
 

  
 

 

 
WOJEWODA LUBUSKI 

        Gorzów Wlkp., 29 września 2022 r.                                                   

 

Nasz znak: BF-VIII.431.5.2022.KCza 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Czapska 

Telefon: 95 7851683  

e-mail: katarzyna.czapska@lubuskie.uw.gov.pl 

 

 

              Pan 

              Cezary Sadrakuła 

              Burmistrz Miasta Sława 

 

 

Wystąpienie pokontrolne 

W dniach od 13 czerwca do 18 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sławie1 została 

przeprowadzona w trybie zwykłym planowa kontrola finansowa2 w zakresie prawidłowości 

wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2021 r.  

w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa 

związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.  

Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności i rzetelności3. 

Czynności kontrolne prowadzone były zdalnie4 przez pracowników Wydziału Budżetu  

i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie 

upoważnień udzielonych przez Wojewodę Lubuskiego: 

- Pani Katarzyna Czapska – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń 

Finansowych – upoważnienie nr 146-1/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. – przewodnicząca 

Zespołu kontrolnego, 

 Pani Anna Bylina – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń 

Finansowych – upoważnienie nr 146-2/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., 

 Pani Natalia Mielczarek - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń 

Finansowych – upoważnienie nr 146-4/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., 

 Pan Paweł Flügel - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń 

Finansowych – upoważnienie nr 146-3/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. 

                                                           
1 Zwany dalej UM. 
2 art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224). 
3 art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 135 ze zm.). 
4 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

224). 
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W okresie objętym kontrolą i w trakcie trwania czynności kontrolnych funkcję Kierownika 

jednostki pełnił Pan Cezary Sadrakuła5. 

W trakcie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielili: 

 Pan Cezary Sadrakuła – Burmistrz Miasta Sława, 

 Pani Małgorzata Szymoniak – Skarbnik Gminy, 

 Pani Dorota Szudra  – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, 

 Pani Grażyna Balińska – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, 

 Pani Barbara Zyberska – Główna Księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie, 

 Pani Joanna Cichońska – Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie, 

 Pani Ewelina Pilarczyk – Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie. 

Działalność jednostki w obszarze objętym kontrolą została oceniona pozytywnie  

z nieprawidłowością oraz uchybieniami. 

Oceny dokonano w oparciu o następujące ustalenia: 

I. SPORZĄDZENIE PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

Na realizację zadań Miasto i Gmina Sława w 2021 r. otrzymała za pośrednictwem 

Wojewody Lubuskiego dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 20 915 852,18 zł, 

tj.: 

 w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami, z budżetu państwa  w łącznej wysokości 6 906 747,18 zł,  

 w § 2060 -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci w wysokości 14 009 105,00 zł.   

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 1. Plan, wykonanie i rozliczenie dotacji celowych w§2010 i §2060   kwoty w zł 

Dział Rozdział Nazwa rozdziału 
Plan po 

zmianach 

Otrzymana 

dotacja 

Wykonanie 

dotacji 

Niewykorzystana 

dotacja 

Kwota 
Data 

zwrotu 

Paragraf 2010 

010 01095 Pozostała działalność 1 030 416,83 1 030 416,83 1 030 416,83 0,00 - 

750 75011 Urzędy wojewódzkie 146 097,00 146 097,00 144 831,00 1 266,00 19.01.2022 

801 80153 

Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

157 333,30 157 333,30 155 378,74 1 954,56* 21.12.2021 

851 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 0,00 - 

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 581,05 581,05 581,05 0,00 - 

                                                           
5 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławie z dnia 25.10.2018 r. 
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Dział Rozdział Nazwa rozdziału 
Plan po 

zmianach 

Otrzymana 

dotacja 

Wykonanie 

dotacji 

Niewykorzystana 

dotacja 

Kwota 
Data 

zwrotu 

85228 

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

2 240,00 2 240,00 2 240,00 0,00 - 

855 

85502 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

5 475 945,00 5 475 945,00 5 475 694,56 250,44 30.12.2021 

85503 Karta Dużej Rodziny 609,00 609,00 609,00 0,00 - 

85504 Wspieranie rodziny 300,00 300,00 300,00 0,00 - 

85513 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów 

93 125,00 93 125,00 93 125,00  0,00 - 

Paragraf 2060 

855 85501 Świadczenie wychowawcze 14 009 105,00 14 009 105,00 13 989 536,25 19 568,75 30.12.2021 

- - Ogółem 20 915 852,18 20 915 852,18 20 892 812,43 23 039,75 - 

*Dział 852 Rozdział 85203 - kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji wynosi 1.905,06 zł, natomiast 49,50 zł stanowi dotację 

na wydatki poniesione przez jednostkę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.  

Ustalono, że dotacje zostały wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Sława Uchwałą 

Rady Miejskiej w Sławie nr XXVIII/220/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2021, na podstawie informacji otrzymanej  

z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – pismo BF-I.3110.46.2020 z dnia 21 

października 2020 r. Wszystkie zmiany planu dotacji dokonywane na podstawie decyzji 

Wojewody Lubuskiego lub decyzji Ministra Finansów wprowadzone zostały do budżetu 

Gminy Sława Uchwałami Rady Miejskiej lub Zarządzeniami Burmistrza Sławy. Plan 

finansowy po dokonanych zmianach został ustalony w wysokości 20 915 852,18 zł. Dotacje 

wydatkowano w kwocie 20 892 812,43 zł. Niewykorzystana dotacja wyniosła ogółem  

23 039,75 zł, co stanowi 0,11% otrzymanej dotacji.  

Z dotacji rozliczono się w terminie, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 305  

ze zm.). Nie stwierdzono przekroczenia planu dotacji na zadania zlecone. 

II. WYKORZYSTANIE I ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH  

Sprawdzono wydatki w wybranych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przyjętą 

metodyką kontroli. 

1. Dział 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 

Na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w 2021 r. Miasto  

i Gmina Sława otrzymała dotację w kwocie: 146 097,00 zł. Dotacja została wydatkowana  
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w kwocie: 144 831,00 zł, tj. 99,13% otrzymanej dotacji. Na podstawie Sprawozdania Rb-50 

za IV kwartał 2021 r., ewidencji księgowej na koncie: 130 oraz dokumentacji źródłowej 

ustalono, że środki zostały przeznaczone na sfinansowanie części wynagrodzeń wraz  

z pochodnymi dla pracowników UM realizujących zadania zlecone, w następującej 

szczegółowości:         

 §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości: 113 780,98 zł,  

 §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości: 27 176,54 zł, 

 §4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Niepełnosprawnych w wysokości: 3 873,48 zł. 

