.3.2.1. Dotacje celowe. 

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

Uchwałą  Nr XXXIV/278/17 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2017 r. uchwalono 
„Roczny Program Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" 

W ww. Programie określono m.in.: cele programu, zasady i formy współpracy, zakres 
przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji programu, wysokość  
środków planowanych na realizację  programu (325 000,00 zł), monitoring 
i ocenę  realizacji programu, sposób tworzenia programu, przebieg konsultacji oraz tryb 
powoływania i zasady działania komisji konkursowych. 

W załączniku do zarządzenia Nr WO/148/17 Burmistrza Miasta z dnia 27 grudnia 
2017 roku określono zasady otwartego konkursu na realizację  zadań  publicznych, w zakresie 
turystyki (Promocja aktywności turystycznej pieszej lub rowerowej oraz realizacja projektów 
turystycznych - wysokość  środków 10 100,00 zł) i upowszechniania kultury fizycznej 
(m.in. szkolenia i współzawodnictwo w piłce nożnej, ratownictwie wodnym i pływaniu, 
szachach, tenisie ziemnym, lekkoatletyce - wysokość  środków 225 000,00 zł). W ogłoszeniu 
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określono rodzaj, nazwę  zadania, wysokość  środków publicznych przeznaczonych 
na realizację  zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, 
termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz informacje 
o zrealizowanych latach poprzednich (w 2016 r. wydatkowano kwotę  216 925,00 zł  i 2017 r. 
wydatkowano kwotę  224 680,00 zł), tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi 
kosztami, z uwzględnieniem dotacji, przekazanych organizacjom pozarządowym. 

Zarządzeniem Nr WO/13/18 Burmistrza Miasta z dnia 22 stycznia 2018 roku powołano 
Komisję  Konkursową  opiniującą  oferty na realizację  zadań  publicznych w zakresie turystyki, 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania kultury fizycznej, 
ochrony zdrowia i upowszechniania kultury, na 2018 rok. 

Członkowie Komisji złożyli stosowne oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku prawnym 
lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział  w konkursie, w dniu 22.01.2018 r. 

Komisja Konkursowa dokonała, oceny złożonych ofert i sporządziła protokół, w dniu 
22 stycznia 2018 r. Z protokołu wynikało, że wplynęły 2 oferty w konkursie na realizację  
zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej, szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe w piłce nożnej" i zakwalifikowano oferty do oceny merytorycznej. 

4Pismami, z dnia 30 stycznia 2018 r., Burmistrz Miasta powiadomił  Oferentów o wyborze 
ich ofert i przyznaniu dotacji w wysokości odpowiednio 70 000,00 zł  i 20 000,00 zł. 
W związku z tym, że kwota dotacji była niższa od wnioskowanej, Burmistrz Miasta zwrócił  
się  do Oferentów o dostarczenie zaktualizowanych ofert oraz zgodnie z Ogłoszeniem o 
konkursie o dostarczenie, przed podpisaniem umowy o przyznanie dotacji, imiennego wykazu 
uczestników szkolenia wraz z harmonogramem zajęć  na cały okres realizacji zadania. 

W załączniku Nr 11 do Budżetu Miasta na 2018 r. przyjętego uchwałą  Nr XXXVJJ285/17 
Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2017 r. zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza 
sektora finansów publicznych w § 2820 w rozdziałach: 63003, 85195, 92195, 92605 
w łącznej wysokości 325 900,00 É. Następnie dokonano zmian odpowiednimi uchwałami 
Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, po dokonanych zmianach, środki dotacji wynosiły 
388 770,00 zł. 

Niniejszą, szczegółową  kontrolą  objęto złożoną  ofertę  na realizację  zadania w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej, szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce 
nożnej, przez podmiot wskazany pod poz. Nr 12 Zestawienia złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 31, któremu przyznano dotację  w wysokości 70 000,00 zł  (rozdział  92605 
* 2820). 

W dniu 15 lutego 2018 r., Oferent złożył  zaktualizowaną  Ofertę  realizacji zadania 
publicznego oraz imienny wykaz uczestników szkolenia wraz z harmonogramem zajęć  
na cały okres realizacji zadania. 

Umowę  o realizację  zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe w piłce nożnej", Jan Owsiak - Burmistrz Miasta zawarł  przy kontrasygnacie 
Przemysława Pisuli - Skarbnika Miasta, w dniu 16 lutego 2018 r. W umowie określono m.in.: 
- 	termin realizacji zadania - od 16 lutego do 31 grudnia 2018 r., 
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- wykonanie zadania zgodnie ze złożoną  ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysu, 

- przekazanie środków dotacji, w dwóch transzach: I - 35 000,00 zł  (w terminie do 7 dni 

od dnia zawarcia umowy), II - 35 000,00 zł  (w terminie do dnia 01.09.2018 r., 

po rozliczeniu I transzy do dnia 26.08.2018 r.), 

- ponoszenie wydatków: ze środków dotacji w okresie od dnia 16 lutego do dnia 31 grudnia 

2018 r., 
- całkowity koszt zadania publicznego w kwocie 73 000,00 zł, w tym środki z dotacji 

w kwocie 70 000,00 zł  i pozostałe środki finansowe o wartości 3 000,00 zł, 
- procentowy udział  pozostałych środków w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji - 

4,29%, 
- procentowy udział  dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie więcej 

niż  95,89 %„ 

- obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji uważa się  za zachowany, jeżeli 
procentowy udział  dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się  o 
więcej niż  10 punktów procentowych, 

- dokonywanie przesunięć  w zakresie ponoszonych wydatków - do wysokości 30 % 
planowanej wartości poszczególnych kategorii kosztów finansowanych z dotacji, 

- prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego przez Zleceniodawcę  
na każdym jego etapie, 

- złożenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego w terminie do dnia 
26.08.2018 r., 

- złożenie sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji 
zadania publicznego, 

- zakaz zbywania rzeczy zakupionych z dotacji do 5 lat od dnia ich zakupu, 
- konsekwencje nienależytego lub nieterminowego realizowania zadania. 

Z danych ewidencji księgowej (konto 224 10016) i wyciągów bankowych wynikało, że kwota 
dotacji 70 000,00 zł  została przekazana Organizacji w dwóch transzach: I transza w dniu 
23.02.2018 r. iII transza w dniu 06.09.2018 r. tj. odpowiednio: 7 dni po zawarciu umowy 
i po złożeniu sprawozdania częściowego (sprawozdanie częściowe wpłynęło do Urzędu 
Miasta w dniu 30.08.2018 r. tj. 4 dni po umownym terminie). 

Sprawozdanie częściowe za okres od 19.02.2018 r. do 26.08.20 18 r. podmiot złożył  w dniu 
30.08.2018 r., natomiast sprawozdanie roczne za okres od 19.02.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Podmiot złożył  w dniu 28.01.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta), tj. zgodnie 
z umownym terminem. Rozliczenie realizacji zadania ze względu na rodzaj kosztów 
wskazywało, że wydatki pokryte z dotacji stanowiły kwotę  70 000,00 zł, w całkowitym 
koszcie zadania tj. 73 015,71 É. Udział  kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania 
publicznego wynosił  95,87 % i nie przekroczył  wartości określonej w umowie (95,89 %). 

Z przedłożonych kontrolującej dokumentów źródłowych z realizacji zadania (złożonej oferty, 
zawartej umowy, sporządzonych sprawozdań: częściowego i rocznego wraz z kosztorysami 
ze względu na rodzaj kosztów) stwierdzono, że powierzone zadanie organizacji pozarządowej 
zostało wykonane i rozliczone zgodnie ze złożoną  ofertą  i zawartą  umową  na jego realizację. 
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W dniu 04.02.2019 r., Piotr Feliński - Burmistrz Miasta poinformował  Wykonawcę  zadania, 
że rozliczenie zostało przyjęte i kończy realizację  umowy, 

Uwag, w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Miasta, nie wniesiono. 

3.4. Gospodarka odpadami. 

Analizie poddano prowadzenie gospodarki odpadami w roku 2019. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 11119/18 Rady Miasta Świdwin 
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2019, 
dochody w dziale 900 rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano w kwocie 
2 633 700,00 zł, w całości w § 0490. Wydatki natomiast zgodnie z Załącznikiem 
nr 2 do ww. uchwały w dziale 900 rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano 
w łącznej kwocie 2 668 700,00 zi, w tym wydatki w: * 4010 w kwocie 80 500,00 zł, w * 4040 
w kwocie 6 500,00 zł, w * 4110 w kwocie 14 700,00 zł, w § 4120 w kwocie 2100,00 zł, 
w * 4210 w kwocie 50 000,00 zł, w § 4260 - 1000,00 zł, w § 4300 w kwocie 
2 506 500,00 zł, w * 4430 w kwocie 5 000,00 zł  i w * 4440 w kwocie 2 400,00 zł. 

W ciągu 2019 roku mocą  niw uchwał  Rady Miasta i zarządzeń  Burmistrza w sprawie 
dokonania zmian w budżecie Miasta Świdwin na 2019 rok dokonano zmian w dziale 900 
rozdz. 90002: 
- uchwałą  Nr XIII/66/19 z dnia 25 września 2019 r. zwiększono dochody w * 0490 o kwotę  

350 000,00 zł  oraz zwiększono wydatki również  o łączną  kwotę  350 000,00 zł, 
tj.: wydatki zwiększono w § 4300 o kwotę  350 000,00 zł, więc plan po zmianie w § 4300 
wynosił  2 856 500,00 zł, tak więc po zmianach plan dochodów wynosił  2 983 700,00 zł, 
a plan wydatków wynosił  3 018 700,00 zł, 

- Zarządzeniem Nr WO/132/19 z dnia 31 października 2019 r. zwiększono wydatki 
w § 4440 o kwotę  123,00 zł, plan wydatków po zmianie wynosił  3 018 823,00 zł, 

- Zarządzeniem Nr WO/146/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. zwiększono wydatki w **: 4010 
o kwotę  910,00 zł  - plan wydatków po zmianie w * 4010 wynosił  81 410,00 zł  oraz 
w * 4110 o kwotę  340,00 zł  - plan wydatków po zmianie w * 4110 wynosił  15 040,00 zł, 
tak więc plan wydatków po zmianach ogółem wynosił  3 020 073,00 É. 

Planowane dochody i wydatki w dziale 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w 2019 r. 
po wszystkich ww. zmianach stanowiły kwoty: 

-  dochody -2 983 700,00 zI, 
- wydatki -  3 020 073,00 zł. 

Zgodnie z n/w sprawozdaniami: 

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 r. dochody w dziale 900 
rozdz. 90002 zaplanowano w kwocie 2 983 700,00 zł, a wykonano w kwocie 
2 801 510,17 zł  (w tym: § 0490 w kwocie 2 790 538,69 zł, * 0640 w kwocie 8 039,49 zł, 
* 0910 w kwocie 2 931,99 zł); 

- Rb-28S wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r. wydatki w dziale 900 
rozdz. 90002 zaplanowano w kwocie 3 020 073,00 zł, a wykonano w kwocie 
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2998 769,13 zł  (w tym: * 4010— 81 409,63 zł, § 4040 - 6427,05 zł, * 4110-

15 037,17 zł, § 4120 - 2 066,09 zł, § 4210 - 3 271,90 zł, * 4260 - 389,05 zł, * 4300 - 

2 882 674,76 zł, * 4430-4 999,92 zł  i § 4440 —2 493,56 zł). 

Ww. sprawozdania za 2019 rok podpisane były przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta 

i Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta podpisem elektronicznym (sprawozdania: Rb-27S 
i Rb-28S z dnia 19.02.2020 r. zawierały adnotację  „kopia z dokumentu podpisanego 
elektronicznie wygenerowana dnia 26.10.2020 r.). 

Z przedstawionych powyżej uchwał  budżetowych na 2019 r. planowane w dziale 900, 
rozdz. 90002 (po zmianach) dochody stanowiły kwotę  2 983 700,00 zł, a wydatki stanowiły 

kwotę  3 020 073,00 zł  (tj. planowane wydatki wyższe od dochodów o kwotę  36 373,00 zł). 
Z danych zawartych w ww. sprawozdaniach również  wynikało, że planowane wydatki 
w rozdz. 90002 przewyższały dochody o kwotę  36 373,00 A. Natomiast wydatki wykonane 
przewyższały dochody o kwotę  197 258,96 zł, a wydatki wykonane wykazane tylko w * 4300 
przewyższały otrzymany dochód wykazany w * 0490 o kwotę  92 136,07 É. 

W toku kontroli ustalono, że Miasto Świdwin nie podnosiło stawki za odpady komunalne 
od 2015 r. do 30 lipca 2019 r. 

Wyjaśnienie w powyższym zakresie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena 
Grad - Skarbnik Miasta. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 18. Do akt kontroli 
pod poz. Nr 18 złożono również  kserokopie ww. uchwał  budżetowych. Kserokopie 
sprawozdań  Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r. oraz Rb-27S 
z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 r. (części dotyczącej rozdziału 90002) 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 19. 

Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „Z przedstawionych na 2019 rok uchwał  budżetowych 
(po zmianach) dot. gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że planowane 
w dz. 900 rozdz. 90002 wydatki były wyższe od planowanych dochodów o kwotę  36 3 73, 00 zł  
ponieważ  w w/w rozdziale zostały ujęte wydatki nie związane ściśle z gospodarką  odpadami 
komunalnymi: 
- poeksploatacyjny monitoring wysypiska przy ul. Szczecińskie] i wysypiska Świdwin II, 
- likwidacja dzikich iysypisk, 
- realizacja Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób Jizycznyc/i). 
W 2020 roku powyższe wydatki zostały ujęte w rozdziale 90026. 
Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynika z faktu, 
że od 2015 roku nie była zmieniana stawko dot. opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W 2019 roku po przeprowadzeniu analizy ponoszonych kosztów Uchwałą  
Nr IX/45/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2019 r. uchwalono nowe stawki 
dot. w/w opłat, które miały na celu zrównoważenie dochodów z wydatkami. W związku z tym, 
iż  nowa stawka zaczęła obowiązywać  od dnia 01. 08.2019 r. powstała nierównowaga 
przejściowa i za okres I-yII.2019 r. miasto musiało dojnansować  system z dochodów 
własnych „. 

Ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok oraz 
ewidencji księgowej (tj. konto 221 syntetyka księgowań  przypisów, wpłat i przypisanych 
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odsetek podatku za 2019 r.) wynikało, że w rozdziale 90002 należności pozostałe do zapłaty 
wyniosły 208 552,50 zł, w tym należności z tytułu niewniesionych opłat (* 0490) w kwocie 
191 800,56 zł  oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
(* 0910) w kwocie 16 751,94 zł, natomiast kwota wykazana w kol. 11 (34 133,68 zł) 
stanowiła nadpłaty. 

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok 
oraz ewidencji księgowej (tj. konta 402 900-90002-4300 za 2019 r.) wynikało, 
że w rozdziale 90002 wykazano zobowiązania w § 4300 w kwocie 264 779,65 zł  z tytułu 
niezapłaconych faktur, natomiast zobowiązania ogółem w całym rozdz. 90002 wykazano 
w kwocie 270 543,37 A. 

3.4.1. Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych. 

Z oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta oraz 
Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta wynika, iż  w latach 2016-2019 i do dnia niniejszej 
kontroli Miasto Świdwin nie udzielało zamówień  publicznych z zastosowaniem przesłanki 
in-house. Oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2. 

Kontrolą  objęto postępowanie o udzielenie zamówienia, przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem był  „Odbiór i transport odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin" w okresie 
od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. 

Ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) wynikało, 
że przedmiotem zamówienia było zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgromadzonych na terenie 
Miasta Świdwin i przekazanie zebranych odpadów celem zagospodarowania do instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych, a szczegółowy przedmiot zamówienia obejmował  
odbiór i transport m. in.: 

1) zmieszanych 	odpadów 	komunalnych 	z 	nieruchomości 	zamieszkałych 
i niezamieszkałych zgodnie z harmonogramem, 

2) odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
z harmonogramem gromadzonych zgodnie z przeznaczonymi do tego pojemnikach, 

3) odpadów komunalnych z koszy ulicznych o pojemności 30L oraz pojemników na psie 
odchody rozstawionych na terenie Miasta Świdwin zgodnie z załącznikiem, 

4) odpadów z ręcznego zamiatania chodników na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego 
w miesiącach od marca do listopada, 

5) odpadów z miejsc, w których odbywają  się  festyny okolicznościowe na zgłoszenie 
telefoniczne Zamawiającego, 

6) odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 
w Świdwinie przy ul. Kombatantów Polskich 5, 

7) naturalnych choinek w okresie od 1 stycznia do 15 lutego, 
8) odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem, 
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9) zamówienie nie obejmuje odbioru i transportu powstających na terenie nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych odpadów pochodzących z robót budowlanych 
i remontowych, 

10) wyposażenie przez Wykonawcę  w ramach realizacji zamówienia obsługiwanych 
nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych, które 
muszą  odpowiadać  wymaganiom określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Świdwin (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ) oraz powinny być  trwale oznaczone 
logiem Wykonawcy, 

11) liczbę  i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych 
pojemnościach: 

a) 120L-1450szt., 
b) 240L-420szt., 
c) 1100L-330szt., 
d) worki 60 L - 600 szt., 
e) kosze uliczne o pojemności 30 L - ilość  zgodna z załącznikiem. 

12) charakterystyka pojemników i worków do gromadzenia odpadów segregowanych: 

a) pojemniki lub worki koloru żółtego oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE" o pojemności: 

worek 60L— ł O600szt., 
120L-70szt., 
240L-450szt., 
1100 L — 40 szt., 
odllOOLdo2500L-65szt. 

b) pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „PAPIER" o pojemności: 
240 L-650 szt., 

) 1100L-350szt., 
) worki opoj.60L—l0000szt. 

c) pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „SZKLO" o pojemności: 
worek 60 L - 10240 szt., 

) 120L-50szt., 
240 L-400 szt., 
od110OLdo2500L-65szt. 

d) pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „BIO" o pojemności: 
worek 60L— ł 0000szt., 
120L-70szt., 

„ 240L-420szt., 
1100L-100szt. 

Wykonawcę  realizującego przedmiot umowy obowiązywało m. in.: 

1. Odbiór odpadów w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru 
w sposób niezakłócający ciszy nocnej, niezależnie od warunków atmosferycznych. 
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2. Odbiór odpadów pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji 
odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 

3. Przeładowywanie odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. 
4. Ważenie wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze 

samochodowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych odebranych 
od właścicieli nieruchomości celem ich dalszego zagospodarowania. Dokumenty 
potwierdzające ważenie powinny być  przechowywane i udostępniane Zamawiającemu 
na jego żądanie. 

5. Bieżące prowadzenie ewidencji obrotów odebranych od właścicieli nieruchomości 
w ramach realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Utrzymywania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym narzędzi 
i urządzeń  wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 

7. Zapewnienie dla własnej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania 
umowy dostatecznej ilości środków technicznych gwarantujących terminowe 
i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, jak również  odpowiedniego 
personelu. 

