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Wystąpienie pokontrolne 
 

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Deszczno (Deszczno 63, 66-446 Deszczno)  

w dniach od 9 do 31 stycznia 2013 r., w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej  

z budżetu Wojewody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacji 

dochodów budżetowych w związku z wykonywaniem zadań zleconych. 

 

W związku z powyższym, stosownie do art. 47 w związku z art. 46 ustawy, przekazuję Panu niniejsze 

wystąpienie pokontrolne.  

 

Kontrolowana działalność w zakresie wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody oraz 

realizacji dochodów budżetowych w związku z wykonywaniem zadań zleconych została oceniona 

pozytywnie z nieprawidłowościami. 

 

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r., Urząd Gminy w Deszcznie 

otrzymywał dotacje oraz uzyskiwał dochody z tytułu realizacji zadań zleconych. Ustalono, że dotacje 

zostały ujęte w budżecie gminy na podstawie informacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - pismo FB.I.3110.32.2011.MRat z dnia 17.10.2011 r. Wszystkie 

zmiany planu dotacji dokonywane na podstawie zarządzeń Wojewody Lubuskiego lub decyzji Ministra 
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Finansów wprowadzone zostały do budżetu gminy zarządzeniami Wójta lub Uchwałami Rady Gminy. 

W uchwale budżetowej ujęto planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w rozdziale 

85212 w §2360. 

Sprawdzono wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przyjętą 

metodyką kontroli. 

Dotacje na zadania w rozdziale 01095, 75011 i 75212 realizowane były przez Urząd Gminy  

w Deszcznie. 

W rozdziale 01095 skontrolowano wykorzystanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.). 

W kontrolowanym okresie wydano 128 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, na łączną kwotę 114.565,48 zł. 

Skontrolowano 7 decyzji, co stanowi 5,47% wydanych decyzji. Do kontroli wybrano decyzje  

o najwyższych wartościach, na podstawie których wypłacono producentom rolnym kwotę  

44.161,22 zł, co stanowi 38,55% zwróconego podatku akcyzowego na dzień 30.09.2012 r.  

Wnioski zostały rzetelnie zweryfikowane. Żaden ze skontrolowanych rolników nie odwołał się od 

wydanych decyzji. Pozostałe wymogi wynikające z powyższej ustawy oraz przepisów wykonawczych 

zostały także zachowane.  

Koszty obsługi na realizację zadania zostały wyliczone w prawidłowej wysokości 2.291,31 zł. 

Skontrolowano wszystkie poniesione przez gminę koszty obsługi. Środki zostały przeznaczone na 

wypłatę nagród wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup papieru, 

kopert i tonerów. Nagrody zostały przyznane przez Wójta w dniu 30.05.2012 r. dla trzech 

pracowników wykonujących zadanie. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone do LUW  

w terminie.  

 

W rozdziale 75011 na dzień 30.09.2012 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 56.300,00 zł, którą 

wykorzystano oraz skontrolowano w całości. Dotacje przeznaczono na zakup materiałów, wypłatę 

części wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone.  

Dotacja w rozdziale 75212 została wykorzystana w czwartym kwartale 2012 r. 

 

Skontrolowane wydatki w rozdziale 01095 i 75011 zostały dokonane w sposób rzetelny, legalny  

i gospodarny oraz prawidłowo zaklasyfikowane i zaksięgowane w ewidencji księgowej. Dokumenty 

księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez 

upoważnionych pracowników, zadekretowane i zatwierdzone do wypłaty. Zobowiązań wymagalnych 

nie stwierdzono. Kwoty dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 
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Urząd Gminy w Deszcznie przekazywał dotacje w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziałach  85212, 

85213 i 85295 na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, który jest jednostką podległą 

gminie i wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Wysokość otrzymanej i przekazanej dotacji 

wyniosła 2.251.670,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że dotacje były przekazywane 

w sposób umożliwiający pełne i terminowe realizowanie zadań zleconych przez OPS.  

Skontrolowano wydatki dokonane na dzień 30.09.2012 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej: 

1) 85212 - na kwotę 252.542,11 zł, co stanowi 11,46% wykorzystanej dotacji w tym rozdziale. 

Skontrolowane środki dotyczą wypłaconych w czerwcu 2012 r. świadczeń rodzinnych i świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków dokonanych w §4210, §4300 i §4700, które dotyczyły 

zakupu materiałów biurowych, tonerów, części do komputerów, druków, usług pocztowych  

i informatycznych, szkoleń. 