Zgodnie z informacją Pana Cezarego  Sadrakuły – Burmistrza Miasta w 2021 r. zadania 

zlecone były wykonywane przez siedmiu pracowników UM, zatrudnionych na podstawie 

umów o pracę na czas nieokreślony, w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego  

i Spraw Obywatelskich, tj.: Kierownika Referatu, Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego, trzech inspektorów i dwóch podinspektorów w Referacie. 

Kontrola dokumentów źródłowych potwierdziła, że w zakresach czynności, uprawnień  

i odpowiedzialności dla stanowisk pracy poszczególnych pracowników wskazane zostały 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności: obrony 

narodowej i obrony cywilnej, zadań z zakresu spraw obywatelskich6 oraz rejestracji 

działalności gospodarczej.  

Kontrolujący ustalili, że wydatki poniesione w omawianym rozdziale zostały 

przeksięgowane z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  

na podstawie PK – poleceń księgowania na łączną kwotę: 144 831,00 zł, tj.: PK 226  

z dn. 31.03.2021 r. na kwotę 40 843,00 zł, PK 473 z dn. 30.06.2021 r. na kwotę 26 075,00 zł, PK 

735 z dn. 30.09.2021 r. na kwotę 42 636,00 zł, PK 975 z dn. 37.12.2021 r. na kwotę: 36 543,00 

zł, PK 1012 z dn. 31.12.2021 r. na kwotę 41,00 zł oraz PK 1007 z dn. 31.12.2021 r. na kwotę  

-1 307,00 zł. 

Na podstawie dokonanej analizy Zespół kontrolny ustalił, że skontrolowana dotacja 

została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowo ujęta w ewidencji 

księgowej. 

2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

Dotacja w rozdziale 85228 w 2021 r. wyniosła 2 240,00 zł i została wydatkowana w całości 

(kontroli poddano 100 % wydatkowanych środków). Ustalono, że dotacja została 

przeznaczona na opłacenie części wynagrodzenia określnego w umowie zlecenie  

nr OPS.1170.06.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. Umowa została zawarta na okres  

od 04.01.2021r. do 31.12.2021 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławie7  

a Panią Anną Skawińską – Dzięcioł prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

Gabinet Fizjoterapii i Masażu „Akła” na organizację i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyznaczonymi przez OPS w Sławie. 

Wyboru zleceniobiorcy usług dokonano na podstawie rozeznania rynku lokalnego przy 

uwzględnieniu wymaganych kwalifikacji wykonawcy usług. W zawartej umowie strony 

                                                           
6 Wykonywano zdania wynikające z następujących ustaw:  

- z dn. 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, 

- z dn. 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, 

- z dn. 06.08.2010 r. o dowodach osobistych. 
7 Zwanym dalej OPS w Sławie. 
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określiły wynagrodzenia w wysokości 80,00 zł brutto za godzinę świadczonych usług.  

Na podstawie dokumentacji źródłowej Zespół kontrolny ustalił, że ze środków dotacji 

dofinansowano wynagrodzenie zleceniobiorcy za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczone dla jednego świadczeniobiorcy z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 4 

godziny miesięcznie w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.8 Zleceniodawca 

wypłacił Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości  2 240,00 zł brutto za 28 godzin 

przeprowadzonych zajęć (320,00 zł brutto miesięcznie). Na potwierdzenie czasu 

wykonanych czynności sporządzana była ewidencja godzin wykonywania umowy,  

w której wskazywano dzień i ilość godzin przepracowanych przez Zleceniobiorcę. 

Rozliczenia finansowego dokonano na podstawie następujących faktur do umowy 

zlecenie: nr 5/2021 z dn. 26.02.2021 r., 9/2021 z dn. 31.03.2021 r., 11/2021 z dn. 30.04.2021 r., 

14/2021 z dn. 31.05.2021 r., 16/2021 r. z dn. 30.06.2021 r., 21/2021 z dn. 31.07.2021 r., 23/2021 

z dn. 31.08.2021 r. 

Zespół kontrolny potwierdził prawidłowość wydatkowania przez OPS w Sławie dotacji  

w rozdziale 85228.  Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem,  

w sposób rzetelny, legalny i gospodarny. Wszystkie dokumenty finansowo – księgowe 

zostały odpowiednio zadekretowane, sprawdzone pod względem rachunkowo – 

formalnym i zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby oraz prawidłowo ujęte  

w ewidencji księgowej. 

3. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

W okresie kontrolowanym OPS w Sławie na realizację zadań w rozdziale 85502 -    

wydatkował kwotę: 5 475 694,56 zł, tj. 99,98% otrzymanej dotacji.  Zgodnie z przyjętą 

metodologią doboru próby do kontroli sprawdzeniu poddano wydatki 

zaewidencjonowane w paragrafach: 4210 i 4300. Szczegóły omówiono poniżej: 

 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – środki w tym paragrafie zostały wydatkowane 

w kwocie 1 316,16 zł. Skontrolowano 5 pozycji księgowych na łączną kwotę: 1 097,55 zł, tj. 

83,39% wydatkowanej dotacji. Ustalono, że środki zostały poniesione na zakup węgla 

kamiennego do placówki OPS w Sławie oraz druków dokumentów na potrzeby 

bieżącego funkcjonowania jednostki; 

 4300 – Zakup usług pozostałych – środki w tym paragrafie zostały wydatkowane  

w kwocie 4 638,12 zł. Skontrolowano 8 pozycji księgowych na łączną kwotę: 3 456,70 zł, tj. 

74,53% wydatkowanej dotacji. Ustalono, że środki zostały przeznaczone na  opłacenie 

przekazów pocztowych, usługę kominiarską, montaż zamków i regulację drzwi  

w placówce OPS w Sławie oraz usługę prawną i informatyczną w miesiącach: kwiecień  

i październik 2021 r.  

Na podstawie dokonanej analizy Zespół kontrolny potwierdził, że środki finansowe zostały 

wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób rzetelny, legalny i gospodarny. 

Ponadto ustalono, że: 

 zakupy zostały dokonane na podstawie art. 2 ust. pkt 1Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, tj. pozaustawowo, wówczas przy wydatkowaniu środków finansowych 

                                                           
8 Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie decyzji OPS nr: 4615.3 

specj.2020 z dn. 29.12.2020 r. na okres: 04.01.2021 r. – 30.06.2021 r. oraz 4615.6 specj.2021 z dn. 