8. Odbieranie odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu 
sanitarnego i porządkowego. 

Kody odpadów objętych zamówieniem zawiera punkt III (Opis przedmiotu zamówienia) 
Specyfikacji (Kod CPV): 

- CPV 90511000-2— usługi wywozu odpadów, 

- CPV 90512000-9— usługi transportu odpadów. 

Wykonawca zobowiązany był  do przekazywania zebranych odpadów komunalnych celem 
zagospodarowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń  Górny 35, zgodnie z umową  
wykonawczą  z 23.09.2015 r., zawartą  na podstawie uchwały Nr VI/39/15 w sprawie 
przystąpienia do spółki pod firmą  Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w Wardyniu Górnym i objęcia przez 
Miasto Świdwin udziałów w tej spółce, na mocy której powierzono zadania Miasta związane 
z zagospodarowaniem odpadów komunalnych tejże spółce. 

W pkt IV Załącznika nr I do SIWZ opisano charakterystykę  Miasta Świdwin, w której 
wskazano dane m. in. takie jak: liczbę  mieszkańców na dzień  19.06.2018 r. - liczbę  osób 
zgłoszonych 12 335 tysięcy, ilość  odpadów komunalnych zebranych na terenie Miasta 
w latach 2015-2017 oraz w miesiącach 1-IV roku 2018, planowaną  ilość  odpadów w okresie 
od X-XII.2018 r. do I-IX.2019 r., liczbę  budynków jednorodzinnych - 935, liczbę  budynków 
wielorodzinnych —419, liczbę  nieruchomości niezamieszkałych —350 oraz planowany wzrost 
liczby budynków mieszkalnych w czasie trwania umowy: budynki jednorodzinne - 20, 
budynki wielorodzinne —3. 
Kserokopię  ww. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 20. 
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Kontrolującej przedłożono notatkę  dotyczącą  ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

z dnia 01.08.2018 r. na kwotę  1 112 212,96 zł  netto i 1201 190,00 zł  brutto. Notatkę  
sporządziła Beata Staszyńska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami, a zatwierdził  
Krzysztof Hryciów - Podinspektor ds. dróg, w zastępstwie za Kierownika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 2 marca 

2016 r. otrzymanego do zakresu czynności, którym do zakresu czynności dodano cyt. 

„Zastępstwo Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska"). 

Z ww. notatki wynikało, że szacowania dokonano na podstawie cyt. „planowanej ilości 
odpadów w okresie trwania umowy IRP.272.5.2015 z 4 listopada 2015 r., która wynosiła 

5 315,00 Mg oraz aneksu nr 1 z dnia 7 listopada 2016 r., na podstawie którego koszt odbioru 
i transportu odpadów komunalnych wynosił  226,00 zł  brutto za 1 Mg. Zamówienie obejmuje 
okres 1 roku: 5 315,00 Mg x 226,00 zł/Mg = 1201 190,00 zł  brutto (1 112 212,96 zł  netto). 
Z przedłożonej kontrolującej notatki z szacowania wynikało, że przy ustaleniu wartości 
zamówienia na 2018 r. uwzględniono wzrost powstających odpadów komunalnych (2015 r. - 
4.188,3 Mg, 2016 r. - 5.148,24 Mg, 2017 r. - 5.222,22 Mg), dlatego ilość  odpadów na czas 
obowiązywania nowej umowy zaplanowano z nadwyżką. Stawkę  za 1 Mg odebranych 
odpadów komunalnych pozostawiono w takiej samej wysokości, jak obowiązująca w chwili 
ogłaszania przetargu, tj. 226,00 zł  brutto. 

Z przedłożonej kontrolującej ewidencji księgowej (konta 130-900-90002-4300) za 2018 r. 
wynikało, że Miasto Świdwin poniosło wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w I półroczu 2018 r. w łącznej kwocie 566 559,40 zł, a z przedłożonych 
raportów za ww. okres wynikało, iż  odpady komunalne odebrano w ilości 2 506,9 Mg. 

Z przedstawionego Protokołu postępowania wynikało, że wartość  zamówienia została 
ustalona w sierpniu 2018 r. na kwotę  1112 212,96 zł  netto, co stanowi równowartość  
257 952,31 euro (tj. 1112 212,96 zł  1: kurs € 4,3 117). Ww. wartość  ustalono na podstawie 
szacunkowego wyliczenia wartości. 
Kserokopie: Protokołu postępowania oraz notatki z szacowania wartości zamówienia 
i zestawienia ilości odebranych odpadów za okres od stycznia do czerwca 2018 r. wraz 
z ewidencją  księgową  tych kosztów w 2018 r. złożono do akt kontroli pod poz. Nr 21. 
Za sporządzenie ww. Protokołu odpowiedzialna była Monika Spychalska - Sekretarz 
Doraźnej Komisji Przetargowej. 

W toku kontroli ustalono, iż  ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Odbiór 
i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
na terenie Miasta Świdwin", zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
w dniu 07.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
09.08.2018 r. pod nr 2018/S 152-350008 oraz zamieszczone na stronie internetowej 
www.swidwin.pl, www.swidwin.biuletyn.net  i w siedzibie zamawiającego w miejscu 
publicznie dostępnym od dnia 07.08.2018 r. do dnia 12.09.2018 r., co wynika z adnotacji 
zamieszczonej na ogłoszeniu cyt. „Wywieszono na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta 
w dniach od 07.08.2018 r. do 12.09.2018 r.". 
W toku analizy dokumentów ustalono, że w ww. protokole postępowania wprowadzono 
błędną  datę  publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. w protokole 
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wskazano datę  publikacji w dniu 07.08.2018 r., zamiast w dniu 09.08.2018 r. jak wynikało 
z przedłożonych kontrolującej dokumentów w sprawie publikacji ww. ogłoszenia. Kserokopię  
protokołu postępowania złożono do akt kontroli pod poz. Nr 21, a kserokopię  dokumentacji 
dotyczącej ogłoszenia o zamówieniu złożono do akt kontroli pod poz. Nr 26. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona została przez Burmistrza Miasta 
dnia 07.08.2018 r. oraz udostępniona na stronie internetowej www.swidwin.pl, 
www.swidwin.biuletyn.net  od dnia 07.08.201 8 r. do dnia 12.09.2018 r. 

W siwz i ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym określono: 
termin składania ofert do dnia 12.09.2018 r. do godz. 10:00, 
termin otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r. o godz. 11.00, 
termin wykonania zamówienia określono od dnia 01.10.2018 r. do dnia 
30.09.20 19 r., 
według SIWZ Wykonawca mógł  złożyć  tylko jedną  ofertę  sporządzoną  czytelnie 
wjęzyku polskim, 
kryteria, tj. łączna cena oferty brutto - waga 60% (max. 60 pkt), termin płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy - waga 40% (max. 40 pkt), 

)„ Zamawiający żądał  od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł  
przed upływem terminu składania ofert tj. 12.09.20 18 r. godz. 10.00, 
Zamawiający wymagał  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. 

W SIWZ Zamawiający określił, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp dokona w pierwszej 
kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

Zarządzeniem nr WO/108/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
powołania doraźnej komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych ( ... )„ powołano 5-osobową  Komisję  Przetargową. 
Członkowie komisji złożyli stosowne oświadczenia, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych. 

Z Protokołu postępowania wynikało, że w wyznaczonym terminie składania ofert 
(12.09.2018 r.) w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez 
Spółkę, której pełną  nazwę  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 13, z ceną  brutto 
1195 875,00 zł  i ceną  netto 1107 273,95 zł. Ofertę  zabezpieczono wadium w wysokości 
20 000,00 zł  wniesionym w formie pieniężnej w dniu 10.09.201 8 r. (potwierdzenie transakcji 
bankowej z dnia 10.09.201 8 r.). Ww. wadium zaksięgowano na koncie księgowym 139 (inne 
rachunki bankowe - zabezpieczenia) w dniu 10.09.2018 r. w kwocie 20 000,00 zł  
w korespondencji z kontem 240 Pozostałe rozrachunki. 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych bezpośrednio przed otwarciem 
ofert Zamawiający podał  kwotę, jaką  zamierzał  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 
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w wysokości 1 211 190,00 zł  brutto i zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 niezwłocznie 

po otwarciu ofert (tj. w dniu 12.09.2018 r.) Zamawiający zamieścił  na stronie internetowej 

informacje dotyczące: kwoty, jaką  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia; firm 
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Z Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
wynikało, że z postępowania nie wykluczono i nie odrzucono oferty Wykonawcy. Wobec 

powyższego jedyną  ofertę  z ceną  1195 875,00 zł  brutto uznano za najkorzystniejszą. W toku 

kontroli porównując złożoną  ofertę  ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia uwag 
nie wniesiono. 

W dniu 24.09.2018 r. została przekazana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
za pomocą  poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej zamawiającego 
www.swidwin.pl, www.swidwin.biuletyn.net.  

Dnia 01.10.2018 r. Miasto Świdwin zawarło umowę  Nr IRP.272.6.20 18 z ww. Wykonawcą  
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych 
powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta 
Świdwin" w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r. W § 7 ust. 1 umowy 
Strony ustaliły, iż  wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy nie 
przekroczy kwoty 1195 875,00 zł  brutto. 
Kserokopię  ww. umowy złożono do akt kontroli pod poz. Nr 14. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało wysłane do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.10.2018 r. pod nr 2018/S 193-437742 z dnia 
06.10.2018 r. 
W toku analizy dokumentów ustalono, że w protokole postępowania nie wprowadzono 
informacji dotyczącej daty oraz numeru pod jakim opublikowano ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast dane te wynikały z przedłożonych 
kontrolującej dokumentów w sprawie publikacji ww. ogłoszenia, zamieszczonego na stronie 
internetowej. Kserokopię  protokołu postępowania złożono do akt kontroli pod poz. Nr 21, 
a kserokopię  dokumentacji dotyczącej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 26. 

Z przedłożonej kontrolującej ewidencji księgowej wynikało, że wadium zostało zwrócone 
Wykonawcy przez Miasto niezwłocznie, tj. w dniu 03.10.2018 r. 

Zgodnie z S1WZ (pkt XV) - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany 
był  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. 119 587,50 É. 
W toku kontroli ustalono, że Wykonawca wniósł  zabezpieczenie w formie Gwarancji 
ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr GKo/279/20 18/081 z dnia 
24.09.2018 r. - gwarancja dotyczyła zabezpieczenia należytego wykonania przez 
Zobowiązanego umowy na „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin" 
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i obowiązywała od dnia 01.10.2018 r. do dnia 10.11.2019 r. Na podstawie gwarancji, 
Gwarant zobowiązał  się  nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta 

kwoty w wysokości 119 587,50 zł  - sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego. W § 3 Gwarancji wskazano, 
że Gwarant dokona zapłaty tytułu gwarancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Gwarantowi na wskazany adres, pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego 
oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna, a Zobowiązany 
pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonał  lub 
wykonał  nienależycie swoje zobowiązania. 
Z ewidencji księgowej konta 910 0011407 „Gwarancja" wynikało, że Wykonawca wniósł  
zabezpieczenie w dniu 01.10.2018 r., tj. w dniu zawarcia umowy. 

Zgodnie z ww. umową  w § 9 ust. 3 ustalono, iż  cyt. „ zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie innej niż  w pieniądzu nie może wygasać  wcześniej niż  w terminie 30 dni 
od dnia przekazania przez Wykonawcę  raportu, o którym mowa w * 6 ust. 1 (tj. Wykonawca 
jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów w terminie 
do 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy). Zwrot dokumentu zabezpieczenia 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane". 

W toku kontroli ustalono, iż  raport od Wykonawcy za miesiąc wrzesień  2019 r. wpłynął  
do Urzędu Miasta w dniu 03.10.2019 r., a zgodnie z ewidencją  księgową  konta 
910 0011407 zwrot dokumentu zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
w kwocie 119 587,50 zł  nastąpił  terminowo tj. w dniu 04.112019 r. 

Zgodnie z § 7 ww. umowy Strony zgodnie postanowiły, iż  wynagrodzenie należne 
Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy nie przekroczy kwoty 1 195 875,00 zi brutto 
tj. od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Wynagrodzenie należne za 1 miesiąc 
świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy będzie obejmowało faktyczne ilości 
odebranych i zagospodarowanych odpadów w kwocie 225,00 zł  brutto za 1 tonę  za odbiór 
i transport 1 tony zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów 
zbieranych w sposób selektywny. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za 1 miesiąc świadczenia usługi płatne miało być  
po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usług, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT na Gminę  Miejską  
Świdwin oraz raportu. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 
do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy 
za wrzesień  2019 r. zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez 
Wykonawcę  raportu. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT niezgodnie 
z Umową  lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający miał  prawo do wstrzymania 
płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę  przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, 
a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku 
płacenia odsetek za ten okres. 
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Przedmiot umowy szczegółowo określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (SIWZ) 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a przedstawiono powyżej. 

W ww. Umowie określono ponadto m. in.: 
- termin wykonania zamówienia: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. ( 2 umowy), 

- oświadczenia wykonawcy (* 3) że posiadał  m. in.: 
wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1454), prowadzonego przez Burmistrza Miasta Świdwin, w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia; 

) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą  z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992); 
uprawnienie do transportu odpadów wynikające z zezwolenia na transport odpadów, 
lub zezwolenia na odzysk i unieszkodliwienie odpadów, o którym mowa w wyżej cyt. 
ustawie o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

- obowiązki wykonawcy (§ 4), 

- obowiązki zamawiającego (§ 5), 

- raporty (6): 
Wykonawca zobowiązał  się  przekazywać  Zamawiającemu miesięczne raporty 
w terminie do 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy, 
raport był  podstawą  do wystawienia faktury za wykonaną  usługę  i miał  stanowić  
załącznik do faktury, 
Wykonawca zobowiązał  się  do przekazywania Zamawiającemu bieżących informacji 
o adresach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają  
odpady komunalne, a nie były ujęte w bazie danych prowadzonej przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązał  się  do przekazywania Zamawiającemu półrocznych 
sprawozdań, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), sprawozdanie 
sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego 
dotyczy, 

- kary umowne (* 8), 

- zabezpieczenie (* 9), 
- odstąpienie od umowy (* 10), 

- zasady wprowadzania zmian umowy (* 11), 

- porozumiewanie się  Stron (* 12), 
- rozstrzyganie sporów (§ 13), 
- postanowienia końcowe (* 14). 
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W toku kontroli ustalono, iż  zapłaty za wykonane usługi dokonywano w terminie określonym 
w zawartej umowie, tj. w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
poprawnie wystawionej faktury VAT. 
Wykonawca składał  comiesięczne raporty (sprawozdania) przekazania odpadów (masy 
przekazanych odpadów) w terminie do 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy. 
W toku analizy porównawczej ilości wykazanych odpadów w raporcie i na fakturze, różnic 
nie stwierdzono. 

W toku analizy przedstawionych faktur VAT w okresie rozliczeniowym, sporządzonych 
comiesięcznie przez Wykonawcę, wyciągów bankowych oraz ewidencji księgowej tj. konta 
130-900-90002-4300-1-0001 za lata 2018-2019 ustalono, że za okres od 01 października 
2018 r. do dnia 30 września 2019 r. za wykonanie przez ww. Wykonawcę  usługi w zakresie 
odbioru i transportu odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszaru Miasta 
Świdwin - Miasto poniosło wydatki w wysokości ogółem 1 199 238,75 brutto. 
W zawartej umowie w * 7 ust. I Strony zgodnie postanowiły, że wynagrodzenie należne 
Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy nie przekroczy kwoty 1195 875,00 zł  brutto. 
W związku z powyższym ww. faktycznie poniesione wydatki przewyższały kwotę  ustaloną  
w umowie o wartość  3 363,75 zł  brutto. 
Kserokopie ww. faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę  za okres od 01.10.2018 r. 
do dnia 30.09.2019 r., wyciągów z rachunku bankowego oraz ewidencji księgowej tj. konta 
130-900-90002-4300 za lata 2018-2019 złożono do akt kontroli pod poz. Nr 22. Kserokopię  
ww. umowy złożono do akt kontroli pod poz. Nr 14. 

Wyjaśnienie w powyższym zakresie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz Miasta, Magdalena 
Grad - Skarbnik Miasta oraz Arkadiusz Kot - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 23. Z wyjaśnienia 
wynika, że cyt. „W § 7 ust. 1 umowy IRP.272.6.2018 z dnia 01.10.2018 r. pn. „Odbiór 
i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych 
i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin" zawarto zapis, że wynagrodzenie należne 
Wykonawcy umowy nie przekroczy kwoty 1 195 875,00 zł  brutto. Do wyliczenia wartości 
przedmiotu zamówienia przyjęto, że w czasie trwania umowy powstanie 5.315,00 Mg, 
a faktyczna ilość  wytworzonych odpadów wyniosła 5.329,964 Mg. Różnica pomiędzy 
wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą  wpisaną  w umowie wynika z większej ilości 
odpadów niż  zaplanowano „. 

Ponadto, Burmistrz Miasta Świdwin zawarł  Umowę  Wykonawczą  Nr KOŚ.3037.21.2015 AK 
w dniu 23 września 2015 r. z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami 
Spółką  z ograniczoną  odpowiedzialnością, mającą  siedzibę  w Wardyniu Górnym, 
pod adresem Wardyń  Górny 35, 78-320 Połczyn - Zdrój. W umowie Strony oświadczyły, 
że Miasto Świdwin jest jednym z udziałowców Międzygminnego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami Spółką  z o.o. z siedzibą  w Wardyniu Górnym, w którym 100% 
udziałów należy do jednostek samorządu terytorialnego. Ww. umowę  zawarto na czas 
nieoznaczony od dnia 01 października 2015 roku. 
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Przedmiotem ww. umowy było przyjęcie i zagospodarowanie pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych z terenu Miasta 
Świdwin w regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych zarządzanej przez Wykonawcę, zgodnie m.in. z uchwałą  Nr V1139/15 Rady 
Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia spółce Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą  w Wardyniu Górnym zadań  
własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Gminę  umowy wykonawczej. 
W § 3 powyższej umowy zawarto, że Wykonawca zobowiązał  się  przyjmować  
do zagospodarowania (unieszkodliwiania, odzysku lub recyklingu) w prowadzonej przez 
niego instalacji wszystkie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin, tj.: 

1) dostarczane przez podmiot odbierający odpady z nieruchomości zamieszkałych, 
wyłoniony w odrębnej procedurze; 

2) zebrane w PSZOK od mieszkańców, którzy samodzielnie dostarczyli wybrane frakcje 
odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Świdwin; 

3) przeterminowane leki, odebrane z punktów zbiórki przez podmiot odbierający odpady, 
wyłoniony w odrębnej procedurze; 

4) baterie i akumulatory, odebrane z punktów zbiórki przez podmiot odbierający odpady, 
wyłoniony w odrębnej procedurze. 