Przysługujące gminie 3% na koszty obsługi w rozdziale 85212 zostały wyliczone prawidłowo, 

stosownie do art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawa z dnia 7 września 2007 roku 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228). 

2) 85213 - na kwotę 6.505,20 zł, co stanowi 39,74% wykorzystanej dotacji w tym rozdziale. 

Na podstawie deklaracji ZUS DRA z miesiąca lipca, sierpnia i września 2012 r., co stanowi 33,33% 

deklaracji z badanego okresu, oraz ewidencji księgowej stwierdzono, że składki zdrowotne 

płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zostały naliczone prawidłowo  

i odprowadzone w terminie. Dane z deklaracji pokrywają się z kwotami wykazanymi w ewidencji 

księgowej. 

3) 85295 - na kwotę 21.000,00 zł, co stanowi 68,63% wykorzystanej dotacji w tym rozdziale. 

Do kontroli wybrano 71 decyzji. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków do świadczeń 

pielęgnacyjnych, stosownie do: 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.05.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 551), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 732). 

 

Skontrolowane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonane w sposób 

rzetelny, legalny i gospodarny, prawidłowo zaklasyfikowane i zaksięgowane w ewidencji księgowej. 

Dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym 
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przez upoważnionych pracowników, zadekretowane i zatwierdzone do wypłaty. Zobowiązań 

wymagalnych nie stwierdzono. 

W kontrolowanym okresie Kierownik OPS wydał trzy decyzje o zwrocie nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 949,60 zł wraz z odsetkami. Skontrolowano wszystkie decyzje. 

Należności wraz z odsetkami zostały uregulowane. W badanym okresie Kierownik OPS nie dokonał 

umorzeń, rozłożeń na raty i przesunięć terminów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 

świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego. 

Sprawozdania kwartalne Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zostały terminowo 

przekazane do LUW. Dane ujęte w sprawozdaniu Rb-50 za trzeci kwartał 2012 roku są zgodne  

z ewidencją księgową. Sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie. 

Na dzień 30.09.2012 roku plan dotacji na realizację zadań zleconych wynosił 3.079.957,00 zł. 

Wykorzystano środki na kwotę 2.425.426,79 zł, co stanowi 78,75% planu. 

Nie stwierdzono przekroczenia planu dotacji na zadania zlecone. 

 

Gmina Deszczno uzyskała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

w rozdziałach 75011 i 85212 w wysokości ogółem 56.996,66 zł.  

 

Ewidencja należności w rozdziale 75011 prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Deszcznie.  

Dochody zostały uzyskane z tytułu opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze 

meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL oraz 

ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, stosownie do § 1. 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za 

udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 

oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. nr 207 poz. 1298).  

Dochody ustalono w prawidłowej wysokości 155,00 zł. Należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 

147,25 zł, a dla gminy 7,75 zł, co jest zgodne z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami). 

Dochody w rozdziale 75011 w §0690 były przekazywane na konto LUW terminowo. 

Ewidencja należności w rozdziale 85212 z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

i zaliczki alimentacyjnej prowadzona jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.  

Ewidencja syntetyczna wypłaconych wierzycielom świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu 

alimentacyjnego prowadzona jest w programie księgowym Radix FK. Ewidencja prowadzona jest  

z podziałem na poszczególne paragrafy dochodów – zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 
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Ewidencja analityczna dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego do konta 221 – Należności z tytułu 

dochodów budżetowych, prowadzona jest w programie Top-Team. Kartoteki dłużników z tytułu 

zaliczki alimentacyjnej prowadzone są ręcznie. 

 

Wynikające z art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) odsetki od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu 

alimentacyjnego, naliczane były zgodnie z  art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

 

Według raportu długu z programu Top-Team na dzień 30.09.2012 r. z tytułu funduszu 

alimentacyjnego zalegało 89 osób na łączną kwotę 1.394.938,74 zł (z czego należności  

1.135.700,46 zł, odsetki 259.238,28 zł). 