01.07.2021 r. na okres: 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r. 
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zastosowano procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto9, 

 zakup węgla kamiennego do placówki OPS w Sławie został dokonany na podstawie 

wniosku do Burmistrza Sławy z dn. 15.09.2020 r., 

 w sprawdzonej dokumentacji znajdowały się zapytania i formularze ofertowe, 

potwierdzające, że jednostka dokonywała rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszej 

oferty, 

 wydatki na zakup węgla kamiennego do placówki OPS w Sławie, usługi prawne  

i informatyczne zostały poniesione na podstawie wcześniej zawartych umów – zgodnie  

z postanowieniami i terminami w nich określonymi, 

 zapłaty za produkty i usługi dokonywano w terminach określonych w wystawionych 

fakturach/rachunkach, 

 wszystkie dokumenty finansowo – księgowe zostały odpowiednio zadekretowane, 

sprawdzone pod względem rachunkowo – formalnym i zatwierdzone do wypłaty przez 

upoważnione osoby oraz prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej przy zastosowaniu 

prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 

III. PRZEKAZYWANIE DOTACJI PRZEZ MIASTO I GMINĘ DO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 

Miasto i Gmina Sława otrzymała w 2021 r. z budżetu państwa dotację w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia w wysokości 100,00 zł, 852 – Pomoc społeczna w wysokości 2 821,05 zł 

oraz w dziale 855 – Rodzina w wysokości 19 579 084,00 zł, łącznie: 19 582 005,05 zł. Dotacja 

została przekazana w rozdziałach: 85195, 85215, 85228, 85501, 85502, 85503, 85504 oraz 

85513 na rachunek OPS w Sławie, który jest jednostką organizacyjną działającą jako 

wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta i Gminy Sława i wykonuje m.in. zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Na podstawie 

ewidencji księgowej na koncie 223-09 ustalono, że na rachunek OPS w Sławie UM 

przekazał całość środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa. W toku 

kontroli ustalono, że powyższe środki przekazywane były w sposób umożliwiający pełną  

i terminową realizację zadań zleconych, tym samym potwierdzono prawidłowość 

przepływów finansowych na konto OPS w Sławie w ww. rozdziałach.  

IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2021 r. ustalono, 

że wysokość planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami, realizowanych przez UM w Sławie została ustalona na kwotę: 133 

132,00 zł. Wysokość dochodów wykonanych w 2021 r. wyniosła łącznie: 267 504,40 zł, co 

stanowi 200,93% dochodów planowanych. Szczegółowe dane w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w 2021 r.        kwoty w zł 

Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan po zmianach Należności 

(ogółem) 
Dochody 

wykonane 
Dochody 

przekazane 

 

Należności 

pozostałe 

do zapłaty 

 

Zaległości 

750 75011 Administracja publiczna 0690 382,00 465,00 465,00 441,75 0,00 0,00 

                                                           
9 Wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 0050.259.2021 Burmistrza Sławy z dn. 04.01.2021 r. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(255)_1?pit=2018-07-06
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Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan po zmianach Należności 

(ogółem) 
Dochody 

wykonane 
Dochody 

przekazane 

 

Należności 

pozostałe 

do zapłaty 

 

Zaległości 

852 85228 
Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
0690 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

855 

 

 

 

85502 

 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie  

z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego 

 

0690 0,00 760,10 26,40 26,40 733,70 733,70 
0920 0,00 2 073 832,301) 107 609,701) 107 609,701) 1 966 222,60 1 966 222,60 

0970 0,00 513 671,15 7 603,85 3 801,93 506 067,30 506 067,30 

0980 132 550,00 4 770 698,971) 151 779,211)2) 91 024,791)3) 4 618 919,76 4 618 919,76 

85503 Karta Dużej Rodziny 0970 0,00 20,24 20,24 19,22 0,00 0,00 

- - 
Ogółem: 

 133 132,00 5 806 617,39 267 504,40 107 244,48 7 091 943,36 7 091 943,36 

1) w rozdziale 85502 par. 0920 kol. należności ogółem, dochody wykonane i dochody przekazane wykazano kwotę wyższą  

o 106,88 zł, natomiast w par. 0980 w tych samych kolumnach wykazano kwotę niższą o tę wartość niż wynikająca z 

prawidłowego podziału dochodów; 

2) w rozdziale 85502 par. 0980 kol. dochody wykonane wykazano kwotę wyższą o 255,00 zł niż wynikające z ewidencji 

księgowej; 

3)w rozdziale 85502 par. 0980 kol. dochody przekazane wykazano kwotę wyższą o 10,40 zł niż wynikająca z ewidencji 

księgowej. 

 

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby do kontroli szczegółowemu sprawdzeniu 

poddano prawidłowość ustalenia należności oraz pobrania i rozliczenia dochodów 

uzyskanych w rozdziale 85502 w paragrafach: 0920, 0970 i 0980. Ponadto kontroli poddano 

prawidłowość podejmowania przez UM w Sławie działań zmierzających do 

wyegzekwowania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego10, odsetek od funduszu 

alimentacyjnego  i/lub zaliczki alimentacyjnej11 oraz 100% dochodów wykonanych  

w rozdziale 85502 pod kątem terminowości odprowadzenia na rachunek budżetu 

państwa oraz dokonywania należnych potrąceń.  

1. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.1 Informacje ogólne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz.U.2020.808 od dnia 15 kwietnia 2021 r. Dz.U.2021.877) zwanej dalej ustawą o p.o.u.d.a. 

przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie 

działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu 

administracji rządowej, finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

Zadanie realizowane było przez OPS, który jest gminną jednostką organizacyjną  

i wykonuje m.in. zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. W celu realizacji 

tych zadań Burmistrz Sławy w przedmiotowym zakresie na podstawie wydanych zarządzeń 

upoważnił pracowników OPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń  

                                                           
10 Zwanego dalej FA. 
11 Zwanej dalej ZA. 
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z funduszu alimentacyjnego, wydawania decyzji w tych sprawach oraz prowadzenia 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych12. 

1.2 Prawidłowość ustalania i pobierania należności budżetu państwa 

Zgodnie z przyjętą metodologią kontroli poddano prawidłowość naliczania należności 

oraz pobierania i rozliczania dochodów budżetu państwa. Kontroli dokonano na próbie 

obejmującej 5 dłużników alimentacyjnych wybranych losowo z listy dłużników 

alimentacyjnych udostępnionej przez OPS. Od wymienionych dłużników w 2021 r. 

odnotowano wpłaty w następujących paragrafach: 

 § 0920 – Pozostałe odsetki – w łącznej wysokości 31 778,69 zł, co stanowi 29,53%  

dochodów wykonanych w tym paragrafie, 

 § 0970 – Wpływu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej 

– w łącznej wysokości 5 902,28 zł, co stanowi 77,62%  dochodów wykonanych w tym 

paragrafie, 

 § 0980 –  Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

w łącznej wysokości 32 626,46 zł, co stanowi 21,50% dochodów wykonanych w tym 

paragrafie. 