W § 7 ww. umowy wskazano, że opłaty za zagospodarowanie odpadów określała tabela opłat, 
stanowiąca załącznik do niniejszej umowy, natomiast w § 8 zawarto, że należność  
za zagospodarowanie odpadów Zamawiający zobowiązany był  regulować  przelewem 
bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę, a rozliczenie świadczonych usług rozliczane będzie w cyklach miesięcznych. 
Wykonawca będzie wystawiał  faktury po zakończeniu każdego miesiąca, a Zamawiający 
wymagał  przekazania przekazywania comiesięcznego raportu z wykonania przedmiotu 
umowy zawierającego: informację  dotycząca ilości i rodzaju przyjętych odpadów 
komunalnych oraz sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych. Załącznikiem do raportu będzie komplet kart przekazania odpadów z danego 
miesiąca, a raport Wykonawcy stanowić  będzie załącznik do faktury. Raport wraz z fakturą  
Wykonawca obowiązany był  dostarczyć  do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 
Kserokopię  ww. Umowy złożono do akt kontroli pod poz. Nr 30. 

Analizą  objęto wydatki poniesione na podstawie ww. umowy w 2019 roku. 
W toku analizy przedstawionych faktur VAT sporządzonych comiesięcznie przez 
Wykonawcę  w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., wyciągów bankowych oraz ewidencji 
księgowej tj. konta 130-900-90002-4300-1-0001 za 2019 r. ustalono, że za wykonanie przez 
ww. Wykonawcę  usługi w zakresie przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z obszaru Miasta Świdwin - Miasto poniosło wydatki 
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w wysokości ogółem 1 504 242,14 brutto (w kwocie tej mieści się  wydatek za miesiąc 
grudzień  2019 r. w kwocie 118 165,31 zł  brutto, który zapłacono w dniu 16.01.2020 r.). 
Kserokopie ww. faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę  w 2019 r., wyciągów 
z rachunku bankowego oraz konta 201 02-00-08845 złożono do akt kontroli pod poz. Nr 27. 
Kserokopię  ewidencji księgowej tj. konta 130-900-90002-4300 za 2019 r. i 2020 r. złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 22. 
W toku kontroli ustalono, iż  zapłaty za wykonane usługi dokonywano w terminie określonym 
w zawartej umowie, tj. w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
poprawnie wystawionej faktury VAT. 
Wykonawca składał  comiesięczne raporty przekazania odpadów (masy przekazanych 
odpadów) w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 
W toku analizy porównawczej ilości wykazanych odpadów w raporcie i na fakturze, różnic 
nie stwierdzono. 

W dniu 2 stycznia 2019 r. Gmina Miejska Świdwin reprezentowana przez Burmistrza Miasta 
zawarła Umowę  Nr KOŚ.3037.2.2019.BS z Wykonawcą  (nazwę  Wykonawcy złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 28) na wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów - 
przeterminowanych leków oraz penów po iniekcji dla cukrzyków pochodzących 
od mieszkańców Miasta Świdwin. 

W umowie zawarto, m. in. że: 
- przeterminowane leki będą  zbierane w specjalistycznych pojemnikach umieszczonych 

przez Zamawiającego w aptekach na terenie Miasta Świdwin (zgodnie z wykazem aptek 
objętych systemem zbiórki - Załącznik Nr I do Umowy), 

- jednorazowe atestowane worki przeznaczone do umieszczania w pojemnikach będą  
dostarczane odpłatnie przez Wykonawcę, 

- peny po iniekcji dla cukrzyków będą  zbierane w dwóch aptekach na terenie Miasta 
Świdwin w specjalistycznych pojemnikach dostarczanych odpłatnie przez Wykonawcę, 

- Wykonawca zobowiązał  się  do odbioru odpadów w terminie 5 dni od dnia telefonicznego 
powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego bądź  pracownika apteki objętej 
systemem zbiórki, 

- zapłata następować  będzie za wagę  netto odebranych przeterminowanych leków oraz 
penów po iniekcji w kwocie 15,00 zł/l kg + VAT 8%, za ilość  w sztukach dostarczonych 
worków w cenie 2,50 zł/1 szt. + VAT 23% oraz za ilość  w sztukach dostarczonych 
pojemników - Eko Pack 51 w cenie 6,50 zł/1 szt. + VAT 23%, 

- zapłata należności za wykonaną  usługę  następować  będzie w terminie 14 dni 
od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej po upływie miesiąca, 
w którym dojdzie do odebrania odpadów. 

Kserokopię  ww. Umowy złożono do akt kontroli pod poz. Nr 29. 

Analizą  objęto wydatki poniesione przez Miasto Świdwin na wykonanie usługi polegającej 
na zagospodarowaniu odpadów - przeterminowanych leków oraz penów po iniekcji 
dla cukrzyków w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., ustalając iż  na podstawie 
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ww. Umowy zawartej w dniu 02.01.2019 r. Miasto poniosło wydatki na łączną  kwotę  
11 804,20 zi brutto. 

„PSZOK" 

Kontrolującej okazano Umowę  Nr KOŚ.3037.4.2019 zawartą  w dniu 03 stycznia 2019 r. 
pomiędzy Miastem Świdwin reprezentowanym przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta, 
a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, reprezentowanym przez Prezesa 
Zarządu. Przedmiotem umowy było prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych dla mieszkańców Miasta Świdwin w okresie od 03 stycznia 2019 r. 
do 31 grudnia 2019 r. Integralne części umowy stanowią: Regulamin PSZOK - Załącznik 
Nr i i Kalkulacja kosztów prowadzenia PSZOK. Umowę  zawarto na czas określony od dnia 
03 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Kserokopię  powyższej Umowy złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 62. 
W ww. umowie określono, że Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia PSZOK 
zgodnie z przepisami uchwały Nr XXIX!234/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
Regulaminem PSZOK. W umowie wskazano obowiązki Wykonawcy, m. in.: 

a) PSZOK zlokalizowany był  na terenie Miasta Świdwin przy ul. Kombatantów Polskich 
5 (działka nr 235/2). Teren jest wynajmowany przez Zamawiającego, opłatę  
za dzierżawę  terenu opłaca Zamawiający (Umowa Nr KOŚ.3037.3.2019.BS z dnia 
02 stycznia 2019 r.), 

b) przyjmowanie odpadów od mieszkańców zgodnie z Regulaminem korzystania 
PSZOK, 

c) weryfikowanie, czy osoby przywożące odpady są  uprawnione do korzystania 
z PSZOK (uprawnienie takie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Miasta Świdwin), 

d) utrzymanie porządku na terenie PSZOK, 
e) przekazanie odpadów do odpowiednich odbiorców lub do instalacji RIPOK, 
f) prowadzenie elektronicznej ewidencji przyjmowanych odpadów w przekazanym 

programie komputerowym, 
g) ponoszenie wszelkich opłat wynikających z prowadzenia PSZOK, 
h) składania miesięcznych zestawień  do 10 dnia miesiąca następnego za miesiąc 

poprzedni w formie pisemnej w zakresie: zestawienia przyjmowanych odpadów 
do PSZOK, Karta wywozowa, Karta przyjęcia odpadów do instalacji RIPOK. 

Za wykonanie przedmiotu ww. umowy Strony ustaliły wynagrodzenie miesięczne 4 608,46 zł  
netto + podatek VAT tj. 4 977,14 zł  brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie zobowiązania 
oraz koszty związane z realizacją  zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją  przedmiotu niniejszej umowy, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć  wpływ na koszty. 

Wydatki poniesione przez Miasto Świdwin na PSZOK w okresie od stycznia do grudnia 
2019 r. na podstawie ww. Umowy zawartej w dniu 03.01.2019 r. stanowiły łączną  kwotę  
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59 725,68 zi brutto. Faktura za miesiąc grudzień  w kwocie 4 977,14 zł  brutto zapłacona 
została w dniu 13.01.2020 r. 

Reasumując, łączne wydatki poniesione przez Miasto Świdwin w okresie od stycznia 
2019 r. do grudnia 2019 r. na opisane powyżej usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych, zgodnie z ww. zawartymi Umowami stanowiły: 

1. Odpady (odbiór i transport): Umowa Nr IRP.272.6.2018 z dnia 01.10.2018 r. - 
1199 238,75 zł  brutto, 

2. Odpady (zagospodarowanie): Umowa Nr KOŚ.3037.21.2015.AK z dnia 23.09.2015 r. 
—1504242,14 zł brutto, 

3. Odpady (przeterminowane leki): Umowa Nr KOŚ.3037.2.2019.BS z dnia 02 stycznia 
2019 r. - 11 804,20 zł  brutto, 

4. PSZOK - Umowa Nr KOŚ.3037.4.2019 z dnia 03.01.2019 r. - 59 725,68 zł  brutto. 

Kontrolą  objęto Analizę  stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdwin 
za 2019 rok zatwierdzoną  przez Burmistrza Miasta. Ww. Analizę  udostępniono na stronie BłP 
Urzędu Miasta Świdwin. 

3.4.2. Dochody z opiat za gospodarowanie odpadami. 

W zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami kontrolą  objęto dochody 
uzyskane w 2019 r., które mieszkańcy uiszczali na podstawie obowiązujących niw uchwał: 

dla odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  
mieszkańcy: 

1) uchwała Nr VII/47/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 
z 2015 r. poz. 2246) - uchwała utraciła moc z dniem 31 lipca 2016 r. Zgodnie 
z ww. uchwałą  obowiązywały niw stawki opłaty: 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdwin 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną  nieruchomość  oraz stawki 
opłaty ustalonej w § 2; 

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są  gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 22,00 zł  brutto miesięcznie od jednej 
osoby; 

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są  gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny, w wysokości 11,00 zł  brutto miesięcznie od jednej osoby. 

2) uchwała Nr XIX/154/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałej i wysokości stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2639), stawki nie uległy zmianie 
- uchwała obowiązywała od 1 sierpnia 2016 r., utraciła moc z dniem 31 lipca 2019 r. 
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3) uchwała Nr IX/45/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy (Dziennik 
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3121) - obowiązująca 
od dnia 01 sierpnia 2019 r. Zgodnie w ww. uchwałą  obowiązywały n/w stawki opłaty: 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 
zamieszkują  mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną  
nieruchomość  oraz stawki opłaty ustalonej w § 2; 

- w * 2.1. ustalono stawkę  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 18,00 zł  miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną  
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są  zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, 

- w * 2.2. ustalono stawkę  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 36,00 zł  miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną  
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są  zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

dla odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują  
mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne: 

1) uchwała Nr V11i46/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne (Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2245) - uchwała utraciła moc 
z dniem 31 lipca 2016 r., 

2) uchwała Nr XIX/156/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne (Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3064) - obowiązująca od dnia 
01 sierpnia 2016 r. Zgodnie z ww. uchwałą  obowiązywały n/w stawki: 

- w 	3.1. ustalono n/w stawki opłaty za pojemnik/worek jeżeli odpady komunalne nie 
są  gromadzone w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 1 - 14,00 zł, 
2) o pojemności 110/120 1 - 30,00 zł, 
3) o pojemności 240 I - 60,00 zł, 
4) o pojemności 1100 1 - 170,00 zł. 

- w § 3.2. ustalono n/w stawki opłaty za pojemnik/worek, jeżeli odpady komunalne 

są  gromadzone w sposób selektywny: 
1) o pojemności 60 1 - 7,50 zł, 
2) opojemności 110/1201- 15,00 zł, 
3) o pojemności 240 I - 30,00 zł, 
4) o pojemności 1100 1 - 85,00 zł. 

Ponadto obowiązywały n/w uchwały: 
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a) uchwała Nr XIX/153/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

b) uchwała Nr XIX/155/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie nieruchomości zamieszkałej składanej przez właściciela nieruchomości. 

c) uchwała Nr XIX/157/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, 
a powstają  odpady komunalne. 

d) uchwała Nr XXIX/233/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin. 

e) uchwała Nr XXIX/234/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Kserokopie wymienionych wyżej uchwał  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 61. 

Planowane dochody w dziale 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w 2019 r. 
po wszystkich zmianach stanowiły kwotę  2 983 700,00 zł. 
Ze sporządzonego sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 
31 grudnia roku 2019 wynikało, że Miasto Świdwin w roku 2019 uzyskało dochody 
w dziale 900 rozdz. 90002 w kwocie 2 801 510,17 zi (w tym: § 0490 w kwocie 2 790 538,69 
zł, § 0640w kwocie 8 039,49 zł, § 0910w kwocie 2 931,99 zł). 

Uchwałą  Nr XIX/153/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określono że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie 
nieruchomości położonej na obszarze Miasta Świdwin, uiszcza się  z dołu w okresach 
miesięcznych, w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca, którego obowiązek 
ponoszenia opłaty dotyczy. Wyjątek stanowi opłata za grudzień, którą  uiszcza się  do końca 
bieżącego roku kalendarzowego, tj. do 31 grudnia. 

Dochody sprawdzono na przykładzie losowo wybranych 10 płatników z wygenerowanego 
wydruku GOMIG, kontrolą  objęto 2019 rok. Zestawienie nr kont płatników złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 17. Wyniki analizy przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Lp. Płatnicy Deklaracja Stawka wg uchwały 
na 2018 r. 

Termin 
płatności 
(zgodnie 

zuchwałą  - 
miesięcznie, 
zdołudolO 
dnia miesiąca 
następnego). 

Wpłata 

data 
złożenia 

liczba mieszk. Kwota 
miesięczna 

Data 
(od 

stycznia do 
grudnia 
2019 r.) 

Kwota 
roczna 

Upomnie-
me 

APierwszaod 
deklaracja z 

dnia 
23.03.2013 r., 

1 zmiana 
danych oraz 
informacje o 

zmianie 
stawki, 
ostatnia 
zmiana z 

01.072019 r. 

st"cznia 
grudnia 2019 r. 

osoby 

od stycznia do lipca 
22,00 zł  x 4 = 

88,00 zł  
nieselektywne nieselektywne 

od sierpnia do grudnia 
36,00 zł  x 4 = 

144,00 zł  
nieselektywnie 

22,00 zł  x 4 os. = 88,00 zł  
zbierane nieselektywnie 
tj. 7 m-cy x 88,00 zł  = 

616,00 zł, 
a 

od sierpnia do grudnia 
2019 r. tj. 5 m-cy 
x 36,00 zł  x 4 = 

720,00 zł  
Łącznie 1336,00 zł  

.i.w. terminowo 

1336,00 zł  

od stycznia 
do grudnia 

łączny 
P12)"P15 

w kwocie 

2. B 
Pierwsza 

deklaracja z 
dnia 

16.042013 r. 
oraz 3zmiany 
danych oraz 
informacje o 

zmianie 
stawki, 
ostatnia 

zmiana z 
01.072019 r. 

od stycznia do 
grudnia 2019 r. 

6 osób 

od stycznia do lipca 
11,00 zł  x 6 = 

66,00 zł  - selektywnie 
od sierpnia do grudnia 

18,00zł x6" 
108,00 zł  - 
selektywnie 

11,00 zł  x 6 os. = 66,00 zł  
zbierane selektywnie 
tj. 7 m-cy x 66,00 zł  = 

462,00 zł, 
a 

od sierpnia do grudnia 
2019 r. tj. 5 m-cy 
x18,OOzł x6= 

540,00 zł  
Łącznie 1002,00 zł  

j.w. terminowo 1002,00 zł  

3 C 
Pierwsza 

deklaracja z 

dnia 
26.042013 r., 
oraz zmiany 
danych, oraz 
inf o zmianie 

stawki, 
ostatnia 
zmiana 

złożona w 
dniu 

16.04.2019 r. 
(zmiana od 

marca) 

od stycznia do 
lutego 8 osób 

od marca do 
gr~ 2ol9r. 

9 osób 

od stycznia do 
lutego 11,00 zł  x S 

= 88,00 zł  - 
selektywnie 

od marca dolipca 
11,00 zł  x 9 = 

99,00 zł - selektywnie 
od sierpnia do grudnia 

18,00 zł  x 9 = 

162,00 zł  

11,00 zł  x 8 os. = 88,00 zł  
zbierane selektywnie 
tj. 2 m-ce x 88,00 zł  = 

176,00 zł, 
od marca do lipca 
2019 r. tj. 5 m-cy 
x 11,00 zł  x 9 = 

495,00 zł  
od sierpnia do grudnia 

tj. 5 m-cy x 18,00 zł  x 9 = 

810,00 zł  

Łącznie 1481,00 zł  

i w. terminowo I 481 Oo „ł  

4 D 
Pierwsza 

deklaracja z 

dnia 
19.042013 r., 
oraz zmiany 
danych iinf. 

o zmianie 
stawki, 
ostatnia 
zmiana 

od stycznia do 
grudnia 2019 r. 

13 osób 

od stycznia do lipca 
11,00 zł  x 13 = 

143,00 zł -  
selektywnie 

od sierpnia do grudnia 
18,00zł x 13= 

234,00 zł  

11,00 zł  x 13 os. = 
143,00 zł  

zbierane selektywnie 
tj. 7 m-cy x 143,00 zł  = 

1001,00 zł, 
od sierpnia do grudnia 

tj. 5 m-cy x 18,00 zł  x 13 = 
1 170,00 zł  

Łącznie 2 171,00 zł  

Jw. terminowo 2 171,00 zł  
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złożona w 
dniu 

22.10.2018 r. 

5 E 
Pierwsza 

deklaracja  
dnia 

06.09.2017 r., 
oraz inf. 
omijanie 

stawki 

od stycznia do 
grudnia 2ol9r. 

5 osób 

od stycznia do lipca 
22,00 zI x5= 

110,00 zł  - 
nieselektywnie 

od sierpnia do grudnia 
36,00zł x5= 

180,00 zł  - 
nieselektywnie 

22,00 zł  x 5 os. = 
110,00zł  

zbierane nieselektywnie 
tj. 7 m-cy x 110,00 zł  = 

770,00 zł, 
a 

od sierpnia do grudnia 
2019 r. tj. 5 m-cy 
x36,OOzł x5 

900,00 zł  

Łącznie 1670,00 zł  

jw. terminowo 1670,00 zł  

6. F Pierwsza 
deklaracja 

z dnia 
03.06.20 13 r. 

I zmiana 
danych 
złożona 

05.03.2019 r. 
oraz inf o 
zmianie 
stawki 

od stycznia do 
lutego 3 osoby, 

od marca do 
grudnia 2019 r. 

5 osób 

od stycznia do 
lutego 11,00 zł  x 3 

= 33,00 zł  
selektywnie 

od marca do lipca 
22,00zł x5" 

110,00 zł  
nieselektywnie 

od sierpnia do grudnia 
36,00 zł  x 5 = 

180,00zł - 
nieselektywnie 

11,00 zł x 3 os. = 
33,00 zł  

zbierane selektywnie 
tj. 2 m-ce x 33,00 zł  

66,00 zł, 
od marca dolipca 

nieselektywnie tj. 5 m-cy x 
22,00 zł  x 5 = 550,00 zł, 
od sierpnia do grudnia 

2019 r. tj. 5 m-cy 
x36,OOzł x5= 

900,00 zł  

Łącznie 1 5 16,00 zł  

w. terminowo 1 5 16,00 zł  

7 G 
Pierwsza 

deklaracja z 
dnia 

3 1.07.2015 r., 
oraz? zmian 

danych, 
ostatnia 
zmiana 

wpłynęła w 
dniu 

04.122018r. 
oraz inf. o 
zmianie 
stawki 

od stycznia do 
grudnia2ol9r. 

52 os. 

od stycznia do 
grudnia2ol9r.3 
pojemniki opoj. 