Obowiązek prowadzenia działań windykacyjnych wynika z przepisów ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

Do kontroli wybrano 9 największych dłużników, którzy zalegali na łączną kwotę 481.605,30 zł,  

co stanowi 34,53% zadłużenia w funduszu alimentacyjnym oraz 25,21% całego zadłużenia w rozdziale 

85212. Podjęte działania dotyczyły: 

1) odnośnie trzech dłużników, którzy przebywali na terenie innej gminy, skierowano pisma do 

ośrodków pomocy społecznej o podjęcie działań, 

2) wobec trzech dłużników sąd wydał postanowienia o ustanowieniu przedstawiciela dla osoby 

nieznanej z miejsca pobytu, jeden z dłużników zgłosił się 09.03.2012 r. do OPS w Deszcznie, 

3) wobec trzech dłużników skierowano trzy wnioski do Prokuratury w trybie art. 209 §1 Kodeksu 

karnego,  

4) w kontrolowanym okresie trzech dłużników odbywało karę pozbawienia wolności, 

5) do pięciu dłużników wysłano wezwania do stawienia się w OPS w Deszcznie, celem 

przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego, zgłosiły się 

dwie osoby, 

6) informacje od Biura Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów o zobowiązaniach 

wszystkich dłużników alimentacyjnych wysłano 03.02.2012 r., 

7) do siedmiu dłużników wysłano upomnienia, 

8) dla każdego dłużnika sporządzono i wysłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

administracyjnego, 

9) dla każdego dłużnika wystawiono decyzje o zwrocie wypłaconych wierzycielom świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego za okresy świadczeniowe 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, 

10) decyzją Kierownika OPS jeden dłużnik został uznany za osobę uchylającą się od zobowiązania 

alimentacyjnego,  

11) tytuły wykonawcze za okresy świadczeniowe 2008/2009, 2009/2010 wystawiono dla sześciu 

dłużników, a za okres 2010/2011 dla siedmiu osób. 
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Do dnia 30.09.2012 r. komornicy od trzech dłużników wyegzekwowali należności na kwotę  

3.446,86 zł, co stanowi zaledwie 0,72% ze sprawdzonej kwoty należności głównej z odsetkami. 

Na podstawie wpływów zaksięgowanych na koncie 224 ustalono, że z tytułu funduszu alimentacyjnego 

uzyskano dochody na łączną kwotę 47.989,58 zł, co stanowi 3,33% należności i odsetek. Z tytułu 

zaliczki alimentacyjnej uzyskano dochody na kwotę 8.852,08 zł, co stanowi 1,68% należności. 

W kontrolowanym okresie Kierownik OPS nie wydał decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub 

przesunięciu terminu płatności należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, w trybie art. 30 ust. 2 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

Odnośnie skontrolowanych dochodów stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia: 

1) Dochody w rozdziale 85212 na łączną kwotę 1.689,73 zł nie były przekazywane na konto LUW  

w ustawowych terminach, co jest niezgodne z art. 255 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). Opóźnienia wystąpiły  

w paragrafach: 

- w §0920 – pięciokrotnie, z opóźnieniem od 8 do 30 dni, 

 - w §0970 – jeden raz, z opóźnieniem 13 dni, 

 - w §0980 – sześciokrotnie, z opóźnieniem od 8 do 30 dni. 

 Według wyjaśnienia inspektora ds. księgowości budżetowej, odpowiedzialnej za przekazywanie 

dochodów na konto LUW, stwierdzone opóźnienia „wynikają z omyłkowych księgowań  

w poszczególnych miesiącach na poszczególnych łamańcach kont syntetycznych oraz  

z powodu dłuższego przebywania na zwolnieniu lekarskim”. 

2) Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji 

gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania 

zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ustalono, że w 2012 roku powyższą informację wysłano 

raz tj. 03.02.2012 r.  

Jako przyczynę rzadkiego wysyłania powyższej informacji Kierownik OPS podała niewielką obsadę 

kadrową, odejście jednego pracownika, zmianę okresu zasiłkowego, spiętrzenie prac pod koniec 

roku, znaczące zmiany przepisów. Kierownik OPS wyjaśniła, że lista dłużników nie uległa zmianie, 

poza jedną osobą, która spłaciła całe zadłużenie. Ponadto dodała, że podjęto działania 

zmierzające do wsparcia obsługi kadrowej funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,  

w ramach prac subsydiowanych przez urząd pracy. 

3) Zgodnie z treścią załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.  

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.), 

ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według  dłużników i podziałek 
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klasyfikacji budżetowej. Kartoteki dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego prowadzone są  

w programie Top-Team do obsługi funduszu alimentacyjnego, a z tytułu zaliczki alimentacyjnej 

prowadzone są ręcznie. W polityce rachunkowości, którą Kierownik OPS wprowadził z dniem 

01.01.2012 r. na podstawie zarządzenia nr 1/2012, nie ma zapisów o prowadzeniu ewidencji 

analitycznej dłużników alimentacyjnych do konta 221. 