Ponadto ustalono, że: 

 stan zadłużenia dla dłużników alimentacyjnych przyjętych do próby na koniec 2021 r.  

z tytułu należności głównej z FA względem zadłużenia na dzień 1 stycznia 2021 r. zmniejszył 

się o 23 626,46 zł  tj. o 19,07% i na koniec roku wyniósł 100 241,74 zł, 

 stan zadłużenia dla dłużników alimentacyjnych z tytułu ZA i włączonych do próby 

(dotyczy dwóch dłużników, pozostali nie byli dłużnikami z tytułu ZA) na koniec 2021 r.  

względem zadłużenia na dzień 1 stycznia 2021 r. obniżył się o kwotę 5 902,28 zł  tj. o 38,82% 

i na koniec roku 2021 wyniósł 9 303,30 zł, 

 z przedłożonej informacji przez Kierownika OPS13 wynika, że w roku 2021 nie dokonano 

umorzeń z tytułu należności z FA i ZA. 

Ustalenia szczegółowe dokonane na podstawie badanej próby: 

 dłużnicy alimentacyjni w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z FA 

otrzymywali stosowane zawiadomienie, w którym byli informowani o obowiązku zwrotu 

wraz z odsetkami należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA na rzecz osób 

uprawnionych oraz o wysokości aktualnych zobowiązań jakie posiada dłużnik 

alimentacyjny wobec gminy wierzyciela co jest zgodne z art.27 ust.7 pkt 1 i 3 ustawy  

o p.o.u.d.a., 

 analityczny rejestr dłużników posiadających zadłużenie z tytułu funduszu 

alimentacyjnego, odsetek od funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 

prowadzony był przez pracownika merytorycznego OPS w programie Radix WIP+, 

 przypisy należności w programie Radix WIP + dokonywane były w prawidłowej wysokości 

określonej w drodze wydanej decyzji przez Burmistrza, 

 dla każdego dłużnika prowadzona była w programie Radix WIP + imienna ewidencja 

wpłat, w której w szczególności wskazywano: daty wpłat należności, wysokości wpłat  

z tytułu FA i/lub ZA z podziałem na gminę dłużnika i wierzyciela oraz odsetki,  

                                                           
12 Zarządzenie Nr 0151-155/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. upoważnienie dla Pani Doroty Szudra – 

Kierownika OPS, Zarządzenie Nr 0050.175.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. upoważnienie dla Pani 

Grażyny Balińskiej – Z-ca Kierownika OPS, Zarządzenie Nr. 0050.200.2012 z dnia 25 października 2012 

r. upoważnienie dla Pani Eweliny Pilarczyk – inspektora w OPS. 
13 Pismo nr OPS.420.127.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 
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 dla każdego skontrolowanego dłużnika wszystkie kwoty wyegzekwowanych należności 

zapisane i rozliczane były w programie Radix WIP + w przypadku wpłaty własnej z datą 

przelewu wykonanego przez dłużnika, a w przypadku wpłat przekazywanych przez 

komornika na dzień wniesienia opłaty przez dłużnika do komornika, tj. z datą wskazaną 

przez komornika w tytule wyciągu bankowego oprócz czterech wpłat, które zostały 

rozliczone z datą przelewu mimo, iż w tytule przelewu była wskazana data, którą należało 

przyjąć do rozliczenia. W otrzymanym wyjaśnieniu14 podpisanym przez Panią Ewelinę 

Pilarczyk czytamy: „(…), że wpłaty od dłużników ujęte w rozliczeniach z datą przelewu,  

a nie z datą podaną przez komornika, zostały w ten sposób zaksięgowane omyłkowo. (…) 

Na przyszłość zobowiązujemy się do wprowadzania wyciągów bankowych  

z zachowaniem należytej uwagi, co do wskazanych przez komornika dat.” Kontrolujący 

przyjmują powyższe wyjaśnienia, jednak zwracają uwagę, że prawidłowym działaniem jest 

przyjmowanie wpłat z datą pobrania a nie z datą przekazania przez komornika, 

 zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o p.o.u.d.a. z wpłat uzyskanych od komornika w pierwszej 

kolejności zaspokajane były należności z tytułu FA (na 5 dłużników dwóch posiadało 

zadłużenie z tytułu ZA, pozostali dłużnicy nie byli i nie są dłużnikami ZA), 

 wpłacone należności z tytułu FA, OPS w pierwszej kolejności zaliczał na poczet  

naliczonych odsetek za opóźnienie w spłacie – zgodnie z art. 1026 §2 Ustawy z dnia 17 

listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460), 

 uzyskane wpłaty od komornika w części przypisanej na należność główną były 

prawidłowo rozliczane na koncie 225 tj. 60% wpłaconej kwoty było rozliczane po stronie 

dochodów dla budżetu państwa, a 40% z tej kwoty dla gminy wierzyciela. Niemniej jednak 

w trakcie czynności kontrolnych w zakresie badania terminowości przekazywanych 

dochodów stwierdzono uchybienie z tego zakresu dotyczące pozostałych dłużników 

(szczegóły na str. 13), 

 kwoty wpłat ujęte w programie Radix WIP + dla poszczególnych dłużników były 

rozliczane w tej samej wysokości co kwoty wpłat wniesione przez komornika, a wynikające 

z wyciągów bankowych, 

 kwoty wpłaconych należności przez komornika lub wpłaty własne dłużników 

alimentacyjnych ujmowane były na koncie 130 z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej  

i w podziale na części przypadające dla budżetu państwa i oddzielnie dla gminy, 

 kwoty spłaconych należności w części dotyczącej budżetu państwa zostały rozliczone 

przez OPS prawidłowo z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej na koncie 225, a w części 

dotyczącej budżetu gminy na koncie 222. Niemniej jednak w trakcie czynności 

kontrolnych w zakresie badania terminowości przekazywanych dochodów stwierdzono 

uchybienie z tego zakresu dotyczące pozostałych dłużników (szczegóły na str. 13). 

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych ujawniono, że wpływy z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej zaewidencjonowane zostały w §0970 – Wpływy z różnych dochodów, 

zamiast w §0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.  