1 100 1 „częstotliwość  
odbioru w miesiącu 	- 

5 stawka 8500 , 	, 	zł  

3 poj. 1 	x 85,00 zł, 
pojemnik plastik/metal 2 x 
w miesiącu tj. 85.00 zł  x 2 

= 170,00 zł, pojemnik 
papier I x 85,00 zł  i 
pojemnik odpady 

zmieszane 2 x w miesiącu 
85,00 zł  = 170,00 zł, 
łącznie 425,00 zł  - 

zbierane selektywnie, 
od stycznia do grudnia 

2019 r. tj. 12 m-cy 
x 425,00 zł  = 
5 100,00 zł  

Łącznie 5 100,00 zł  

j.w. terminowo 5 100,00 zł  

8. H 
Pierwsza 

deklaracja z 
dnia 

25.04.2013 r., 
oraz 5zmian 

danych, 
ostatnia 
zmiana 

wpłynęła w 
dniu 

15.10.2019 r. 
oraz inf.o 
zmianie 
stawki 

w miesiącach: 
od I do V - 75 

osób, 
w VI-73 os., 
w VII -72os., 
w VIII - 70 os., 
wIX-72os., 
odXdoXII - 

69 os. 

selektywnie 
od stycznia do maja 

11,00 zł  x75 
825,00 zł  

w czerwcu ll,OOzł x 
73 = 803,00 zł, 

wlipcu 11,00zł x72 
= 792,00 zI, 

w sierpniu 18,00 zł  x 
70 = 1260,00 zł, 

we wrześniu 18,00 zł  
x72= 1296,00 zI, 
od paździemika do 

grudnia 
18,00 zł  x 69 = 

1242,00 zł  
selektywnie 

zbierane selektywnie 
825,00 zł  x s m-cy 

 

4125,00 zł, 
803,00 zł  x I 
792,00zł x1 

1260,00 zł  x I 
1296,00 A x  I 

1242,00 zI x 3 
3 726,00 zł  

Łącznie 12 002,00 zł  

terminowo 12002,00 zł  
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9 i 
Pierwsza 

deklaracja z 
dnia 

29.042013 r., 
oraz 6zmian 

danych w 
2019 r., 
ostatnia 
zmiana 

wpłynęła w 
dniu 

od I do HI - 76 
osób, 

od IV do VII - 
74 os, 

odVIIIdoIX - 
75 os. 

w X-77 os., 
od XI do XII - 

79os. 

Selektywnie 
od stycznia do 

marca 11,00 zł  x 76 
= 836,00 zł, 

od. kwietniadolipca 
11,00 zł  x 74 = 

814,00 zł, 
od sierpnia do 

września 18,00zł  
x 75 = I 350,00 zł, 

w p3zd7iemiku 

zbierane selektywnie 
836,00 zł  x 3 m-ce = 

2 508,00 zł, 
814,00 zł  x 4 m-ce = 

3256,00z1 
1350,00 zł  x 2 m-ce = 

2700,00 zł  
1386,00 zł  x I 

1422,00 A x 2 
2 844,00 zł  

jw. terminowo 1269400 zł  

25.11.2019 r. 
oraz inf. o 
zmianie 
stawki 

18,00z1x77= 
1386,00 zł, 

od listopada do 
grudnia 

18,00 zł  x 79 = 
1422,00 zł  
selektywnie 

Łącznie 12 694,00 zł  

Pierwsza wmiesiącach: Selektywnie zbierane selektywnie Kwota 
10. deklaracja z I-207os. w I - 11,00 zł  x 207 

terminowo 34373,00 zł  
dnia 

31.01.2019 r., 
oraz 10 zmian 

danych w 

II-2I0os. 
III-208 os. 
IV-209 os. 
V-210 os. 

= 2277,00zł, 
w II- 11,00zł x2I0 

= 2310,00 zł, 
w III-11,00 zł x2O8 

zawarta  
przypisie 
ogólnym 

(zbiorczym) 

2019 r., 
ostatnia 

VI- 209 os. 
VII-206 os. 

= 2288,00 zł, 
w IV - 11,00 zł  x 209 Łącznie 34 373,00 zł  

Gminy 
Miejskiej w 

zmiana VIII-207 os. = 2 29900zł  kwocie 

wplynęlaw 
dniu 

03.12.2019r. 
oraz inf. o 
zmianie 
stawki 

IX-204os. 
X-2Olos. 
XI-202os. 
XII -204os. 

wV- I1,00zł x2I0 
= 2310,OOzI, 

wVI-1I,OOzł x2O9 
= 2 299,00 zł, 

wVII - II,OOzł x 
206 = 2266,00 zł, 
wVIII - 18,00zł x 

113984,00zł  

207 = 3 726,00 zł, 
wIX - 18,00zł x204 

= 3 672,00 zł, 
wX-I8,OOzł x2Ol 

= 3618,00 zł, 
XI - 18,00 zł  x 202 = 

3 636,00 zł, 
XII-18,00 x204 

3 672,00 zł, 

34337.00 zł  

(Zródło: deklaracje, wpłaty, uchwały). 

W zakresie zgodności danych wykazanych w deklaracjach z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej przypisów i wpłat uwag nie wniesiono. 

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

Planowane wydatki w dziale 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w 2019 r. 
po wszystkich zmianach stanowiły kwotę  3 020 073,00 A. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r. 
wydatki w dziale 900 rozdz. 90002 zaplanowano w kwocie 3 020 073,00 zł, a wykonano 
w kwocie 2998 769,13 zł  (w tym: * 4010 - 81 409,63 zł, § 4040 - 6427,05 zł, § 4110 - 
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15 037,17 zł, § 4120 - 2 066,09 zł, § 4210 - 3 271,90 zł, § 4260 - 389,05 zł, § 4300 - 

2 882 674,76 zł, * 4430 - 4 999,92 zł  i § 4440 - 2 493,56 zł). 

Kontrolą  objęto ww. wydatki wybrane drogą  losową, zrealizowane na podstawie niżej 

przedstawionych faktur VAT zaksięgowanych w §§ 4210, 4260 i 4300: 

Lp. 
Faktura 

Wpłynęła 
data wpłaty kwota wpłaty 

Nr Data na kwotę  Termin 
płatności 

1.  F003713/2018/GE/W1 31.12.2018r. 96 160, 50 zł  
(§ 4300) 

31.01.2019r. 03.01.2019r. 08.01.2019 96 160,50zł  

2.  FV 156/12/2018 31.12.2018 r. 91 749, 48 zł  
(§ 4300) 

30.01.2019 r. 09.01.2019 r. 14.01.2019 91 749,48 zł  

3.  F 1661/03/19 04.03.2019r. 1 361, 	ł10 z 
(* 4300) 

18.03.2019r. 11.03.2019r. 15.03.2019 1361,10 zł  

4.  FV P/23388380/0015/19 25.03.2019 r. 

6 711,22 zł  
(w tym rozdz. 
90002 §4260 

w kwocie 
108,52 zl) 

19.04.2019 r. 28.03.2019 r. 04.04.2019 6 711,22 zł  

5.  FV 158/07/2019 3 1.07.2019 r. 126 875,64 zI 
(* 4300) 

30.08.2019 r. 08.08.2019 r. 22.08.2019 126 875,64 zł  

6.  FV 11/07/2019 12.07.2019r. 3111, 90 zł  
(§ 4210) 

26.07.2019r. 17.07.2019r. 22.07.2019 3111,90 zł  

7.  FV1297/2019/BAW1 30.09.2019r. 4977, 14 zł  
(* 4300) 

31.10.2019r. 09.10.2019r. 11.10.2019 4977,14zł  

8.  FV 1163/10/2019 29.10.2019r. 160, 00 zł  
(* 4210) 

05.11.2019r. 30.10.2019r. 05.11.2019 160,00 zI 

9.  FV/A!3953/2019 02.12.2019r. 738, 	ł00 z 
(* 4300) 

16.12.2019r. 05.12.2019r. 12.12.2019 738,00 zI 

10.  FV 10182334 05.12.2019r. 
(§ 4300) 

5 399,70 zł 04.01.2020r. 11.12.2019r. 17.12.2019 5399,70zł  

(Zródło: faktury, przelewy). 

W zakresie poniesionych wydatków, uwag nie wniesiono. 

3.4.4. Windykacja zaległości z tytułu dochodów z tytulu opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Czynności windykacyjne podjęte w zakresie zaległości z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi opisano w rozdz. III, podrozdziale 3.1 pkt 

3.1.2.4. (Windykacja zaległości podatkowych) niniejszego protokołu. 

3.5. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu. 

3.5.1. Przestrzeganie uprawnień  do zaciągania zobowiązań  obciążających budżet. 

Rok 2018  

Uchwałą  Nr XXXVII285/17 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2018 rok upoważniono Burmistrza Miasta do (§§ 10 i 15): 

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości 
poszczególnych limitów zobowiązań, 

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między działami, 
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- przekazania niektórych uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych wydatków 
innym jednostkom organizacyjnym Miasta, 

- do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których 
wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy, 

- przekazywania uprawnień  innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań  
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają  poza rok budżetowy, 

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż  bank prowadzący obsługę  budżetu Miasta. 

Jednocześnie ustalono limity zobowiązań  z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na: 
- pokrycie deficytu budżetu i spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

do kwoty 3 000 000,00 zł, 
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, do kwoty 4 000 000,00 zł, 

Rok 2019  

Uchwałą  Nr 11119/18 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy na 2019 rok upoważniono Burmistrza Miasta do (§ § 10 i 16): 

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości 
poszczególnych limitów zobowiązań, 

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między działami, 

- przekazania niektórych uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych wydatków 
innym jednostkom organizacyjnym Miasta, 

- do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których 
wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy, 

- przekazywania uprawnień  innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań  
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają  poza rok budżetowy, 

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż  bank prowadzący obsługę  budżetu Miasta. 

Jednocześnie ustalono limity zobowiązań  z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na: 
- pokrycie deficytu budżetu i spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

do kwoty 3 000 000,00 zł, 
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- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, do kwoty 4 000 000,00 zł, 

Wyniki kontroli przestrzegania ww. uprawnień  opisano w podrozdziałach 111.3.5.2. i 111.3.5.3. 
niniejszego protokołu. 

3.5.2. Przychody. 

3.5.2.1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy. 

Z oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  
Grad - Skarbnika Miasta wynika, że w badanym okresie z budżetu Gminy nie udzielano 
pożyczek innym podmiotom. Oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2. 

3.5.2.2. Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 
i zagranicznym. 

Z danych ewidencji księgowej kont 134 i 260, sporządzonych Rb-Z kwartalnych 
sprawozdań  o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych, poręczeń  i gwarancji 
oraz z oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  
Grad - Skarbnika Miasta, złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 2 wynika, że w okresie 
objętym kontrolą  nie zaciągano kredytów i pożyczek na rynku krajowym i zagranicznym. 

3.5.2.3. Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. 

W okresie objętym kontrolą  nie zaciągano kredytów i pożyczek na rynku krajowym 
i zagranicznym, co opisano powyżej. 

Z wyjaśnienia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  
Grad - Skarbnika Miasta wynika, że kontrolowana jednostka nie zaciągała kredytów 
i pożyczek (w latach 2016-2019), w związku z umowami na wieloletnie programy, projekty 
lub zadania związane z: 
1) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, 

2) umową  o partnerstwie publiczno-prywatnym, w której partner prywatny zobowiązuje się  
do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub części 
wydatków na jego realizację  lub poniesienia ich przez osobę  trzecią, a podmiot publiczny 
zobowiązuje się  do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności 
poprzez wniesienie wkładu własnego. 

Wyjaśnienie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 32. 

Z oświadczenia Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta, złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 2 wynika, że w latach 2016-2019 i do dnia 
kontroli: 
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- nie zaciągano zobowiązań  w instytucjach finansowych spoza sektora finansów 
publicznych (parabankach), 

- nie zaciągano zobowiązań  finansowych wykazujących podobieństwo do kredytu/pożyczki 

- nie zaciągano kredytów w rachunku bieżącym gminy w latach 2016-2018, zaciągnięto 
natomiast w roku 2019. 

3.5.2.4. Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. 

Z danych ewidencji księgowej (konto 260) oraz oświadczenia Piotra Felińskiego - 
Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika Miasta (złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 2) wynikało, że w okresie objętym kontrolą  nie uzyskano przychodów 
z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. 

3.5.2.5. Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku zagranicznym. 

Z danych ewidencji księgowej (konto 260) oraz oświadczenia Piotra Felińskiego - 
Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika Miasta (złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 2) wynikało, że w okresie objętym kontrolą  nie uzyskano przychodów 
z pożyczek zaciągniętych na rynku zagranicznym. 

3.5.2.6. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. 

Z danych ewidencji księgowej (konto 260) oraz oświadczenia Piotra Felińskiego - 
Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika Miasta (złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 2) wynikało, że w okresie objętym kontrolą  uzyskano przychody z emisji 
papierów wartościowych w roku 2016 w wysokości 3 000 000,00 zł  I w 2018 r. w wysokości 
3 000 000,00 A. Ponadto kontrolowana jednostka posiadała papiery wartościowe 
wyemitowane w 2013 r. w wysokości 6 300 000,00 zł, których częściowy wykup nastąpił  
w 2019 r., co opisano poniżej. 

Wyemitowanie papierów wartościowych, dokonane w 2013 r. zostało objęte poprzednią  
kontrolą  kompleksową, przeprowadzoną  przez Regionalną  Izbę  Obrachunkową  w Szczecinie, 
w2016r. 

Niniejszą  szczegółową  kontrolą  objęto wyemitowane papiery wartościowe w roku 
2016 i 2018. 

Obligacje 2016 r.  

Uchwałą  Nr XIX/151/16 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. wyrażono zgodę  
na wyemitowanie przez Gminę  Miasto Świdwin obligacji komunalnych na okaziciela 
w łącznej liczbie 3 000 sztuk o wartości nominalnej I 000,00 zł  każda, na łączną  kwotę  
3 000 000,00 zł. W uchwale wskazano m.in.: 

- emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji 
nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż  100 osób, 

- obligacje będą  obligacjami na okaziciela, 
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- obligacje nie będą  posiadały formy dokumentu, 
- wierzytelności wynikające z obligacji nie będą  zabezpieczone, 
- wyemitowanie obligacji w 2 seriach: 

seria D - obligacje 6-1etnie o wartości wykupu 1 500 000,00 zł  i terminie wykupu 
do dnia 15 grudnia 2022 r. 
seria E - obligacje 7-1etnie o wartości wykupu 1 500 000,00 zł  i terminie wykupu 
do dnia 15 grudnia 2023 r. 

- cel emisji - pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w2016r., 

- wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną  pokryte z dochodów własnych 
Gminy, 

- oprocentowanie obligacji naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach 
półrocznych, liczonych od daty emisji, 

- oprocentowanie obligacji zmienne, równe stawce WIBOR6M, każdorazowo ustalonej na 
dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę  dla 
inwestorów, 

- oprocentowanie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, 
- obligacje nie oprocentowane od dnia wykupu, 
- spłata odsetek od obligacji z dochodów Gminy Miasta Świdwin, pochodzących z 

podatków i opłat oraz ze sprzedaży mienia komunalnego, 
- wykup obligacji po cenie nominalnej, w dniu wykupu obligacji danej serii, 
- dopuszczono możliwość  nabycia obligacji dowolnej serii przed dniem wykupu w celu ich 

umorzenia (terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz), 
- wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi, upoważniając go do dokonywania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. 

Uchwałą  Nr XC.3 1 7.Z.20 16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta z dnia 
3 sierpnia 2016 r. wydano opinię  pozytywną  o możliwości wykupu w latach 2022-2023 
obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł, wyemitowanych na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu. 

Z przedłożonego Protokołu, sporządzonego w dniu 12.07.2016 r., dotyczącego zamówienia, 
którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień  
publicznych (art. 4 ust. 3), wynikało: 
- przedmiot zamówienia to emisja obligacji komunalnych w 2016 r. o wartości 

3 000 000,00 zł, na pokrycie deficytu w 2016 r. z terminem wykupu w 2022 i 2023 roku, 
- wielkość  środków zabezpieczonych w budżecie - w ramach ogólnych odsetek na obsługę  

długu zgodnie z WPF, 
- oferty złożone przez 4 Wykonawców (wskazanych pod poz. Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 

Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31): 
Oferta Nr I z ceną  609 354,66 zł, 

„ Oferta Nr 2 z ceną  604 543,54 zł  
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Oferta Nr 3 z ceną  633 429,86 zł  
Oferta Nr 4 z ceną  602 800,00 zł  

- dokonano wyboru Oferty Nr 2, ze względu na to, że oferta Nr 4 (z najniższą  ceną) 

posiadała wyższą  prowizję  o 5 500,00 zł, i tak cena wraz z prowizją: Oferty Ne 2 

609 043,54 zł  i Oferty Nr 4 - 612 800,00 zł, natomiast marża na tym samym poziomie 

tj. 1,30% 

Na mocy ww. uchwały, w dniu 22 sierpnia 2016 r. Gmina Miasto Świdwin 

reprezentowana przez Jana Owsiaka - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Przemysława 

Pisuli - Skarbnika Miasta, zawarła umowę  o przeprowadzenie emisji obligacji. Gmina jako 

Emitent udzieliła Bankowi (dane Banku przedstawiono pod poz. Nr 4) zestawienia złożonego 

do akt kontroli pod poz. Nr 31) zlecenia zorganizowania i obsługi emisji niepublicznej 

następujących seriach: 

- 	Seria D - 1 500 obligacji na łączną  kwotę  1 500 000,00 zł, 
- Seria E - 1500 obligacji na łączną  kwotę  1 500 000,00 zł, 
W umowie (i Warunkach Emisji, stanowiących załącznik do umowy) ustalono m.in.: 

- obligacje - papiery wartościowe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, 

niezabezpieczone, 

- emisja obligacji do dnia 31 grudnia 2016 r. 

- wykup obligacji do dnia 15 grudnia 2022 i 2023 r., 

- marża w wysokości 1,30 %„ 

- dzień  płatności odsetek: w dniu 15 marca i 15 września lat: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023. 

- obligacje oprocentowane, kwota odsetek obliczana odrębnie dla każdego Okresu 

Odsetkowego, 

- obliczanie kwoty odsetek - w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień  kolejnego 

Okresu Odsetkowego Agent Kalkulacyjny obliczy kwotę  odsetek według następującej 

formuły: 
O = N x (S+M) x LD: 365, gdzie: 
O - kwota odsetek od jednej obligacji za dany okres odsetkowy, 

N - wartość  nominalna obligacji, 

S - stopa bazowa z dnia ustalenia stopy procentowej, 

M - marża 
LD - liczba dni w danym okresie odsetkowym, 

- Stopa Procentowa mająca zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym 

Dniu Płatności Odsetek będzie Stopa Bazowa, ustalona przez Agenta Kalkulacyjnego 
w odpowiednim Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, powiększona o marżę, 

- ewidencję  obligacji, 

- wynagrodzenie za wykonanie zlecenia objętego umową  w postaci prowizji w wysokości 

4 500,00 zł, wypłata wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej Emitentowi przez 

Bank, w ciągu 21 dni po zwarciu umowy. 
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Z ewidencji konta 260 103 wynikało, że środki obligacji wpłynęły na rachunek 
bankowy w dniu 15.09.20 16 r. w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł. 