Kierownik OPS jako przyczynę braku powyższego zapisu podała przeoczenie oraz zaznaczyła, że 

zostanie to uzupełnione. 

4) Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1223 ze zm.), księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, 

sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy 

odzwierciedlają stan rzeczywisty. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli 

wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania  

w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania 

stosowanych procedur obliczeniowych. 

Na dzień 30.09.2012 r. stwierdzono rozbieżności między ewidencją syntetyczną funduszu 

alimentacyjnego na koncie 221, a ewidencją analityczną prowadzoną w programie Top-Team. 

Według ewidencji syntetycznej na koncie 221-852-85212-0980 zaksięgowana kwota zaległości 

wyniosła 1.136.837,07 zł. Według raportu długu dłużników w programie Top-Team zaległości 

wyniosły 1.135.700,46 zł. Różnica wynosi 1.136,61 zł. 

Jako przyczynę stwierdzonych rozbieżności Kierownik OPS podała „niedoskonałości programu  

Top-Team do analityki dłużników”.  

5) Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 

przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za trzeci kwartał 2012 roku 

sporządzono nierzetelnie. Ustalono, że w funduszu alimentacyjnym występuje jeden dłużnik 

zagraniczny, który na dzień 30.09.2012 r. zalegał na kwotę należności głównej 1.500,00 zł.  

Należność Skarbu Państwa została nieprawidłowo ujęta w sprawozdaniu Rb-ZN w części B jako 

należności wymagalne dłużników krajowych, co jest niezgodne z §10 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). Powinna zostać wykazana 

jako należności wymagalne dłużników zagranicznych. 

 

Przyczyny nieterminowego przekazywania dochodów do LUW podane zostały w wyjaśnieniu, złożonym 

przez inspektora ds. księgowości budżetowej. Zgodne są ze stanem faktycznym. 

Skutkiem nieterminowego odprowadzania dochodów na konto LUW było naliczenie odsetek - 

stosownie do art. 255 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W dniu 16.01.2013 r. gmina 

odprowadziła na konto LUW powyższe odsetki w kwocie 11,53 zł. 

Wpływ na rzadkie wysyłanie informacji do biura informacji gospodarczej miała niewystarczająca 

obsługa kadrowa w OPS w Deszcznie. 
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Wpływ na niedostosowanie polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji 

analitycznej do konta 221, miał niewystarczający nadzór ze strony Kierownika OPS, co wynika z art. 4 

ust. 5 ustawy o rachunkowości. 

Wpływ na powstanie rozbieżności między danymi księgowymi miał niewystarczający nadzór ze strony 

Kierownika OPS, co wynika z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz niewystarczająca kontrola 

kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych przez 

Główną Księgową OPS, co wynika z art. 54 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych.  

Wpływ na nieujęcie należności wymagalnej dłużnika zagranicznego w sprawozdaniu Rb-ZN  

za III kwartał 2012 r., miał brak rzetelnej weryfikacji danych ze strony Głównej Księgowej OPS oraz 

Zastępcy Wójta, tj. osób, które podpisały się pod sprawozdaniem. 

 

Dane w sprawozdaniu Rb-27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami za III kwartał 2012 r. ujęto w oparciu o ewidencję syntetyczną prowadzoną w programie 

księgowym Radix FK.  

Kwota ogółem należności podana w sprawozdaniu Rb-ZN jest zgodna z ewidencją księgową. 

Sprawozdania kwartalne Rb-27ZZ i Rb-ZN były terminowo przekazywane do LUW. 

Od dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej gmina dokonała potrąceń  

w należnej wysokości. Odsetki z tytułu funduszu alimentacyjnego odprowadzono na konto LUW  

w pełnej kwocie. 

 

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości i uchybień działając na podstawie art. 46 ust. 3 

pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) 

oraz § 23 ust. 3 pkt. 1 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 

organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę, zalecam: 

1. Dochody Skarbu Państwa odprowadzać terminowo na konto LUW, zgodnie z art. 255 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych, 

2. Zobowiązać Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do: 

a) wysyłania informacji do biura informacji gospodarczej, o zobowiązaniach wszystkich 

dłużników alimentacyjnych, stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, 

b) uaktualnienia przyjętych zasad rachunkowości, 

c) doprowadzenia do zgodności danych księgowych w ewidencji syntetycznej z danymi  

w ewidencji analitycznej, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, 

d) wykazywania w sprawozdaniu Rb-ZN należności Skarbu Państwa od dłużników 

zagranicznych. 
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Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, oczekuję  

w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji  

o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

 

 