W powyższym zakresie Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w piśmie z dnia 22 lutego 

2017 r. będącym odpowiedzią na pytanie zadane przez Redakcję Poradnika 

Rachunkowości Budżetowej, z którego wynika, że zarówno dochody, jak i wydatki 

powinny być klasyfikowane w podziałkach możliwie najlepiej oddających charakter 

ewidencjonowanych środków. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 

2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

                                                           
14 Pismo nr OPS.021.04.EP.2022 z dnia 13.07.2022 r. 
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wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych z paragrafu dochodowego 097 wyodrębniono m.in. paragraf 094 "Wpływy 

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", który ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. Po ww. 

zmianie paragraf 097 "Wpływy z różnych dochodów" obejmuje wszystkie pozostałe 

dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności: o  spłatę stypendiów  

i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie 

niepodjęcia przez absolwenta pracy itp., o  zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy 

z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami 

prawa, wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez 

masowych, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wpłaty od Banku 

Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym wpływy z tytułu zwrotów zaliczek 

alimentacyjnych wypłaconych na podstawie art. 42 ustawy o p.o.u.d.a., które do  

31 grudnia 2016 r. w ośrodkach pomocy społecznej były klasyfikowane w paragrafie 097 

"Wpływy z różnych dochodów" z odpowiednią czwartą cyfrą, od 1 stycznia 2017 r. należy 

klasyfikować w paragrafie dochodowym 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" 

z odpowiednią czwartą cyfrą. W przedmiotowej sprawie wyjaśnień udzieliła Pani Barbara 

Zyberska – Główna Księgowa OPS15: „(…) informuje, że wpływy z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej zaewidencjonowano w paragrafie 0970 a nie w paragrafie 0940, ponieważ 

w związku z wieloma obowiązkami umknęło to mojej uwadze. Jednocześnie zaznaczam, 

że księgowanie to skoryguję w bieżącym roku i będziemy się stosować do interpretacji 

Ministerstwa Finansów z 22 lutego 2017 r., tzn. księgować wpływy z zaliczki alimentacyjnej 

w paragrafie 0940.” 

1.3 Prawidłowość podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 

Zgodnie z programem kontroli prawidłowość procedowania i podejmowania działań 

wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika przeprowadzono na 

próbie 4 dłużników spośród dłużników z możliwie najwyższą kwotą zadłużenia w rozdziale 

85502 i § 0980 na dzień 31.12.2021 r. i za trzy ostatnie pełne okresy zasiłkowe tj. okres 

2018/2019 r., 2019/2020 r. i 2020/2021 r. Stan zadłużenia przyjętych do próby dłużników 

alimentacyjnych na koniec 2021 r. wyniósł ogółem 429 107,20 zł co stanowi 6,05% 

należności pozostałych do zapłaty przez wszystkich dłużników alimentacyjnych w tym  

w części przypadającej na: 

 należność główną dla wypłaconych świadczeń z FA w kwocie 283 897,02 zł, co stanowi 

6,15% należności ogółem w wysokości 2 243 515,35 zł przypadającej na dzień 31.12.2021 r. 

dla wszystkich dłużników alimentacyjnych z tego tytułu, 

 należne odsetki od należności głównej z FA w kwocie 124 712,56 zł, co stanowi 6,34% 

należności ogółem w wysokości 1 966 222,60 zł przypadającej na dzień 31.12.2021 r. dla 

wszystkich dłużników alimentacyjnych z tego tytułu, 

 należność dla wypłaconych świadczeń z ZA w kwocie 20 497,62 zł, co stanowi 4,05% 

należności ogółem w wysokości 506 067,30 zł przypadającej na dzień 31.12.2021 r. dla 

wszystkich dłużników alimentacyjnych z tego tytułu. 

Na podstawie badanej próby ustalono, że: 

 w okresie objętym kontrolą tylko od jednego dłużnika alimentacyjnego udało się 

wyegzekwować środki na spłatę należności w wysokości 550,00 zł na pokrycie zaległości  

z tytułu odsetek od należności głównej z FA, 

                                                           
15 Pismo nr OPS.3122.08.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. 
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 każdorazowo w każdym możliwym przypadku po wydaniu przez OPS decyzji w sprawie 

ustalenia prawa do świadczeń z FA16, stosownie do zapisów art. 27 ust. 1 ustawy osoba 

zobowiązana do alimentacji była informowana w formie pisemnej o fakcie przyznania 

świadczeń z FA osobie uprawnionej, obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z FA,  

jak również o wysokości zobowiązań wynikających z art. 27 ust. 7 pkt 3 ustawy, 

 z przedłożonej przez OPS informacji wynika, że w przypadku jednego dłużnika OPS „(…) 

nie podejmował ustawowych działań ze względu na to, że dłużnik nie przebywał nigdy 

pod adresem wskazanym przez komornika prowadzącego postępowanie. Z informacji 

otrzymanych w tutejszym komisariacie policji wynika, że dłużnik od 2009 r. widnieje w 

kartotece osób poszukiwanych przez policję.” W przypadku kolejnego dłużnika „(…) 

tutejszy organ nie podejmował ustawowych działań ze względu na przebywanie w 

Zakładzie Karnym, uprzednio tutejszy organ w dniu 28.02.2018 r. wystąpił z wnioskiem  

o ściganie z art. 209KK.”, 

 we wszystkich skontrolowanych przypadkach OPS skierował do komorników sądowych 

wnioski o przyłączenie się do prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zgodnie z art. 

27 ust. 8 ustawy do wniosków dołączone zostały ostateczne decyzje przyznające 

świadczenia z FA osobie uprawnionej oraz informacje o rozpoczęciu realizacji decyzji  

i terminach wypłat świadczeń z FA, 

 w każdym możliwym skontrolowanym przypadku OPS wzywał dłużników alimentacyjnych 

do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, 

w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,  

a także stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,  

 w dwóch skontrolowanych  przypadkach, stosownie do zapisów art. 5 ust. 3b pkt 1 

ustawy kierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z 

wnioskiem o ściganie za przestępstwo z art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeksu 

karnego17. W wyniku tych działań odbyły się postępowania sądowe. Jeden z tych 

dłużników przebywa obecnie w zakładzie karnym, 

 jeden dłużnik z uwagi na stan zdrowia i zmagania z chorobą alkoholową jest pod opieką 

OPS, korzysta z pomocy materialnej Ośrodka i jest klientem Punktu Konsultacyjnego dla 

osób uzależnionych od alkoholu. 

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających na podstawie zebranego 

materiału dowodowego, w tym przedłożonych informacji przez OPS kontrolujący 

pozytywnie ocenili podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 

wynikających z ustawy o p.o.u.d.a. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji życiowej  

i zdrowotnej dłużnika oraz z ograniczeń wynikających z braku możliwości ustalenia miejsca 

pobytu dłużnika. Ponadto kontrolujący potwierdzili, że OPS działając w imieniu Gminy 

wierzyciela przekazywał do Biura Informacji Gospodarczej informację o zobowiązaniach 

skontrolowanych dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa  

w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o p.o.u.d.a. 