Obligacje 2018 r.  

Uchwałą  Nr XXX VIIL/299/1 8 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2018 r. wyrażono zgodę  
na wyemitowanie przez Gminę  Miasto Świdwin obligacji komunalnych na okaziciela 
w łącznej liczbie 3 000 sztuk o wartości nominalnej I 000,00 zł  każda, na łączną  kwotę  
3 000 000,00 zł. W uchwale wskazano m.in.: 

- emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji 
nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż  100 osób, 

- obligacje będą  obligacjami na okaziciela, 
- obligacje nie będą  posiadały formy dokumentu, 
- wierzytelności wynikające z obligacji nie będą  zabezpieczone, 
- wyemitowanie obligacji w 2 seriach: 

seria F - obligacje 6-1etnie o wartości wykupu 1 500 000,00 zł  i terminie wykupu 
do dnia 15 grudnia 2024 r. 
seria E - obligacje 7-1etnie o wartości wykupu 1 500 000,00 zł  i terminie wykupu 
do dnia 15 grudnia 2025 r. 

- cel emisji - pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w 2018 r. w kwocie 465 250,00 zł  oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  w 
kwocie 2 534 750,00 zł, 

- wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną  pokryte z dochodów własnych 
Gminy Miasto Świdwin, 

- oprocentowanie obligacji naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach 
półrocznych, liczonych od daty emisji, 

- oprocentowanie obligacji zmienne, równe stawce WIBOR6M, każdorazowo ustalonej na 
dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę  dla 
inwestorów, 

- oprocentowanie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, 
- obligacje nieoprocentowane od dnia wykupu, 
- spłata odsetek od obligacji z dochodów Gminy Miasta Świdwin, pochodzących z 

podatków i opłat oraz ze sprzedaży mienia komunalnego, 
- wykup obligacji po cenie nominalnej, w dniu wykupu obligacji danej serii, 
- dopuszczono możliwość  nabycia obligacji dowolnej serii przed dniem wykupu w celu ich 

umorzenia (terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz), 
- wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi, upoważniając go do dokonywania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. 

Uchwałą  Nr XXIX.1522.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta z dnia 
27 lutego 2018 r. wydano opinię  pozytywną  o możliwości wykupu w latach 2022-2023 
obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł, wyemitowanych na finansowanie planowanego deficytu 
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budżetu. Opinię  wydano z uwagą  zawartą  w jej uzasadnieniu. Skład Orzekający stwierdził, 
że w latach objętych prognozą  (2018-2025) spłata zobowiązań  nie przekroczy relacji, o której 
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednakże w 2021 r. występuje 
znikoma różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty 
zobowiązań  i wynosi jedynie 0,01 % i należy dochować  wszelkiej staranności, 
aby nie przekroczyć  dopuszczalnego wskaźnika. 

Z przedłożonego Protokołu, sporządzonego w dniu 15.02.2018 r., dotyczącego zamówienia, 
którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień  
publicznych (art. 4 ust. 3), wynikało: 
- przedmiot zamówienia to emisja obligacji komunalnych w 2018 r. o wartości 

3 000 000,00 zł, na pokrycie deficytu w 2018 r. z terminem wykupu w 2024 i 2025 roku, 
- wielkość  środków zabezpieczonych w budżecie - w ramach ogólnych odsetek na obsługę  

długu zgodnie z WPF, 
- oferty złożone przez 4 Wykonawców (wskazanych pod poz. Nr 3, Nr 4, Nr 6 Zestawienia 

złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31): 
Oferta Nr 1 z ceną  619 040,68 zł  (w tym prowizja w wysokości 25 000,00 zł) i marżą  
w wysokości 1,16 %„ 

> Oferta Nr 2 z ceną  535 084,94 zł  (w tym prowizja w wysokości 6 000,00 zł) i marżą  
w wysokości 0,85 %„ 
Oferta Nr 3 z ceną  514 200,00 zł  (w tym prowizja w wysokości 15 000,00 zł) i marżą  
w wysokości 0,75 % 

- dokonano wyboru Oferty Nr 3 (wskazanej pod poz. Nr 6 Zestawienia złożonego do akt 
kontroli pod poz. Nr 31). 

W toku analizy złożonych ofert stwierdzono, że dokonano wyboru oferty z najniższą  ceną  
i najniższą  marżą. 

Na mocy ww. uchwały, w dniu 9 maja 2018 r. Gmina Miasto Świdwin reprezentowana 
przez Jana Owsiaka - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Przemysława Pisuli - 
Skarbnika Miasta, zawarła umowę  organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji. 
Gmina jako Emitent udzieliła Bankowi (dane Banku przedstawiono pod poz. Nr 6) 
zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31) zlecenia zorganizowania i obsługi 
emisji niepublicznej następujących seriach: 
- 	Seria F - 1 500 obligacji na łączną  kwotę  I 500 000,00 zł, 
- 	Seria G - 1500 obligacji na łączną  kwotę  I 500 000,00 zł, 
W umowie (i Warunkach Emisji, stanowiących załącznik do umowy) ustalono m.in.: 
- obligacje - papiery wartościowe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, 

niezabezpieczone, 
- emisja obligacji do dnia 31 grudnia 2018 r. 
- wykup obligacji do dnia 15 grudnia 2024 i 2025 

- marża w wysokości 1,30 %„ 

- oprocentowanie obligacji w danym okresie odsetkowym ustalone jako suma stawki 
WIBOR 6M z drugiego Dnia Roboczego przed rozpoczęciem danego Okresu 
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Odsetkowego oraz marży w wysokości 0,75 %„ z zastrzeżeniem, że oprocentowanie 
obligacji nie może być  niższe niż  marża, 

- odsetki wypłacane w okresach półrocznych z dołu, 

- 	odsetki za dany Okres Odsetkowy naliczane od jednej obligacji wg. formuły: 
K = (R+M) x (D/365) x N, gdzie: 
K - kwota odsetek od jednej obligacji, 
R- stawka WIBOR 6M, 
M - marża, 
D - liczba dni okresu odsetkowego, 
N - wartość  nominalna obligacji, 

- ewidencję  obligacji, 
- wynagrodzenie za wykonanie zlecenia objętego umową  w postaci prowizji w wysokości 

15 000,00 zł, wypłata wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej Emitentowi przez 
Bank. 

Kserokopię  umowy złożono do akt kontroli pod poz. Nr 46. 

Z ewidencji konta 260 103 wynikało, ze środki obligacji wpłynęły na rachunek bankowy 
w dniu 26.07.2018 r. w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł, 

Ewidencję  księgową  kosztów poniesionych odsetek z tytułu spłaty ww. zobowiązań, 
za lata 2018-2019, ewidencjonowano na koncie 260 (z analitycznym wyodrębnieniem odsetek 
od poszczególnych serii obligacji) oraz na koncie 130 (757 75702 * 8110-3-0001). 

Z danych ww. ewidencji wynikało, że w latach 2016-2019 poniesiono koszty odsetek 
od obligacji wyemitowanych w: 

- 2013 r. - odsetki w łącznej kwocie 639 026,00 zł  (w tym: w 2016 r. w kwocie 
158 251,00 zł, w 2017 r. w kwocie 161 000,00 zł, w 2018 r. w kwocie 160 035,00 zł, 
w 2019 r. w kwocie 159 740,00 zł), 

- 2016 r. - odsetki w łącznej kwocie 278 000,00 zł  (w tym: w 2017 r. w kwocie 
93 000,00 zł, w 2018 r. w kwocie 93 000,00 zł  i w 2019 r. w kwocie 92 700,00 zł), 

- w 2019 r. - odsetki w kwocie 76 050,00 zł  

Z oświadczenia ww. osób, złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 2 wynika, 
że w okresie objętym kontrolą  oraz w okresie wcześniejszym, a mającym wpływ na lata 
objęte kontrolą, Gmina nie podejmowała współpracy z firmą  wskazaną  pod poz. Nr I 
Zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 31. 

3.5.2.7. Przychody z prywatyzacji majątku. 

Z danych ewidencji księgowej, sporządzonych sprawozdań  Rb-Z oraz oświadczenia 
złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  Grad - Skarbnika 
Miasta wynika, że w okresie objętym kontrolą  jednostka nie uzyskała przychodów 
z prywatyzacji majątku (oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2). 
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Wobec powyższego zadłużenie Gminy Świdwin, wykazane w ewidencji księgowej 
oraz w sprawozdawczości jednostki, według stanu na dzień  31 grudnia 2018 r. i na dzień  
31 grudnia 2019 r., stanowiły wyemitowane papiery wartościowe w 2013, 2016 i 2018 roku, 
co opisano w dalszych częściach protokołu. 

3.5.3. Rozchody budżetowe. 

3.5.3.1. Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. 

Na dzień  31 grudnia lat 2018 i 2019 kontrolowana jednostka samorządu terytorialnego 
nie posiadała do spłaty kredytów i pożyczek. Oświadczenie w tej sprawie złożyli Piotr 
Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta (oświadczenie złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 2). 

3.5.3.2. Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku zagranicznym. 

W kontrolowanym okresie jednostka nie posiadała zobowiązań  z tytułu kredytów 
i pożyczek zaciągniętych na rynku zagranicznym. Oświadczenie w tej sprawie złożyli Piotr 
Feliński - Burmistrz Miasta i Magdalena Grad - Skarbnik Miasta (oświadczenie złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 2). 

3.5.3.3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę  i podlegających 
wykupowi. 

W kontrolowanym okresie jednostka kontrolowana dokonywała wykupu papierów 
wartościowych, zgodnie z przedłożonymi trzema „Umowami organizacji, prowadzenia 
i obsługi emisji obligacji", opisanymi szczegółowo w podrozdziale 111.3.5.2.6. niniejszego 
protokołu tj. wyłącznie w 2019 r. 

W dniu 10 grudnia 2019 r. dokonano wykupu obligacji - serii AB w kwocie 
2 000 000,00 zł, wyemitowanych w 2013 r. Zgodnie z przedłożoną  kontrolującej umową  
wykup miał  nastąpić  do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

3.5.3.4. Udzielanie z budżetu pożyczek. 

Z danych ewidencji księgowej konta 250, sporządzonych sprawozdań  Rb-N o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz oświadczenia złożonego przez Piotra 
Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdalenę  Grad - Skarbnika Miasta (oświadczenie 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2) wynika, że w okresie objętym kontrolą  jednostka 
nie udzielała z budżetu Gminy pożyczek innym podmiotom (oświadczenie złożono do akt 
kontroli pod poz. Nr 2). 
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3.5.4. Przypadające do spłaty kwoty zobowiązań  związku współtworzonego przez 
jednostkę  samorządu terytorialnego. 

Z oświadczenia Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta (oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2), złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 2, wynika, że w okresie objętym kontrolą  i do dnia niniejszej kontroli jednostka 
nie współtworzyła i nie współtworzy związków międzygminnych. 

3.5.5. Udzielone poręczenia i gwarancje. 

Z oświadczenia Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta (oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 2), złożonego do akt kontroli 
pod poz. Nr 2, wynika, że w okresie objętym kontrolą  i do dnia niniejszej kontroli jednostka 
nie udzielała poręczeń  i gwarancji innym podmiotom. 

3.5.6. Dług publiczny. 

3.5.6.1. Zadlużenie jednostki. 

W toku niniejszej kontroli zbadano poziom zadłużenia kontrolowanej jednostki 
według stanu na dzień  31 grudnia 2018 r. i 2019 r. 

Według ewidencji księgowej (konta 260 Zobowiązania finansowe) na dzień  31.12.2018 r. 
i 	3 1.12.2019 r. stan zadłużenia Miasta z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 
przedstawiał  się  następująco: 
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Lp. 
Tytuł  zobowiązania 

(umowa Nr. . .z dnia...) na kwotę  

Stan zobow. 
na dzień  

01.01.2018r. 
Spłaty 

Stan zobow. 
na dzień  

31.12.2018r. 

Stan zobow. 
na dzień  

01.01.2019r. 
Spłaty 

Stan zobow. 
na dzień  

31.12.2019r. 
Konto 

Bez numeru z dnia 
18 listopada 2018 r. na kwotę  
6 300 000,00 zł  

6300000,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 2 000 000,00 4 300 000,00 
260 
101 

2. 
Bez numeru z dnia 
22 sierpnia 2016 r.. na kwotę  
3 000 000,00 zł  

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
260 
102 

3. 
Bez numeru z dnia 
9 maja 2018 r.. na kwotę  
3 000 000,00 zł  

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
260 
103 

Razem obligacje 12 300 000,00 0,00 12 300 000,00 12 300 000,00 2 000 000,00 10 300 000,00 X 
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Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli (sporządzonej na podstawie 
przedłożonych umów obligacji, danych ewidencji księgowej konta 260 Zobowiązania 
Finansowe) Miasto posiadało zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 
na dzień  31.12.2018 r. w kwocie 12 300 000,00 zł  i na dzień  31.12.2019 r. w kwocie 
10 300 000,00 A. 

Kontrolowana jednostka, zgodnie z oświadczeniem złożonym do akt kontroli pod poz. Nr 2: 

- nie posiadała zobowiązań  wymagalnych (zagadnienie opisano w podrozdziale 11.2.3. 
niniejszego protokołu), 

- nie zaciągała kredytów i pożyczek, 

- nie udzielała poręczeń  i gwarancji innym podmiotom, 

- kredyt w rachunku bieżącym zaciągano wyłącznie w 2019 r. (zagadnienie szczegółowo 
opisano w podrozdziale 11.2.2.2. niniejszego protokołu), 

Wyniki kontroli w zakresie sporządzania sprawozdań  jednostkowych i zbiorczych Miasta, 
według stanu na koniec IV kwartału 2018 i 2019 roku, w zakresie kredytów i pożyczek, 
wyemitowanych papierów wartościowych, udzielonych poręczeń  i gwarancji i zobowiązań  
wymagalnych oraz prezentacji danych o tych zobowiązaniach przedstawiono w podrozdziale 
11.2.5.2. niniejszego protokołu. 

3.5.6.2. Rzetelność  danych wykazanych przez Gminę  w sprawozdaniach, mających 
wpływ na poziom zadlużenia jednostki samorządu terytorialnego. 

Rzetelność  danych wykazanych w Wieloletnich Prognozach Finansowych zbadano 
w oparciu o przedłożone umowy wyemitowanych papierów wartościowych, ewidencji 
księgowej konta 260 Zobowiązania Finansowe, wyciągów bankowych, ewidencji 
poniesionych kosztów odsetek od obligacji. 

3.5.6.2.1. Rzetelność  danych wykazanych przez Gminę  w sprawozdaniach, mających 
wpływ na poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego na dzień  
31 grudnia 2018 r. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą  Nr XXXVL"286/17 Rady 
Miasta z dnia 22 grudnia 2017 r., na lata 2018-2025, przewidziano na rok 2018 maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp w wysokości 9,30 %„ na podstawie przyjętych 
na 2018 rok wielkości: 
- planowanych rozchodów 	 2 534 750,00 zł  
- planowanych rozchodów podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu 	 370 000,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i gwarancji 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i 

gwarancji podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych dochodów ogółem na rok 2018 	 67 605 426,53 zł, 

174 

9 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

gdzie planowany wskaźnik spłat na rok 2018 wynosił  4,30 % i nie przekroczył  maksymalnej 
wysokości dopuszczalnego wskaźnika. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą  Nr XXXVI/286/17 Rady 
Miasta z dnia 22 grudnia 2017 r., na lata 2018-2025, przewidziano na rok 2019 maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp w wysokości 8,94 %„ na podstawie przyjętych 
na 2019 rok wielkości: 

- planowanych rozchodów 	 2 000 000,00 zł  
- planowanych rozchodów podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu 	 320 000,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i gwarancji 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i 

gwarancji podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych dochodów ogółem na rok 2019 	 62 514 000,00 zł, 
gdzie planowany wskaźnik spłat na rok 2019 wynosił  3,71 % i nie przekroczył  maksymalnej 
wysokości dopuszczalnego wskaźnika. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą  Nr XXXVI/286/17 Rady 
Miasta z dnia 22 grudnia 2017 r., na lata 2018-2025, przewidziano na rok 2020 maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp w wysokości 4,57 %„ na podstawie przyjętych 
na 2020 rok wielkości: 
- planowanych rozchodów 	 2 000 000,00 zł  
- planowanych rozchodów podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu 	 250 000,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i gwarancji 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i 

gwarancji podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych dochodów ogółem na rok 2020 	 63 134 000,00 zł, 
gdzie planowany wskaźnik spłat na rok 2020 wynosił  3,56 i nie przekroczył  maksymalnej 
wysokości dopuszczalnego wskaźnika. 

3.5.6.2.2. Rzetelność  danych wykazanych przez Gminę  w sprawozdaniach, mających 
wplyw na poziom zadlużenia jednostki samorządu terytorialnego na dzień  
31 grudnia 2019 r. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą  Nr 111110/18 Rady Miasta 
z dnia 27 grudnia 2018 r., na lata 2019-2025, przewidziano na rok 2019 maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp w wysokości 7,51 %„ na podstawie przyjętych 
na 2019 rok wielkości: 
- planowanych rozchodów 	 2 000 000,00 zł  
- planowanych rozchodów podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
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- planowanych wydatków na obsługę  długu 
- planowanych wydatków na obsługę  długu podlegających 
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i 
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i 

gwarancji podlegających wyłączeniu 
- planowanych dochodów ogółem na rok 2019 
planowany wskaźnik spłat na rok 2019 wynosił  3,50 % 

wysokości dopuszczalnego wskaźnika. 

330 000,00 zł  
wyłączeniu 
	

0,00 zł  
gwarancji 
	

0,00 zł  

0,00 zł  
66 650 122,99 zł  

i nie przekroczył  maksymalnej 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą  Nr III/10/18 Rady Miasta 
z dnia 27 grudnia 2018 r., na lata 2019-2025, przewidziano na rok 2020 maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp w wysokości 5,02 %„ na podstawie przyjętych 
na 2020 rok wielkości: 
- planowanych rozchodów 	 2 000 000,00 zł  
- planowanych rozchodów podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu 	 260 000,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i gwarancji 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i 

gwarancji podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych dochodów ogółem na rok 2020 	 67 850 000,00 zł  
planowany wskaźnik spłat na rok 2020 wynosił  3,33 	i nie przekroczył  maksymalnej 
wysokości dopuszczalnego wskaźnika. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą  Nr III/10/18 Rady Miasta 
z dnia 27 grudnia 2018 r., na lata 2019-2025, przewidziano na rok 2021 maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp w wysokości 3,92 %„ na podstawie przyjętych 
na 2021 rok wielkości: 
- planowanych rozchodów 	 2 300 000,00 zł  
- planowanych rozchodów podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu 	 190 000,00 zł  
- planowanych wydatków na obsługę  długu podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  
- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i gwarancji 

	
0,00 zł  

- potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń  i 
gwarancji podlegających wyłączeniu 	 0,00 zł  

- planowanych dochodów ogółem na rok 2021 
	

69 800 000,00 zł  
planowany wskaźnik spłat na rok 2021 wynosił  3,57 % i nie przekroczył  maksymalnej 
wysokości dopuszczalnego wskaźnika. 

9 
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Ponadto niniejszą  kontrolą  objęto rzetelność  wykazania. w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, przyjetej uchwałą  Nr 111110/18 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018 r.,  
na lata 2019-2025. spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych 
oraz potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.  

Ze sporządzonych Rb-Z - kwartalnych sprawozdań  o stanie zobowiązań  według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń  i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2018 i 2019 r., 
prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej kont 134 Kredyty Bankowe, 260 
Zobowiązania Finansowe, 994 Poręczenia i gwarancje, umów emisji papierów wartościowych 
oraz wyjaśnień  Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta, złożonych do akt kontroli pod poz. Nr 2 i Nr 38 wynikało, że kontrolowana jednostka, 
w 2019 r. i w latach poprzedzających ten rok, a mających wpływ na lata następne, wykazane 
w ww. Wieloletniej Prognozie Finansowej (sporządzonej w zakresie lat 2019-2025), 
nie emitowała papierów wartościowych, nie zaciągała kredytów i pożyczek na rynku 
krajowym i zagranicznym, których odpowiednio wykup czy raty podlegałyby ustawowym 
wyłączeniom z limitu spłat oraz nie udzielała poręczeń  i gwarancji innym podmiotom, 
które podlegałyby ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań. 

Na dzień  31 grudnia 2019 r. Gmina Miasto Świdwin posiadała wyłącznie wyemitowane 
papiery wartościowe w łącznej wysokości 10 300 000,00 zł, podlegające wykupowi w latach 
2019-2021. 

W poniższej tabeli przedstawiono wykup ww. papierów wartościowych. 

Dane wykazane w tabeli, w zakresie dokumentacji źródłowej pochodziły z zawartych umów 
emisji papierów wartościowych (w latach 2013, 2016 i 2018) oraz sporządzonej ww. WPF, 
w zakresie lat 2019-2025. 

Wykup papierów wartościowych. 

2019 2020 2021 
Dane wg WPF Dane wg Dane wg WPF Dane wg Dane wg WPF Dane 	wg 

dokumentacji dokumentacji dokumentacji 
źródłowej źródłowej źródłowej 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 

Ew. różnica Ew. rożnica Ew. różnica 
0,00 0,00 0,00 
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2022 2023 2024 
Dane wg WPF Dane wg Dane wg WPF Dane wg Dane wg WPF Dane wg 

dokumentacji dokumentacji dokumentacji 
źródłowej źródłowej źródłowej 

1 500 000,00 I 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 I 500 000,00 1 500 000,00 

Ew. rożnica Różnica Różnica 
0,00 0,00 0,00 

Jak wynika z powyższej tabeli, dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
przyjętej uchwałą  Nr III/10/18 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018 r., na lata 2019-2025, 
na lata 2019-2025 były zgodne z ww. dokumentacją  źródłową. 

3.5.6.2.3. Zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych - na etapie uchwalenia i wykonania 
budżetu. 

2018 r. 

Na podstawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Nr XXXVII285/17 Rady Miasta 
z dnia 22 grudnia 2017 r.) ustalono, że: 
- planowane dochody bieżące wynosiły 61 640 106,25 zł, 
- planowane wydatki bieżące wynosiły 59 980 579,11 zł, 
co świadczyło o przestrzeganiu, na etapie planowania budżetu, reguły wyrażonej w art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
Według planu po zmianach na dzień  31.12.2018 r.: 
- planowane dochody bieżące wynosiły 62 863 178,89 zł. 
- planowane wydatki bieżące wynosiły 62 111 811,22 A. 
Według sprawozdania Rb - NDS sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 
terytorialnego sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31.12. 2018 roku: 
- wykonane dochody bieżące wynosiły 63 460 233,24 zł, 
- wykonane wydatki bieżące wynosiły 60 180 322,97 zł. 
co na etapie wykonania budżetu świadczyło o przestrzeganiu reguły wyrażonej w art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

2019 r. 

Na podstawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Nr III/9/18 Rady Miasta z dnia 
27 grudnia 2018 r.) ustalono, że: 
- planowane dochody bieżące wynosiły 63 160 032,74 zł, 
- planowane wydatki bieżące wynosiły 61 346 656,74 zł, 
co świadczyło o przestrzeganiu, na etapie planowania budżetu, reguły wyrażonej w art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
Według planu po zmianach na dzień  3 1.12.2019 r.: 
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- planowane dochody bieżące wynosiły 70 885 992,66 zł, 
- planowane wydatki bieżące wynosiły 67 626 925,33 É. 
Według sprawozdania Rb - NDS sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 
terytorialnego sporządzonego za okres od początku roku do dnia 3 1.12.2019 roku: 
- wykonane dochody bieżące wynosiły 70 943 426,59 zł, 
- wykonane wydatki bieżące wynosiły 64 217 067,03 zł. 
co na etapie wykonania budżetu świadczyło o przestrzeganiu reguły wyrażonej w art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

IV. GOSPODARKA MIENIEM. 

4.1. Gospodarka mieniem komunalnym. 
4.1.1. Nieruchomości komunalne. 
4.1.1.1. Unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościami. 
4.1.1.2. Zmiany w stanie nieruchomości. 
4.1.1.3. Ewidencja nieruchomości i zmian w ich stanie. 

Zagadnienia związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (unormowania 
wewnętrzne, zmiany w stanie nieruchomości, ewidencję  nieruchomości i zmiany w ich stanie 
objęto analizą  i opisano w podrozdziale 111.3.1.3.1. niniejszego protokołu - Dochody 
z majątku gminy. 

4.1.1.3 Długoterminowe aktywa finansowe. 
4.1.1.3.1.1. Ewidencja długoterminowych aktywów finansowych i zmian w ich stanie. 

W toku kontroli ustalono, że zmiany w zakresie długoterminowych aktywów 
fmansowych, w okresie objętym kontrolą  nastąpiły wyłącznie w 2015 i 2019 r. Zagadnienie 
objęto kontrolą  i opisano w podrozdziale 111.3.2.2.2. niniejszego protokołu. 

V. ROZLICZENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. 

5.1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi. 

5.1.1. Realizacja planu finansowego. 

Prawidłowość  rozliczania jednostek budżetowych z dokonywanych przez nie wydatków 
w 2018 roku sprawdzono na przykładzie trzech funkcjonujących w Mieście Świdwin 
n/w jednostek budżetowych, tj.: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie. 
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie. 
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdwinie. 

W toku kontroli ustalono, że analitykę  (222 - dochody i 223 - wydatki) dla ww. jednostek 
prowadzono z podziałem na poszczególne jednostki. 
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Ad.1.  
Plan finansowy wydatków (plan po zmianach) ustalony w budżecie dla MOPS w Świdwinie 
na 2018 r. wynosił  ogółem 22 754 394,63 zł  (w następujących działach: 852, 853 i 855). 
Na podstawie zapisów na koncie analitycznym 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych 
MOPS" ustalono, że na wydatki przekazano 22 138 341,27 zł. Ze złożonego sprawozdania 
Rb-28S w dniu 22.01.2019 r. z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej 
jednostki budżetowej wynikało, że plan po zmianach wynosił  22 754 394,63 zł, a wydatki 
wykonane przez jednostkę  budżetową  wyniosły ogółem 22 137 732,27 zł. 

Ad.2.  
Plan finansowy wydatków (plan po zmianach) ustalony w budżecie dla Środowiskowego 
Domu Pomocy w Świdwinie na 2018 r. wynosił  ogółem 715 726,74 zł  w dziale 852. 
Na podstawie zapisów na koncie analitycznym 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych 
ŚDS" ustalono, że na wydatki przekazano 714 364,97 zł. Ze złożonego sprawozdania Rb-28S 
w dniu 22.01.2019 r. z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 
budżetowej wynikało, że plan po zmianach wynosił  715 726,74 zł, a wydatki wykonane przez 
jednostkę  budżetową  wyniosły ogółem 712 844,97 zł. 

W związku z ww. różnicami wynikającymi pomiędzy kwotami z ewidencji księgowej, 
a kwotami wykazanymi w sprawozdaniach wyjaśnienie złożyli Piotr Feliński - Burmistrz 
Miasta, Magdalena Grad - Skarbnik Miasta i Jolanta Kopyść  - Kierownik Wydziału 
Planowania i Finansowo-Budżetowego. Kserokopię  zakresu czynności ww. Kierownika 
złożono do akt kontroli pod poz. Nr 127. Wyjaśnienie złożono do akt kontroli 
pod poz. Nr 107. Z wyjaśnienia wynika, że cyt. „Różnica pomiędzy zapisami na koncie 
analitycznym 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych MOPS" a złożonym przez MOPS 
sprawozdaniem Rb-28S za 2018 r. z wykonania planu wydatków budżetowych wynika 
z zaksięgowania po stronie Ma konta 223 z pominięciem tzw. zapisu technicznego ujemnego 
po obu stronach konta (dla zachowania zasady czystości obrotów), zwrotu niewykorzystanych 
przez jednostkę  środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 609,00 zł  
(22 138 341,27-22 137 732,27=609,00). Błędny zapis dotyczy WB - 93/V/2018 z dnia 
15.05.2018 poz. 9. Ten sam błqd popełniono w trakcie wprowadzania na ewidencję  konta 223 
- „Rozliczenie wydatków budżetowych ŚDS" zwrotu niewykorzystanych przez jednostkę  
środków na wydatki budżetowe w kwocie 1520,00 zł  (714 364,97-712 844,97=1 520,00). 
Błędny zapis dotyczy WB - 122/VI/2018 z dnia 26.06.2018 r. poz. 1 „. 

Kserokopie sprawozdań  Rb-28S za 2018 r. ww. jednostek oraz wydruki kont 223 złożono 
do akt kontroli pod poz. Nr 109. 

Ad.3.  
Plan finansowy wydatków (plan po zmianach) ustalony w budżecie dla Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Świdwinie na 2018 r. wynosił  ogółem 3 547 748,65 zł  (w następujących działach: 
801, 853 i 854). 
Na podstawie zapisów na koncie analitycznym 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych 
SP Nr 1" ustalono, że na wydatki przekazano 3 461 085,65 É. Ze złożonego sprawozdania 
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Rb-28S w dniu 28.01.2018 r. wynikało, że plan po zmianach wynosił  3 547 748,65 zł, 
a wydatki wykonane przez jednostkę  budżetową  wyniosły ogółem 3 461 085,65 zł. 

W zakresie rozliczeń  wydatków ww. jednostki uwag nie wniesiono. 

5.1.2. Rozliczenie dochodów uzyskanych przez jednostkę. 

Prawidłowość  rozliczania dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta 
Świdwin sprawdzono na przykładzie jednostek wymienionych w rozdz. V pkt 5.1.1. 
niniejszego protokołu. 

Ad.1 

Na podstawie sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów stwierdzono 
że MOPS wykonał  w 2018 r. dochody w wysokości 16 967,16 zł, na podstawie zapisów konta 
222 „Rozliczenie dochodów budżetowych - MOPS" ustalono, że za okres 01-12 2018 r. 
zaewidencjonowano dochody przekazane przez MOPS w wysokości 16 967,16 zł. 

Ad.2 

Na podstawie sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów stwierdzono 
że Środowiskowy Dom Samopomocy wykonał  w 2018 r. dochody w wysokości 169,04 zł, 
na podstawie zapisów konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych - ŚDS" ustalono, 
że za okres 01-12 2018 r. zaewidencjonowano dochody przekazane przez ŚDS w wysokości 
169,04 zł. 

Ad.3  
Na podstawie sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów z dnia 28.0 1 .20 18 r., 
stwierdzono że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdwinie wykonała w 2018 r. dochody 
w wysokości 2 858,85 zł, na podstawie zapisów konta 222 - „Rozliczenie dochodów 
budżetowych SP Nr 1 w Świdwinie" ustalono, że za okres 01-12 2018 r. zaewidencjonowano 
dochody przekazane przez SP Nr 1 w wysokości 2 858,85 zł. 

W zakresie rozliczeń  dochodów wymienionych jednostek, uwag nie wniesiono. 

5.2. Rozliczenie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów. 

Z oświadczenia złożonego przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - 
Skarbnika Miasta, złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 2 wynika, że cyt. „Rada Miasta 
w latach 2016-2019 i do dnia kontroli nie podejmowała uchwały w sprawie utworzenia 
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych „. 
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VII. ZAGADNIENIA DODATKOWE. 

6.1. Zgłaszanie i aktualizowanie numerów rachunków bankowych przez Jednostki 
Samorządu Terytorialnego, wynikającego z centralizacji rozliczeń  w VAT. 

Z przedłożonej kontrolującej Informacji, złożonej w dniu 20.12.2016 r., przez Jana 
Owsiaka - Burmistrza Miasta, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdwinie, Informacji 
o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń  
podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych 
na realizację  projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280) wynikało, że Gmina 
Miejska Świdwin rozlicza podatek od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami 
organizacyjnymi, od dnia 01.01.2007 r. W załączniku do Informacji podano: nazwy 
poszczególnych jednostek, ich siedzibę, NIP i Regon. Ponadto wskazano, że wykaz jednostek 
organizacyjnych obejmujących Gminę  Miejską  Świdwin jest określony w zarządzeniu Nr 
WO/132/16 Burmistrza Miasta z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń  podatku 
od towarów i usług w Gminie Miejskiej Świdwin i jej jednostek organizacyjnych. 

Ponadto Burmistrz Miasta i Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Świdwin i Główne 
Księgowe tych jednostek, na prośbę  kontrolującej, złożyli oświadczenia o posiadanych, 
prowadzonych rachunkach bankowych. 

Z oświadczeń  tych wynikało, że Miasto Świdwin posiada 10 rachunków bankowych 
bieżących oraz 23 rachunki bankowe pomocnicze. Kontrolująca dokonała weryfikacji, 
na dzień  05.11.2020 r., podanych numerów rachunków bankowych w „Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT", ustalając że wszystkie wskazane prowadzone rachunki 
bankowe zostały zgłoszone do omawianego Wykazu. 
Kserokopie ww. oświadczeń  złożono do akt kontroli pod poz. Nr 37. 
Uwag, w powyższym zakresie, nie wniesiono. 

6.2. Udzielanie upoważnień  do realizacji zadań  jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie prawa administracyjnego. 

Z przedłożonych kontrolującej Regulaminów Organizacyjnych Urzędu Miasta 
Świdwin, przyjętych zarządzeniami Burmistrza Miasta: 
- Nr .  WO/121/15 z dnia 28 października 2015 r. 
- Nr WO/21/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. 
wynikało, że do zadań  Wydziału Organizacyjnego należy m.in. cyt.: „prowadzenie rejestru 
upoważnień  do działania w imieniu organów Miasta." 
Kserokopie fragmentów Regulaminów złożono do akt kontroli pod poz. Nr 95. 

Z oświadczenia Joanny Płuciennik—Czarneckiej - Kierownika Wydziału 
Organizacyjnego  - wynika, że cyt.: „W § 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Świdwin wprowadzonego zarządzeniem Nr W0/21/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. określono, 
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że Wydział  Organizacyjny prowadzi rejestr upoważnień. W okresie objętym lwntrolq 
nie prowadzono takiego rejestru. Prowadzono wyłącznie rejestrację  wydanych 
upoważnień/pełnomocnictw w formie spisu spraw, do którego dołączano poszczególne 
wydane upoważnienia. Dotychczas nie wydano odrębnego zarządzenia, określającego wzór 
upoważnienia oraz formy prowadzenia rejestru. Obligujemy się  wydać  zarządzenie 
określające formułę  prowadzenia rejestru. W załączeniu przedstawiono przykładową  stronę  
prowadzonego spisu akt." 
Oświadczenie złożono do akt kontroli pod poz. Nr 124. 
Z przedłożonych kontrolującej „Spisów spraw" wraz z udzielonymi przez Burmistrza Miasta 
upoważnieniami i pełnomocnictwami wynikało, że w latach 2017-2020, Spis akt zawierał  
odpowiednio 76, 99, 79 i 86 pozycji. 
Niniejsza kontrolą  objęto losowo wybrane, wydane przez Burmistrza Miasta, pracownikom 
Urzędu Miasta, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, i tak: 
- dla Kierownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin: 

„ Nr WO.0052.50.2017 z dnia 20.10.2017 r. - do przeprowadzenia kontroli 
w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie, w zakresie 
zgodności naliczania stażu pracy Pracowników Przedszkola, upoważnienie terminowe, 
ważne do dnia 17.11.2017 r., 

s" Nr WO.0052.99.2018 z dnia 12.12.2018 r. - do przeprowadzenia kontroli 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdwinie, w zakresie zgodności 

naliczania stażu pracy Pracowników Przedszkola, upoważnienie terminowe, ważne 
do dnia 19.12.2018 r., 

„ 

	

	Nr WO.0052.79.2020 z dnia 3 1.11.2020 r. - do przeprowadzenia kontroli 
w Świdwińskim Ośrodku Kultury w zakresie sposobu nawiązywania i rozwiązywania 
stosunku pracy, upoważnienie terminowe, do dnia 08.12.2020 r. 

- dla Podinspektora Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Świdwin - Nr WO.0052.68.2020 z dnia 
23.10.2020 r. - do przeprowadzenia kontroli w Parku Wodnym „RELAKS" Plac 
Sybiraków 1 w Świdwinie, w zakresie ujawnienia nabytego prawa trwałego zarządu 
nieruchomościami, w księgach wieczystych, upoważnienie terminowe, do dnia 
26.10.2020 r. 

- dla Inspektora ds. planowania i podatków i Podinspektora ds. budżetowych - 
Nr WO.0052.81.2020 z dnia 21.12.2020 r. - do przeprowadzenia kontroli w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdwinie, w zakresie prawidłowości ustalenia dochodów 
z tytułu wynagradzania za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań  
z ustaleniem oraz wypłaty świadczeń  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, upoważnienie terminowe, do dnia 31.12.2020 r. 

- Zastępcy Burmistrza Miasta - Nr WO.0052.8.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. - w czasie 
nieobecności Burmistrza Miasta - do podpisywania sprawozdań  budżetowych, 
sprawozdań  finansowych, dokonywania zmian budżetu, przedkładania projektów uchwał  
zmieniających budżet Radzie Miasta Świdwin, 

- Skarbnika Miasta Świdwin - Nr WO.0052.7.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - 
do wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach w zakresie podatków 
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i opłat lokalnych oraz do podpisywania tytułów wykonawczych w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracyjnym, upoważnienie udzielone na czas nieokreślony, 
wygaśnięcie z chwilą  odwołania z funkcji lub cofnięcia upoważnienia. 

W powyższym zakresie ustalono, że wszystkie ww. upoważnienia zostały: 
- 	udzielone przez osobę  do tego upoważnioną  tj. Burmistrza Miasta, 
- 	opatrzone datą  i podpisane przez osoby, którym ich udzielono, 
- wydane w oparciu o właściwą  podstawę  prawną. 
Ponadto Zastępca Burmistrza i Skarbnik Miasta, upoważnione do wydawania decyzji 
administracyjnych, złożyły stosowne oświadczenia majątkowe. 