2. Terminowość odprowadzania dochodów i dokonywanie należnych potrąceń 

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby, szczegółowej kontroli poddano 

terminowość przekazywania na rachunek budżetu państwa dochodów wykonanych  

                                                           
16 Decyzje wystawiane były na wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FA składane do OPS  

przez osoby uprawnione. 
17W aktach spraw skontrolowanych dłużników znajdowały się prawomocne decyzje uznające 

dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. 
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w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafach: 0690, 0920, 0970, 0980 na łączną kwotę 267 

019,16 zł. 

Na podstawie ewidencji księgowej OPS w Sławie na kontach 130, 139 oraz 221, 222 i 225  

a także ewidencji księgowej UM w Sławie na kontach: 133 oraz 224, 240 Zespół kontrolny 

potwierdził, że dochody uzyskane w 2021 r. przez Miasto i Gminę Sława z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, FA, ZA oraz odsetek zostały wyliczone w prawidłowych wysokościach oraz 

przekazane na rachunek budżetu państwa zgodnie z terminami wynikającymi z art. 255 

ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem dochodów wykonanych na łączną 

kwotę: 5.331,39 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Dochody wykonane w rozdziale 85502 w 2021 r. i przekazane po terminie.         kwoty w zł 
Dochód wykonany za 

okres 
§ 

Wysokość 

dochodu BP 
Data przekazania 

Ilość dni po 

terminie 

Należne 

odsetki 

21.04-10.05.2021 r.  0690 17,60 07.06.2021 r.  21 0,08 

11-20.05.2021 r. 
0920 323,34 26.05.2021 r. 1 0,07 

0980 956,37 26.05.2021 r. 1 0,21 

21.10-10.11.2021 r. 
0920 2.005,04 16.11.2021 r. 1 0,44 

0980 1.699,99 16.11.2021 r. 1 0,37 

21.11-10.12.2021 r.  

 

0920 32,63 16.12.2021 r. 1 0,01 

0980 296,42 16.12.2021 r.  1 0,07 

Ogółem 5.331,39 Suma 1,25 

Pani Małgorzata Szymoniak – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: „ przekazanie dochodów 

uzyskanych w rozdziale 85502 z funduszu alimentacyjnego i odsetek a przekazanych  

po terminie spowodowane było m.in. zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną 

COVID-19 co wiązało się z pracą zdalną co ograniczało dostęp do pełnych danych  

i informacji spływających do urzędu, a zwłaszcza danych w zakresie obrotów  

na rachunkach bankowych co uniemożliwiało bieżące śledzenie wpłat w tym wpłat 

dochodów należnych budżetowi państwa, ponadto długotrwała absencja pracowników 

(przebycie choroby oraz opieka nad dziećmi w czasie pandemicznego ograniczenia 

funkcjonowania placówek oświatowych i opiekuńczych) znacznie uszczupliła zasoby 

kadrowe zabezpieczające w pełni wykonywanie zadań należących do gminy w tym 

zadań zleconych. W przypadku kosztów upomnień w wysokości 17,60 zł powodem było 

przeoczenie.” 

Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie jednocześnie 

wskazując, że co do zasady nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości 

pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa18 stanowi podejrzenie naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289).  

Wyjaśnienie udzielone w przedmiotowym zakresie, nie zwalnia Jednostki kontrolującej  

z obowiązku złożenia stosownego zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych. 

                                                           
18 W myśl art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przedmiotowe 

działanie dot. środków finansowych w łącznej wysokości: 5.331,39 zł tj. w wysokości przekraczającej kwotę 

minimalną ustaloną jako kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070 i 2400) – kwota minimalna w okresie 01.01-31.12.2020 r. 

wyniosła 4.134,02 zł.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjzgu2dgltqmfyc4njug4ytcojtgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjzgu2dgltqmfyc4njug4ytcobyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobtgqzdmltqmfyc4njxgeydqnjyhe
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Dodatkowo w zakresie terminowości dochodów Zespół kontrolny ustalił, że: 

 w ewidencji księgowej OPS w Sławie na koncie 221-304 do klasyfikacji 85502 p. 0980W 

dokonano przypisu w prawidłowej wysokości 40% dochodu Gminy Sława podczas, gdy  

na koncie 221-300 do klasyfikacji 85502 p. 0980Z nie dokonano przypisu należnych 

budżetowi państwa 60% w wysokości 255,00 zł z tytułu wpłaty od komornika dot. spłaty 

należności z funduszu alimentacyjnego w dniu 18.11.2021 r. W konsekwencji powyższego 

błędu w Sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2021 r. sporządzonym przez UM w Sławie  

w kol. 6(Dochody wykonane ogółem) w klasyfikacji 85502 p. 0980 wykazano kwotę wyższą 

o 255,00 zł niż wynikająca z zapisów ewidencji księgowej OPS. Pani Grażyna Balińska – 

Zastępca Kierownika OPS w Sławie wyjaśniła, że przy dokonywaniu przypisu 60% należnych 

budżetowi państwa z tyt. FA nie przypisano klasyfikacji budżetowej (Wyjaśnienia z 

12.08.2022 r.). Należny dochód został w prawidłowej wysokości i terminie odprowadzony 

do budżetu państwa; 

 w ewidencji księgowej OPS w Sławie na koncie 221-300 do klasyfikacji 85502 p. 0980Z 

dokonano prawidłowego przypisu 60% dochodu należnego budżetowi państwa  

w wysokości 10,40 zł z tytułu wpłaty od komornika dot. spłaty należności z funduszu 

alimentacyjnego w dniu 28.07.2021 r. podczas, gdy na koncie 225-002 do klasyfikacji 

85502 p.0980W zaksięgowano przekazanie środków w dniu 30.07.2021 r. w wysokości  

10,40 zł do UM w Sławie. W konsekwencji powyższego błędu w Sprawozdaniu Rb-27ZZ  

za IV kwartał 2021 r. sporządzonym przez UM w Sławie w kol. 7(Dochody wykonane, 

w tym potrącone na rzecz jst)) i 8 (Dochody przekazane) w klasyfikacji 85502 p.0980 

wykazano kwoty odpowiednio niższe i wyższe o 10,40 zł niż wynikające z zapisów ewidencji 

księgowej OPS. Jak wyjaśniła Pani Grażyna Balińska – Zastępca Kierownika OPS w Sławie 

(wyjaśnienia z 12.08.2022 r.) „w dniu przekazania środków w kwocie 10,40 zł tj. 30-07-2021 

zaksięgowano błędnie 60% w 40% - błędna klasyfikacja budżetowa. Zaksięgowano 85502 

§ 0980W a winno być 85502 § 0980Z – stąd też różnica w wykazanym sprawozdaniu Rb-

27ZZ za IV kwartał 2021 r. W związku z tym, że rok 2021 jest zamknięty brak możliwości 

poprawy. Nadmieniam, że środki do LUW zostały przekazane prawidłowo.”; 

 w ewidencji księgowej OPS na koncie 221-302 do klasyfikacji 85502 p.0920 dokonano 

przypisu należności w wysokości 106,88 zł oraz na koncie 225-003 do klasyfikacji 85502 p. 