Na tym protokół  zakończono. 

Integralną  cześć  protokołu stanowią  załączniki: 

- Nr 1 Protokół  kontroli kasy 
- Nr 2 „Zestawienie akt kontroli od Nr 1 do Nr 127". 
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Burmistrza Miasta został  poinformowany o przysługującym mu, na podstawie 

art. 9 ust. Ia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.), prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia 

w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny odmowy. 

Protokół  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu 
podpisano bez zastrzeżeń. 

Egzemplarz protokołu oznaczony Nr 2 pozostawiono w kontrolowanej jednostce. 

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. Nr 3/2020. 

Świdwin, dnia 4 stycznia 2021 r. 

Podpisy 

STARSZtII INSPEKTOR 

  

gr YiolertJ? i szyńska-Sikora 

  

   

Kontrolujący: 	 Za kontrolowaną  jednostkę  

Kwituję  odbiór protokołu kontroli - egz. Nr 2: 

	 data, podpis, imienna pieczątka 
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ZESTAWIENIE AKT KONTROLI 
(kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Miasto Świdwin) 

WK.091 3.1 500.38.K.2020 

Lp. > Nazwa dokumentu 
Strona akt 
kontroli 

Nr 1.  Procedury wewnętrzne Urzędu Miasta Świdwin - na płycie CD. 
Nr 2.  Oświadczenie w sprawach różnych. 

Nr 3 
Oświadczenie 	złożone 	przez Wójta 	i 	Skarbnika 	oraz 	wydruki 	raportów 
potwierdzające zamknięcie ksiąg rachunkowych za lata 2016-2019. 

Nr 4.  
Kserokopie 	pism 	w 	sprawie 	powierzenia 	obowiązków 	i 	odpowiedzialności 
Skarbnikom Miasta oraz zakresów czynności Skarbników Miasta oraz zadań  
Skarbnika wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Swidwin. 

Nr 5.  Kserokopia uchwał  w sprawie powołania i odwołania Skarbnika Miasta Świdwin. 
Nr 6.  Nazwa Audytora, z którym Miasto Świdwin zawarło umowę  w latach 2016-2019. 

Nr 7.  
Zestawienie podatników podatku od nieruchomości os. fizycznych - wg indeksów 
za2Oł8r. 

Nr S. 
Zestawienie podatników podatku od nieruchomości os. prawnych - wg indeksów 
za2Ol8r. 

Nr 9.  

Wyjaśnienie Burmistrza w zakresie obowiązku Burmistrza kontroli kompletności, 
poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez ten 
organ w bazach danych oświatowych oraz prowadzenia organizacji obsługi 
rachunkowo-finansowej 
i sprawozdawczej w samorządowych jednostkach oświatowych Miasta Swidwin. 

Nr 10.  
Wyjaśnienie Burmistrza i Skarbnika Miasta w sprawie przepisów wewnętrznych 
dotyczących 	procedur 	weryfikowania danych 	przekazywanych 	przez 	szkoły 
publiczne do bazy SIO. 

Nr 11.  
Kserokopie otrzymanych pism w zakresie subwencji otrzymanej przez Miasto 
Swidwin na 2017 r. oraz uchwał  budżetowych tj. zaplanowanych kwot w rozdz. 
75801 w § 2920. 

Nr 12.  
Wyjaśnienie Burmistrza i Skarbnika Miasta złożone w sprawie niewprowadzenia 
zmian w planie w zakresie otrzymanej subwencji pochodzącej z podziału rezerw 
w2017r. 

Nr 13 

Nazwa Oferenta i jednocześnie Wykonawcy w postepowaniu przetargowym na 
„Odbiór i 	transport odpadów komunalnych z nieruchomości 	zamieszkałych 
i niezamieszkałych 	na terenie Miasta Swidwin w terminie od dnia 01.10.2018 r. 
do dnia 30.09.20 19 r.". 

Nr 14 Kserokopia Umowy zawartej w dniu 01.10.2018 r. na okres od dnia 01.10.2018 r. 
do dnia 30.09.2019 r. na „Odbiór i transport odpadów komunalnych ( ... ). 

Nr 15. 
Kserokopia złożonej deklaracji na podatek leśny na 2015 rok oraz wydruki 
Informacji 	z 	Rejestru 	Gruntów 	dla 	Miasta 	Swidwin 	(gruntów 	leśnych) 
i ewidencji księgowej wpłat podatku. 

Nr 16• Wyjaśnienie złożone przez Burmistrza i Skarbnika Miasta w sprawie wykazanej 
powierzchni lasów w deklaracji na 2015 rok. 

Nr 17• Zestawienie losowo wybranych płatników opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2019 r. 

Nr 18 

Wyjaśnienie 	Burmistrza 	i 	Skarbnika 	Miasta 	w 	sprawie 	zaplanowanych 
i wykonanych dochodów i wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 oraz Kserokopie 
uchwał 	budżetowych 	tj. 	zaplanowanych 	kwot 	dochodów 
i wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na 2019 r. 

Nr 19 Kserokopia sprawozdań  budżetowych 	Rb-27S i Rb-28S za 2019 r. (części 
dotyczącej rozdziału 90002). 

Nr 20 

Kserokopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Odbiór 
j 	transport 	odpadów 	komunalnych 	z 	nieruchomości 	zamieszkałych 
i niezamieszkałych na terenie Miasta Swidwin" w terminie od dnia 01.10.2018 r. 
do dnia 30.09.20 19 r. 
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Nr 21.  

Kserokopia 	Protokołu 	postępowania 	o 	udzielenie 	zamówienia 	na 	„Odbiór 
i 	transport 	odpadów 	komunalnych 	z 	nieruchomości 	zamieszkałych 
i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin" w terminie od dnia 01.10.2018 r. 
do dnia 30.09.2019 r. 	oraz notatki z szacowania wartości zamówienia dla 
ww. zadania i ewidencji księgowej wydatków za 2018 r. 

Nr 22.  

Kserokopie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę  za okres od 01.10.2018 r. 
do dnia 30.09.2019 r. za wykonanie zadanie pn. „Odbiór i transport odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta 
Swidwin" oraz wyciągów z rachunku bankowego i ewidencji księgowej tj. konta 
130-900-90002-4300 za lata 2018-2019. 

Nr 23.  

Wyjaśnienie złożone przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta, Magdalenę  Grad 
- Skarbnika Miasta oraz Arkadiusza Kota - Kierownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Srodowiska w sprawie faktycznie poniesionej kwoty 
wydatków, która przewyższała kwotę  ustaloną  w umowie zawartej na odpady 
komunalne w terminie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. 

Nr 24• 
Kserokopie 	trzech 	Decyzji 	nr: 	PFB.3120.5.1.2018, 	PF13.3127.5.2.2018 
i P1F13.3120.0.3.2018 oraz sprawozdawczości podatkowej za 2018 r. 

Nr 25. 
Wyjaśnienie Burmistrza, Skarbnika Miasta i Kierownika Wydziału Planowania 
i Finansowo-Budżetowego w sprawie wykazanych w sprawozdawczości podatkowej 
„skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy" w 2018 r. 

Nr 26 

Kserokopia dokumentacji dotyczącej ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Swidwin" 
w terminie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. 

Nr 27 

Kserokopie 	faktur 	VAT 	wystawionych 	przez 	Wykonawcę 	zgodnie 
z 	Umową 	Nr 	KOŚ.3037.21.2015 	AK 	w 	dniu 	23 	września 	2015 	r. 
za zagospodarowanie odpadów oraz kserokopia ewidencji księgowej tj. konta 201 
za 2019 r. 

Nr 28 
Nazwa Wykonawcy z którym Miasto zawarło umowę  Nr KOŚ.3037.2.2019.BS 
w dniu 02 stycznia 2019 r. 

Nr 29 
Kserokopia 	Umowy 	KOŚ.3037.2.2019.BS 	z 	dnia 	2 	stycznia 	2019 	r. 
na zagospodarowanie odpadów (przeterminowanych leków). 

Nr 30. Kserokopia Umowy Nr KOŚ.3037.21.2015 AK z dnia 23.09.2015 r. 
Nr 31 Zestawienie danych personalnych osób i podmiotów. 

Nr 32 
Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek w związku z realizacją  
programów unijnych. 

Nr 33 
Kserokopia Informacji pokontrolnej NFOŚ  i GW z dnia 12.09.2018 r. 
dot. Rewitalizacji Parku Miejskiego. 

Nr 34 
Kserokopia wystąpienia pokontrolnego Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 
(brak daty), które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 23.11.2015 	r. 
dot. Przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej. 

Nr 35 Kserokopia faktury VAT z dnia 29.12.2019 r. na kwotę  2 541,99 zł, wyciągu 
bankowego, stanu środków na rachunku bankowym. 

Nr 36 Wyjaśnienie Anny Zdunek - Kierownika MOPS i Iwony Gmerek - Głównej 
Księgowej w sprawie zapłaty zobowiązania. 

Nr 37 Oświadczenia 	Burmistrza 	i 	Kierowników 	jednostek 	organizacyjnych 
o posiadanych rachunkach bankowych. 

Nr 38 
Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta w sprawie nie terminowego złożenia Sprawozdania i Rozliczenia dotacji 
w ZUW w Szczecinie. 

Nr 39 Kserokopie umowy o przyznanie dotacji (Klub Seniora+) z budżetu państwa 
i zawartego do niej aneksu. 

Nr 40 
Kserokopie: Sprawozdania końcowego i Rozliczenia (wraz ze „zwrotkami") 
z realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków dotacji z budżetu 
państwa. 

Nr 41 Kserokopie ostatniej zapłaconej faktury, przelewu środków, protokołu odbioru 
końcowego, dotyczących realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków 
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dotacji z budżetu państwa. 

Nr 42 

Kserokopie: oświadczenia o zaangażowaniu na realizację  zadania (finansowe 
wsparcie - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 w Swidwinie) 
środków własnych w wysokości 756 301,33 zł, zestawienie poniesionych kosztów 
(wg. faktur i rachunków) oraz rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów 
przedsięwzięcia. 

Nr 43 
Kserokopia umowy z dnia 24.04.2017 r. i aneksu Nr 1 z dnia 3 1.10.2017 r. 
na ,  realizację 	zadania 	inwestycyjnego 	pn.: 	„Przebudowa 	ul. 	Drawskiej 	10 
w Swidwinie" 

Nr 44 
Kserokopia ewidencji księgowej konta 910 za 20171 2018 rok. 

Nr 45 Kserokopia zarządzenia Nr WO/6/16 Burmistrza Miasta z dnia 7 stycznia 2016 r. 
w sprawie zmian w polityce rachunkowości. 

Nr 46 
Kserokopie: 	ubezpieczeniowej 	gwarancji 	należytego 	wykonania 	umowy 
.oraz aneksu Nr 1 do gwarancji („Przebudowa ul. Drawskiej 10 w Swidwinie") 
i wniosków o przyjęcie depozytów do kasy Urzędu. 

Nr 47 Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta w sprawie ewidencji na koncie 910 w latach 2017-2019. 

Nr 48 Kserokopia umowy, z dnia 19.06.2009 r., o dzieło na wykonanie prac projektowych 
- Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 w Swidwinie. 

Nr 49 Kserokopia umowy, z dnia 20.03.2014 r., na wykonanie prac projektowych - 
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 w Swidwinie. 

Nr 50 Kserokopia wniosku o przyjęcie depozytu do kasy Urzędu Miasta. 

Nr 51 Kserokopie OT i Faktur VAT dot. „Przebudowy budynku mieszkalnego przy 
ul. Drawskiej 10 w Swidwinie" 

Nr 52 Kserokopia ewidencji księgowej konta 080... ,Przebudowa budynku mieszkalnego 
przy ul. Drawskiej 10 w Swidwinie" 

Nr 53 Kserokopia uchwały Nr XXII/168/12 Rady Miasta z dnia 3 1.08.2012 r. w sprawie 
zasad wnoszenia udziałów. 

Nr 54 Kserokopia zarządzenia Nr WO/85/15 Burmistrza Miasta z dnia 16.07.2015 r. 
oraz aktu notarialnego Rep. A numer 4092/20 15 z dnia dot. aportu do Spółki 

Nr 55 
Kserokopie fiagmentu wyciągu z operatu szacunkowego działek Nr 70/2, Nr 70/3 
i Nr 73/2 w m. Swidwin oraz pisma Burmistrza z dnia 03 .07.2015 r. skierowanego 
do Notariusza w sprawie sporządzenia umowy o przekazaniu aportem wkładu 
rzeczowego do Spółki. 

Nr 56 
Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta oraz Arkadiusza Kota - 
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska w sprawie 
aktualności operatu szacunkowego z dnia 08.11.2008 r. na dzień  30.07.2015 r. 

Nr 57 
Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Moniki Spychalskiej - 
Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji w sprawie przedłużenia terminu 
wykonania zadania pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 
w Swidwinie" 

Nr 58 
Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta, Moniki Spychalskiej - 
Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji i Magdaleny Grad - Skarbnika Miasta 
w 	sprawie 	zapłaty 	wynagrodzenia 	częściowego 	za 	realizację 	zadania 
pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 w Świdwinie" 

Nr 59 Kserokopia Zgłoszenia Wykonawcy o częściowym zakończeniu robót dot. zadania 
pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 10 w Swidwinie" 

Nr 60 
Protokół  odbioru częściowego robót na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku 
mieszkalnego 	przy ul. 	Drawskiej 	10 	w Swidwinie" wraz z kosztorysami 
powykonawczymi, na dzień  3 1.07.2017 r. 

Nr 61 Kserokopie uchwał  wymienionych w rozdz. III w pkt 3.4.2. dotyczących odpadów 
komunalnych. 

Nr 62. Kserokopia Umowy Nr KOŚ.3037.4.20 19 z dnia 03.01.2019 r. 

Nr 63 Kserokopie: deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 rok Miasta Świdwin 
złożonej w dniu 19.01.2015 r. wraz z załącznikiem i wydrukiem Obsługa Majątku 
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Trwałego Urzędu Miasta Świdwin, księgowości analitycznej zaksięgowanej wpłaty 
dla podatnika Miasto Świdwin, wydruki Informacji z rejestru powierzchni gruntów 
dla Miasta 	Swidwin 	według 	stanu 	na dzień 	31.12.2015 	r. 	oraz 	uchwały 
Nr XLIy/366/14 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. 

Nr 64. 

Wyjaśnienie złożone przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta, Magdalenę  Grad 
- Skarbnik Miasta oraz Marię  Piętka - Inspektora ds. wymiaru podatków w zakresie 
wykazanych powierzchni w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 r. 
Gminy Miejskiej Swidwin oraz kserokopie złożonych w trakcie niniejszej kontroli 
dwóch korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 r. wraz z ewidencją  
księgową  przeksięgowania wpłaty podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 
420,00 É. 

Nr 65 

Wyjaśnienie złożone przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta, Magdalenę  Grad 
- Skarbnik Miasta oraz Jolantę  Kopyść  - Kierownika Wydziału Planowania 
i 	Finansowo-Budżetowego 	w 	sprawie 	księgowania 	dochodów otrzymanych 
z zezwoleń  alkoholowych z pominięciem konta rozrachunkowego 221. 

Nr 66 
Wydruki ewidencji księgowej konta 130 otrzymanych dochodów z zezwoleń  
alkoholowych za 2019 r. 

Nr 67.  
Wyjaśnienie 	złożone 	przez 	Piotra 	Felińskiego 	- 	Burmistrza 	Miasta 
w sprawie wyłączenia pracowników podatkowych od udziału w sprawach 
dotyczących jego zobowiązań  podatkowych. 

Nr 68.  
Kserokopia 	pisma 	z 	dnia 	02.10.2013 	r. 	oraz 	pisma 	nr 	WO.0052.78.2018 
z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wskazania osoby pełniącej obowiązki pracodawcy 
wobec Burmistrza (osobą  p.o. był  Sekretarz Miasta). 

Nr 69 
Kserokopie pism Nr WO.2350.655.2018 z dnia 29.12.2016 r.,Nr WO.2350.624.2018 
z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz Nr WO.2350.537.2018 z dnia 23 	ź17iernika 2018 r. 

Nr 70 

Kserokopie: 	pisma 	WO.23.50.613.2018 	z 	dnia 	21.11.2018 	r. 	informującego 
o ekwiwalencie pieniężnym za niewykorzystany urlop, ewidencji księgowej tj. listy 
płac ekwiwalentu, wydruku z konta 130 oraz kart urlopowych wykazujących dni 
urlopu Burmistrza Miasta Swidwin. 

Nr 71 

Wyjaśnienie złożone przez Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta, Magdalenę  Grad 
- Skarbnika Miasta i Jolantę  Kopyść  - Kierownika,  Wydziału Planowania 

Finansowo-Budżetowego w sprawie kwoty odpisu na ZFSS na 2018 r. wykazanej 
w sprawozdaniu Rb-28S za 2018 r. 

Nr 72.  
Kserokopie: 	ewidencji księgowej 	konta 851 	i 	130 za 2018 r., ostatecznego 
naliczenia odpisów na 2018 r., sprawozdania Rb-28S za 2018 r. oraz ewidencji 
księgowej konta 130 z kwotą  19,76 zł. 

Nr 73.  
Kserokopie uchwał  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Świdwin, 
list wypłat wynagrodzenia Burmistrza za miesiące od lipca do 20 listopada 2018 r. 
oraz list z kwotami do wypłaty do banku. 

Nr 74 
Kserokopie 	Regulaminów 	wynagradzania 	pracowników 	wprowadzonych 
Zarządzeniami Burmistrza Miasta Swidwin. 

Nr 75.  
Kserokopie pism (2), na podstawie których przyznano dodatek specjalny Zastępcy 
Burmistrza, zestawień  zbiorczych wynagrodzeń  Zastępcy Burmistrza za lata 2017-
2018 oraz list z kwotami do wypłaty do banku. 

Nr 76.  
Kserokopie 	zadań 	Zastępcy 	Burmistrza 	wynikających 	z 	Regulaminu 
Organizacyjnego oraz z podziału kompetencji wprowadzonego Zarządzeniem 
Nr WO/29/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. 

Nr 77 
Zestawienie indeksów losowo wybranych dłużników posiadających zaległości 
podatkowe na dzień  31.12.2018 r. 

Nr 78 

Wykazy podjętych przez organ podatkowy czynności egzekucyjnych wobec 
dłużników 	posiadających 	zaległości 	bieżące 	na 	dzień 	31.12.2018 	r. 
z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych, opłaty 
śmieciowej oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w Urzędzie Miasta Swidwin. 

Nr 79.  
Kserokopie deklaracji podatku od nieruchomości na 2018 r. złożonych przez trzech 
podatników os. prawne na niezmienionym wzorze deklaracji oraz uchwały w 
sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji. 

Nr 80.  Wyjaśnienie 	złożone 	przez 	Burmistrza, 	Skarbnika 	i 	Kierownika 	Wydziału 
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Planowania i Finansowo-Budżetowego w sprawie ustaleń  dotyczących podatników 
podatku od nieruchomości za 2018 r. os. prawnych oraz dokumentacja podatnika 
ujętego pod poz. 5 zestawienia złożonego do akt kontroli pod poz. Nr 8. 