0920 zaksięgowano przekazanie w wysokości 106,88 zł wpłaty od komornika dot. spłaty 

należności z funduszu alimentacyjnego z dnia 08.12.2021 r., zamiast dokonać przypisu 

należności oraz jej przekazania wynikającego z prawidłowego podziału wpłaty na 60% 

dochodu należne budżetowi państwa. W konsekwencji błędnego księgowania  

w Sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2021 r. sporządzonym przez UM w Sławie w kol. 

5(Należności), 6(Dochody wykonane ogółem) i 8(Dochody przekazane) w klasyfikacji 

85502 p. 0920 wykazano kwoty wyższe o 106,88 zł, jednocześnie wykazując w tych kol.  

W klasyfikacji 85502 p. 0980 kwoty niższe o 106,88 zł niż wynikające z prawidłowego 

podziału dochodów. Pani Joanna Cichońska – Inspektor w OPS w Sławie wyjaśniła, że 

 „w dniu 10-12-2021 dokonywano przekazań środków do Urzędu Miejskiego w Sławie. 

Popełniono błąd i kwotę 106,88 zł przypisaną do 60% z FA przekazano na odsetki z FA. 

Błąd zauważono 05.01.2022 r. podczas ustalania kont na koniec miesiąca, który zbiegł się  

z zakończeniem roku 2021. Ustalono telefonicznie z Urzędem Miejskim w Sławie, że 

wszystkie środki dot. funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do LUW. Urząd 

Wojewódzki również wszystko zaksięgował. Rok został zamknięty z różnicą w przekazaniu 

środków. Zarówno 60% z FA jak i odsetki FA są to dochody przekazywane do LUW dlatego 
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błąd ten pozostał bez możliwości poprawy.”(Notatka służbowa z 05.01.2022 r.) Należny 

dochód został w prawidłowej wysokości i terminie odprowadzony do budżetu państwa; 

 w ewidencji księgowej OPS w Sławie na kontach 130-01, 130-02 oraz 130-03 

zaksięgowano wpływ dochodów w podziale na odsetki od funduszu alimentacyjnego 

oraz należność z tyt. funduszu alimentacyjnego (60% i 40%) z datą 15.12.2021 r., które 

zgodnie z WB nr 206 z rachunku pomocniczego dotyczą 10.12.2021 r. oraz zaksięgowano 

dochody z datą 21.12.2021 r., które zgodnie z WB nr 208 z rachunku pomocniczego 

dotyczą 14.12.2021 r. Pani Joanna Cichońska – Inspektor w OPS w Sławie wyjaśniła,  

że (informacja e-mail z 17.08.2022 r. ) „WB 935 z dnia 10-12-2021r został zaksięgowany  

po datą dokumentu w systemie 15-12-2021, natomiast data operacji jest zapisana jako 10-

12-2021.” Ponadto Pani Grażyna Balińska – Zastępca Kierownika OPS w Sławie wyjaśniła, 

że „WB z dnia 14-12-2021 widniejący w poz. 937 znajduje się w prawidłowej chronologii 

numeracji pozycji księgowych 2021, ale wkradł się tam błąd – źle wprowadzono datę stąd 

też widnieje data księgowania 21-12-2021 a winna być 14.12.2021.” 

Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia do powyższych ustaleń w zakresie terminowości 

dochodów i jednocześnie wskazuje na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi  

na rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej na kontach 221 oraz 225 w rozdz. 85502. 

V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 

W trakcie kontroli sprawdzono następujące sprawozdania: 

-  sprawozdania kwartalne Rb-50(D,W) o dotacjach i wydatkach związanych  

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego, które zostały terminowo przekazane do LUW,  

tj. kolejno w dniach: 09.04.2021 r., 13.07.2021 r., 13.10.2021 r., 31.01.2022 r. Dane ujęte  

w sprawozdaniach za IV kwartał 2021 r. zostały przedstawione w sposób rzetelny  

i zgodny ewidencją księgową; 

-  sprawozdania kwartalne Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami, które zostały terminowo przekazane do LUW,  

tj. kolejno w dniach: 09.04.2021 r., 08.07.2021 r., 07.10.2021 r., 31.01.2022 r. Dane ujęte  

w sprawozdaniu za IV kwartał 2021 r. zostały przedstawione w sposób rzetelny i zgodny  

z ewidencją księgową za wyjątkiem należności w rozdziale 85502 par.0970. W ewidencji 

księgowej na kontach 221 (001do145999…) oraz 240 (001 do 145) wykazano kwotę   

513 671,25 zł natomiast w sprawozdaniu wykazano kwotę 513 671,15 zł tj. mniej o 0,10 zł. 

Konsekwencją powyższego jest niezgodność w należnościach i zaległościach wykazanych 

w części A danych uzupełniających do sprawozdania dot. części należnej budżetowi 

państwa w zakresie zaliczki alimentacyjnej. W ewidencji księgowej na koncie 240 (001  

do 145) wykazano saldo 253 033,68 zł natomiast w sprawozdaniu wykazano kwotę  

253 033,65 zł, tj. mniej o 0,03 zł. Pani Grażyna Balińska-Zastępca Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sławie wyjaśniła, że(informacja e-mail z 16.08.2022 r.) „różnica 

między sprawozdaniem RB27ZZ w rozdziale 85502 § 0970 (zaliczka alimentacyjna)  

a kontem 221 w wysokości 0,10 zł, wynika z salda jednego z dłużników, którego należność 

komornik wyegzekwował i spłacił w całości. Po rozliczeniu wpłaty okazało się, że kwota 

różni się o 0,10 zł. Z uwagi na to, że proces egzekucyjny tego dłużnika został zamknięty 

przez komornika, a kolejne postępowanie przewyższyłoby kwotę 0,10 zł nie wszczęto 

nowego postępowania. Sporządzając sprawozdanie nie ujęłam 0,10 zł, bo jest to kwota 

której zakładam, że już nie odzyskamy ponieważ koszty całego postępowania znacznie  



15 
 

by ją przewyższyły”. Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienie oraz wskazują  

na konieczność dokonania odpisu w bieżącym okresie. Pozostałe rozbieżności pomiędzy 

danymi wykazanymi w ewidencji księgowej a sprawozdaniem Rb-27ZZ za IV kwartał 2021 r. 

opisano w części IV.2 niniejszego dokumentu.  

Ponadto, ustalono że wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej zostały zaewidencjonowane 

w par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zamiast w par. 0940 – Wpływy  

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (szczegóły omówiono w pkt IV.1.2 niniejszego 

dokumentu); 

- sprawozdania kwartalne Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa  

z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, zostały 

terminowo przekazane do LUW, tj. kolejno w dniach: 20.04.2021 r., 14.07.2021 r.,  

13.10.2021 r., 31.01.2022 r. Dane ujęte w sprawozdaniu za IV kwartał 2021 r. zostały 

przedstawione niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, gdzie suma sald 

na kontach 221-300 oraz 240 (001 do145)  stanowi kwotę w wysokości 3 024 426,47 zł 

natomiast w sprawozdaniu wykazano kwotę 3 024 426,44 zł tj., mniej o 0,03 zł.  

VI. PRIORYTETY WYZNACZONE PRZEZ KANCELARIĘ PREZESA RADY MINISTRÓW DO 

UWZGLĘDNIENIA W DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W 2022 r., tj. 

1. Zlecanie realizacja i nadzorowanie zadań publicznych finansowanych w formie dotacji. 

2. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł. 

Oceny realizacji zadań w przedmiotowym zakresie dokonano na podstawie dotacji 

wydatkowanej przez Jednostkę kontrolowaną w rozdziałach przyjętych do kontroli, tj. 

75011, 85228 oraz 85502. W toku czynności kontrolnych ustalono, że: 

 nie zachodził obowiązek podejmowania działań informacyjnych wynikający z art. 35  

a ustawy o finansach publicznych, 

 przy wydatkowaniu środków nie zachodził obowiązek stosowania postępowań w trybie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

 w związku ze zmianą przepisów Prawa zamówień publicznych Jednostka kontrolowana 

dokonała wymaganych zmian w stosowanym dokumencie tj. zarządzeniem nr 

0050.259.2021 Burmistrza Sławy z dn. 04.01.2021 r. wprowadzono do stosowania Regulamin 

udzielania przez Gminę Sława i podległe jednostki organizacyjne Gminy Sława zamówień 

publicznych (na dostawy, usługi i roboty budowlane) o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej 130 000 zł netto,  

 prawidłowość realizacji zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł zweryfikowano  

w oparciu o wydatkowanie środków w rozdziałach: 75011, 85228 oraz 85502 (szczegóły 

omówiono kolejno w pkt II.1, II.2, II.3 niniejszego dokumentu).  

VII. PODSUMOWANIE 

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano w oparciu o następujące ustalenia 

(nieprawidłowość: pkt 1 oraz uchybienia: pkt 2-8): 

1. Dochody wykonane w rozdziale 85502 na łączną kwotę: 5 331,39 zł zostały przekazane 

do budżetu państwa z przekroczeniem terminów określonych w art. 255 ust. 1 i 2 ustawy  

o finansach publicznych (str. 12). 

2. Cztery wpłaty wyegzekwowanych należności z tytułu FA, ZA i odsetek zapisane 

i rozliczane były w programie RADIX WIP+ na dzień wpływu należności na konto OPS  



16 
 

w Sławie, zamiast z faktyczną datą wniesienia opłaty przez dłużnika do komornika, tj.  

z datą wskazaną przez komornika w tytule potwierdzenia operacji (s. 8-9). 

3. Wpływy z tytułu ZA zaewidencjonowane zostały w §0970 – Wpływy z różnych 

dochodów, zamiast w §0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (s. 9-10).   

4. Stwierdzono różnicę pomiędzy danymi wykazanymi w ewidencji księgowej OPS w Sławie  

a sprawozdaniem Rb-27ZZ za IV kwartał 2021 r. w zakresie: 

- dochodów wykonanych ogółem w klasyfikacji 85502 p. 0980 wynikającą z nie 

przypisania 60% dochodu należnego budżetowi państwa z tytułu FA w wysokości 255,00 zł 

(str. 12-13), 

- dochodów potrąconych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów 

przekazanych w klasyfikacji 85502 p. 0980 wynikającą z błędnego zaksięgowania 

przekazania 60% dochodu należnego budżetowi państwa z tytułu FA w wysokości 10,40 zł 

(str. 13). 

5. Stwierdzono błędne zaksięgowanie przypisu i przekazania kwoty 106,88 zł na koncie 221-

302 oraz 225-003 do klasyfikacji 85502 p.0920 dotyczącym odsetek od FA, zamiast 60% 

należnych budżetowi państwa z tyt. FA do klasyfikacji 85502 p.0980Z (str. 13).  

6. Stwierdzono błędne wprowadzenie w ewidencji księgowej OPS w Sławie daty wpływu 

dochodów w podziale na odsetki do FA oraz należności z FA (60% i 40%) na rachunku 

bieżącym 130-01, 130-02 i 130-03 dla dochodów uzyskanych 10.12.2021 r. i 14.12.2021 r. (str. 

13-14). 

7. Niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2021r.  

w zakresie należności zaliczki alimentacyjnej oraz w części A danych uzupełniających  

do sprawozdania a ewidencją księgową w zakresie należności i zaległości w rozdz. 85502  

par. 0970 w części należnej budżetowi państwa (str. 14).  

8. Niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-ZN za IV kwartał 2021r.  

a ewidencją księgową w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez 

jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych (str. 14-15). 

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzoną nieprawidłowość są: Pan Cezary Sadrakuła – 

Burmistrz Miasta Sława oraz Pani Małgorzata Szymoniak – Skarbnik Gminy Sława.  

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości i uchybień zalecam19: 

1. Terminowe przekazywanie przez UM w Sławie dochodów budżetowych wykonanych  

w rozdziale 85502 na rachunek bieżący LUW. 

2. Zapisywanie i rozliczanie w programie do obsługi dłużników alimentacyjnych RADIX 

WIP+ wyegzekwowanych przez komorników kwot należności z tytułu FA, ZA i odsetek  

z faktyczną datą wniesienia opłaty przez dłużnika do komornika. 

3. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów uzyskanych z tytułu zaliczki alimentacyjnej 

w paragrafie 094 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. 

4, 7, 8. Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27ZZ oraz Rb-ZN kwot zgodnie z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej. 

5-6. Rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej OPS w Sławie w zakresie dochodów  

w rozdz. 85502.  

 

                                                           
19 art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 

r. poz. 224). 
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W związku z powyższym oczekuję w terminie 15 dni liczonym od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia20 . 

 

 

                

 

                                                           
20 art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 

2020 r. poz. 224). 

WOJEWODA LUBUSKI 

              Władysław Dajczak  