Nr 81. 
Kserokopia faktury Nr 27/6/2013 z dnia 21.06.2013 r. za wykonanie robót 
dodatkowych wraz z protokołem i Zestawieniem, w ramach zadania „Renowacja 
Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem. 

Nr 82 
Kserokopie ewidencji konta 240 9991 za lata 2013 i 2018, wyciągu bankowego 
Nr 17/1./2019 (611 866,29 zł  

Nr 83.  
Kserokopie: 	ewidencji 	księgowej 	konta 	130 921-92120-6050-1-0001-00148 
za 2019 r. oraz wniosku o dokonanie zapłaty ww. zobowiązania z dnia 24.01.2019 r, 
złożonego przez Radcę  Prawnego. 

Nr 84.  Kserokopia Wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27.04.2018 r. 
Nr 85.  Kserokopia Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23.01.2019 r. 
Nr 86.  Kserokopia wezwania do zapłaty - pismo z dnia 08.07.2013 r. 

Nr 87 
Kserokopia pisma znak W03041.1.2013 z dnia 11.07.2013 r., - odpowiedź  
Burmistrza na wezwanie do zapłaty. 

Nr 88 
Kserokopia Protokołu kontroli przeprowadzonej przez Wydział  Wdrażania RPO 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Nr 89.  Kserokopia postanowienia Starszego Referendarza Sądowego z dnia 16.09.2019 r. 
Nr 90.  Kserokopie ewidencji konta 130..., w zakresie odsetek i kosztów sądowych. 

Nr 91 
Kserokopie uchwały Nr IV/23/19 Rady Miasta z dnia 30.01.2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie Miasta. 

Nr 92. 
Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta, Magdaleny Grad - Skarbnika 
Miasta i Moniki Spychalskiej - Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji 
w sprawie wartości środka trwałego. 

Nr 93 
Kserokopie: umowy Nr LRP.3037.6.2017 z dnia 24.07.2017 r. na wykonanie 
dokumentacji projektowej. 

Nr 94.  Kserokopia umowy o finansowe wsparcie z dnia 24 marca 2016 r. 
Nr 95.  Kserokopia fragmentu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Swidwin. 

Nr 96 Kserokopie Protokołu z przeprowadzonych rokowań  z dnia 24.05.2018 r. (działka 
Nr 75/4) i aktu notarialnego sprzedaży. 

Nr 97 Kserokopia ogłoszenia o przetargu z dnia 25.05.2016 r. (działka Nr 75/4) oraz pisma 
z dnia 27.05.2016 r. do potencjalnego nabywcy. 

Nr 98 Kserokopie fragmentów wyceny nieruchomości, jej aktualizacji i ogłoszenia 
o rokowaniach (działka Nr 75/4) 

Nr 99 
Kserokopie ogłoszeń  (6) o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż  
działki Nr 115/148 oraz ńagmentu operatu szacunkowego wraz z klauzulą  
do operatu. 

Nr 100 Kserokopie 	ogłoszeń 	(4) 	o 	przetargach 	ustnych 	nieograniczonych 
na sprzedaż  działki Nr 115/154 

Nr 101 
Kserokopie fragmentu operatu szacunkowego wraz z klauzulą  o aktualizacji. 

Nr 102 
Kserokopia ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż  działki Nr 115/154 

Nr 103 
Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Eweliny Nikipierowicz - 
Kierownika 	Wydziału 	Przedsiębiorczości, 	Gospodarki 	Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego w sprawie transakcji sprzedaży. 

Nr 104 Wyjaśnienie Piotra Felińskiego - Burmistrza Miasta i Magdaleny Grad - skarbnika 
Miasta w sprawie ponoszonych wydatków ze środków publicznych nie związanych 
z realizacją  zadań  własnych. 

Nr 105 Kserokopia fragmentu załącznika Nr 15 do uchwały Nr XXI V/1 89/16 Rady Miasta 
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 r. 
oraz zmian w budżecie wg stanu na dzień  3 1.12.2017 r. 

Nr 106 Wykaz losowo wybranych pracowników (10) do zweryfikowania wydatków 
z tytułu wynagrodzeń  osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego. 

Nr 107 Wyjaśnienie 	złożone 	przez 	Burmistrza, 	Skarbnika 	i 	Kierownika 	Wydziału 
Planowania i Finansowo-Budżetowego w sprawie ustaleń  dotyczących różnic - 
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pomiędzy wydatkami wynikającymi z ewidencji księgowej, a sprawozdaniem 
Rb-28S jednostek budżetowych MOPS i SDS za 2018 r. 

Nr 108 Wyjaśnienie złożone przez Burmistrza. Skarbnika i Kierownika Wydziału Oświaty 
w sprawie jednorazowego dodatku dla nauczycieli mianowanych za 2017 r. 

Nr 109 Kserokopie sprawozdań  Rb-28S za 2018 r. jednostek MOPS i ŚDS oraz wydruki 
kont 223 tych jednostek. 

Nr 110 
Kserokopie: 	sprawozdania 	z 	wysokości 	średnich 	wynagrodzeń 	nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Miasto Swidwin za 2017 r., pism ze szkół  o podziale jednorazowego dodatku 
dla nauczycieli oraz przelewów bankowych. 

Nr 111 Wydruki Informacji z rejestru gruntów według stanu na 01.01.2015 r. wraz 
z wydrukami z ksiąg wieczystych. 

Nr 112 Wyjaśnienie złożone przez Burmistrza, Skarbnika i Podinspektora ds. budżetowych 
w sprawie rozliczania należnych ryczaltów samochodowych Burmistrza. 

Nr 113 Kserokopie oświadczeń  o korzystaniu z samochodu prywatnego wraz z listami 
obecności i listami płac za m-ce: III i D(.2019 r. oraz 1, III, V i X.2020 r. 

Nr 114 
Wyjaśnienie 	złożone przez Burmistrza, 	Skarbnika 	i 	Kierownika 	Wydziału 
Planowania i Finansowo-Budżetowego w sprawie kwot dotyczących skutków 
obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości. 

Nr 115 

Kserokopie sprawozdań  podatkowych Rb-PDP i Rb-27S za 2015 r., wydruki 
zestawień 	zbiorczych 	uszczuplenia 	podatku 	od 	nieruchomości 	na 	dzień  
31.12.2015 r. (osoby prawne i fizyczne) oraz zestawienie (naliczenie) uszczuplenia 
dotyczącego zaniżonych gruntów Gminy Miejskiej Swidwin i obliczenia własne 
inspektora w zakresie subwencji. 

Nr 116 Kserokopia ewidencji księgowej konta 20102-00-110 10 

Nr 117 Zestawienie 	poniesionych 	wydatków 	na 	kwiaty 	i 	usługi 	gastronomiczne, 
w 2019 r., sporządzone przez Monikę  Wojtulską  - Inspektora. 

Nr 118 
Kserokopia ewidencji księgowej kont 201 02-00-11010, 201 02-00-16492-00, 201 
02-00-16813-00, 20102-00-16582-00, 20102-00-16309-00, 20102-00-08180, 201 
02-00-08445, 20102-00-07680, 20102-00-16960-00, 20102-00-16822-00 za 2019 

Nr 119 i Kserokopie faktur dot. wydatków na kwiaty  usługi gastronomiczne —2019 r. 

Nr 120 
Kserokopie ewidencji księgowej kont 20102-00-11010 i 20102-00-15137-00, 

Nr 121 
Kserokopia ewidencji księgowej kont 201 02-00-06682, 20102-00-03653, 201 02- 
00-17142-00, 	201 	02-00-1723-00, 201 	02-00-17754-00, 	201 	02-00-16582-00 
za 2020 r. 

Nr 122 Zestawienie 	poniesionych 	wydatków 	na 	kwiaty 	i 	usługi 	gastronomiczne, 
w 2020 r., sporządzone przez Monikę  Wojtulską  - Inspektora. 

Nr 123 
i Kserokopie faktur dot. wydatków na kwiaty  usługi gastronomiczne - 2020r. 

Nr 124 Oświadczenie 	Joanny 	Płuciennik-Czarneckiej 	- 	Kierownika 	Wydziału 
Organizacyjnego w sprawie prowadzenia Rejestru upoważnień. 

Nr 125 Kserokopie 	protokołów 	z 	przeprowadzonych 	przetargów 	na 	sprzedaż  
nieruchomości działki Nr 75/4 

Nr 126 Kserokopie 	protokołów 	z 	przeprowadzonych 	przetargów 	na 	sprzedaż  
nieruchomości działki Nr 115/154 

Nr 127 Kserokopie zakresów czynności pracowników. 
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Załącznik nr 1 do protokołu kontroli 

RIO - WK - 0913 - 1500.38.K.2020 

PROTOKÓŁ  

z inwentaryzacji kasy 

przeprowadzonej w dniu 15.12.2020r. 	 godz. 11.28 

przez Violettę  Tuszyńską  - Sikorę  
Starszego Inspektora WK RIO w Szczecinie 

przy udziale: 

Jolanty Kopyść 	 Kierownika Wydziału Planowania i Finansowo-Budżetowego 
(imię  i nazwisko pracownika urzędu gminy) 	 (stanowisko służbowe) 

Zespół  spisowy w obecności kasjera 
Agnieszki Grzywacz - Podinspektora ds. księgowo-kasowych 

(imię  i nazwisko) 

komisyjnie przeliczył  stan gotówki oraz dokonał  przeglądu niewykorzystanych druków 

ścisłego zarachowania stosowanych w obrocie gotówkowym. 

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono: 

1. 	Stan gotówki w kasie: 

Waluta polska: 

a) banknoty 
	 .4 szt à 200 zł 	 800,00 zł  

	  26 szt à 100 zł 	 2 600,00 zł  

	  24 szta 50 zł 	 1200,00 zł  

	  - szta 20 zł 	 0,00 ZI 

	 84 szt à 	10 zł 	 840,00 zł  

b) bilon razem 	 250,77 zł  

c) ogółem stan gotówki w dniu spisu 	 5 690,77 zł  

d) stan gotówki wynikający z raportu kasowego: 

Nr 4209 zdnia 15.12.2020r. 	 3686,60 zł  

Nr 5203 z dnia 15.12.2020 r. 	 2004,17 zł  

e) niedobór / nadwyżka 	 0,00 zł  

Stan gotówki przechowywanej w kasie jest zgodny z ewidencją  / niezgodny z 
cwidcncją.*2) 
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Waluty obce: (wyszczególnić  jw. wg waluty i nominału) 	Nie występują  

2. 	Stan znaków opiaty skarbowej 1): Nie występują  

 

a) znaki opłaty skarbowej: 

b) wartość  znaków skarbowych ogółem 
zł  

c) gotówka ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej 
zł  

	  zł  

   

   

Stan znaków opłaty skarbowej jest zgodny z ewidencją  / niezgodny z ewidencją.*2) 

3. 	Inne wartości pieniężne: 

Rodzaj 
Stwierdzony stan faktyczny Stan wg ewidencji 

Ilość  Wartość  Termin 
płatności 

Ilość  Wartość  

• czeki gotówkowe 
obce 

- 

• czeki 
rozliczeniowe 
obce 

- 

• weksle obce - 

• inne papiery 
wartościowe 
(opis rodzaju) 

- 

• gwarancje 
należytego 
wykonania umowy 

7 843 837.51 7 843 837,51 

• razem inne 
wartości pieniężne 

7 843 837,51 7 843 837,51 

Stan innych wartości pieniężnych jest zgodny z ewidencją  / niezgodny z ewidencją.  *2)  

4. 	Druki ścisiego zarachowania: 

a) 	książeczki czekowe przechowywane w kasje 

Nazwa 
banku 

Czeki gotówkowe 

Stan ostatni wykorzystany 
stwierdzony wg ewidencji 

data numer 
od numeru do numeru Od numeru do numeru 

PKO 
BP 

Rach. 
Bież. 

0009430461 000943500 0009430461 000943500 09.12.2020r. 0009395500 
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PKO 
BP 

ZFŚS 
0009374191 0009374200 0009374191 0009374200 08.12.2020r. 0009374190 

BGŻ  
wadiu 

m 
0009380338 0009380357 0009380338 0009380357 26.11.2018 r. 0003132468 

X Czeki rozrachunkowe 

b) inne druki objęte ewidencją  (kasa przyjmie - KP, kasa wypłaci - KW, 
kwitariusze, pozostałe - wymienić  jakie) 

Wyszczególnienie 

Stan druków Ostatni wykorzystany 
druk 

Stwierdzony wg ewidencji 
data numer od 

numeru 
do 

numeru 
Od 

numeru 
do 

numeru 
Dowody KP 680/2020 720/ 680/2020 720/ 09.12.2020 682/2020 

Dowody KW 80/2019 103/ 80/2019 103/ 20.07.2020 85/2020 

Stan znaków druków ścisłego zarachowania jest zgodny z ewidencją  / niezgodny z 
cwidencjq.*24  

S. 	Depozyty stwierdzone w kasie w dniu spisu: 	Nie występują  

Rodzaj depozytu Właściciel 
Stwierdzony stan 

faktyczny wg ewidencji 

Stan depozytów jest zgodny z ewidencją  / niezgodny z ewidencją. *2) 
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Protokół  niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

pozostawiono w kontrolowanej jednostce. 

W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie 

odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń  - wniosła zastrzeżenia* 

EKTOR 
go ,w ? ,  asowych 

Czytelne podpisy ezlonków 
pi kasjera 	 zespołu spisowego ISPEKTOR 

STARSZY  

1) 
mgr Violetta Tu 1 zyńska.Stkora  

WYD7TĄ  
2)  

3)  

PODI 
i. ksi 

Po 
mac 

* 	niepotrzebne skreślić  



Piotr Feliński 
	

Akta kontroli poz. Nr 2 
Burmistrz Miasta Swidwin 

Magdalena Grad 
Skarbnik Miasta 

Oświadczenie 

1. W latach 2016-2019 i do dnia kontroli (oraz w okresie wcześniejszym, 

a mającym wplyw na lata objęte kontrolą): 

- z budżetu Gminy nie udzielano kredytów i pożyczek, 

- nie zaciągano kredytów na rynku krajowym, 

- nie zaciągano pożyczek na rynku krajowym, 

- nie zaciągano kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym, 

- wyemitowano papiery wartościowe w 2016 i 2018 roku, 

- nie zaciągano zobowiązań  finansowych wykazujących podobieństwo 
do kredytu/pożyczki, 

- nie zaciągano zobowiązań  w instytucjach finansowych spoza sektora finansów 
publicznych (parabankach), 

- nie prywatyzowano majątku, 

- nie udzielono poręczeń  i gwarancji innym podmiotom, 

- zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym Gminy w roku 2019, 

- zakładano lokaty terminowych wolnych środków budżetowych w roku 2016, 
2017, 2019. 

- nie udzielano zamówień  publicznych z zastosowaniem przesłanki in-house, 

- ponoszono wydatki na optymalizację  podatku VAT (zawarto umowę  na usługi 
doradcze związane z rozliczaniem podatku VAT w 2016- 2019 roku), 

- Gmina nie uczestniczyła w związkach komunalnych. 

- nie zawierano umów w partnerstwie publiczno-prywatnym, 

- nie ponoszono wydatków na Fundusz Wsparcia Policji, 

- poniesiono wydatki na wniesienie wkładów do Spółek w roku 2019 

- nie zakładano i nie korzystano z kart płatniczych, 
- nie ponoszono kosztów związanych z usuwaniem skutków zdarzeń  drogowych, 
- udzielano ulg w spłacie należności z tytułu dochodów z mienia komunalnego, 

- Rada Miasta nie podejmowała uchwał  w sprawie utworzenia wyodrębnionych 
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, 

- Rada Miasta podejmowała uchwały w sprawie ustalenia wydatków 
niewygasających w latach 2017, 2018,20 19. 



- nie otrzymano oferty współpracy od Spółki BMB GROUP Szczecin Mirosław 
Żelewski i nie podjęto współpracy z tą  Spółką, 

Świdwin, dn. 26.10.2020 r. 
Pieczątka i podpis 

BURMIS 

iotr 

Z MIASTA 

eliński 

 



Akta kontroli poz. Nr 31 

Zestawienie podmiotów 

Lp. Nazwa podmiotu 

Nr 1 Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca z siedzibą  w Świdwinie. 

Nr 2 Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

Nr 3 Bank 	Gospodarstwa 	Krajowego 	Departament 	Usług 	Agencyjnych, 	ul. 	Aleje 
Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nr 4 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

Nr  SGB Bank S.A. 

Nr 6 Bank PKO BP S.A. 

Nr 7 Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca ul. Piłsudskiego 2/25 Świdwin 

Nr 8 Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą  
w Wardyniu Górnym 

Nr 9 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie 

Nr 10 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie 

Nr 11 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie 

Nr 12 Klub Sportowy Piłki Nożnej „Spójna" w Świdwinie 

Nr 13 Biuro Wyceny Nieruchomości B 8B Balejko Sp. C., 78-300 Świdwin, Różna 

Nr 14 F.H.U. BUD-MAX Marzena Wnuk, ul. Cicha 2,78-300 Świdwin 

Nr 15 Zakład Nadzoru Inwestorskiego Jan Basak ul. Letnia 1, 78-300 Świdwin 

Nr 16 Wiesław Sieniakowski, W. 3 Marca 43/3, 78-300 Świdwin 

Nr 17 Alicja Pracz Notariusz ul. Wojska Polskiego 4B/2, 78-300 Świdwin 

Nr 18 Zakład 	Ogólnobudowlany 	„STEFBUD" 	Stefan 	Basiów, 	78-300 	Świdwin, 
ul. Batalionów Chłopskich 18 a. 

Nr 19 Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Kamil Szyposzyński, ul. 3 Marca 52, 
78-300 Swidwin 

Nr 20 Pracownia Projektowa „DOMPROJEKT" ul. Bolesława Chrobrego 4B, 78-300 Świdwin 



78-300 Świdwin 

Nr 21 Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. k, Al. Jana Pawła II 22, 
00-133 Warszawa 

Nr 22 Ferroplast Zbigniew, Elżbieta, Dawid Rybiccy Spółka Jawna, Świdwinek Nr 29A, 
778-300 Swidwin 

Nr 23 PHU „FLORA" Grażyna Piwosz, 78-300 Świdwin, ul. I Maja 16 

Nr 24 Fromageria Prawdziwe Smaki 

Nr 25 Przystań  T. Prusaczyk 

Nr 26 Ewenwik Halina Ogiejko 

Nr 27 Restauracja Bajka 

Nr 28 Bar Kaprys 

Nr 29 Restauracja Zamkowa 

Nr 30 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Nr 31 Losir Sp. o.o. 

Nr 32 21 Baza Lotnictwa Taktycznego 

Nr 33 Kwiaciarnia Różyczka 

Nr 34 Bar Smakosz 

Nr 35 Świdwiński Ośrodek Kultury 

Nr 36 Daniel Wójcik 

Nr 37 Pizzeria Muzyczna 

Nr 38 Retro Ewa Paprocka 

STARSZY I ĄSPEKTOR 

mgr Viok(ta Tu#zyńska-Sikora 


