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              Pan 

              Józef Piotrowski 

              Wójt Gminy Pszczew 

 

 

 

Wystąpienie pokontrolne 

 

W dniach od 27 maja do 30 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Pszczew1 została 

przeprowadzona planowa kontrola finansowa2 w zakresie prawidłowości wykorzystania  

i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2020 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 

udzielonych przez Wojewodę Lubuskiego upoważnień:  

- Pani Arleta Pławska  – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń Finansowych 

– upoważnienie nr 99-1/2021 z dnia 27 maja 2021 r. – przewodnicząca zespołu 

kontrolnego, 

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

Finansowych – upoważnienie nr 99-2/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 

- Pan Paweł Flügel – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń Finansowych – 

upoważnienie nr 99-3/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełnił Pan Józef Piotrowski.  

                                                           
1
 Zwany dalej zamiennie UG lub Gmina. 

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

w województwie (Dz.U.2019.1464) oraz art. 6 ust. 4 pkt. 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224). 
3 art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2019.1464). 
4 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224). 

 
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 
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W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: 

- Pan Józef Piotrowski – Wójt Gminy, 

- Pani  Halina Jokiel – Skarbnik Gminy, 

- Pan Janusz Leśny - Inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień 

publicznych w UG. 

 

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą została oceniona pozytywnie  

z uchybieniami. 

Oceny dokonano w oparciu o następujące ustalenia: 

I. SPORZĄDZENIE PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ 

Na realizację zadań Gmina w 2020 r. otrzymała za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego 

dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 8 126 052,00 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 wysokości  3 611 052 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 4 515 000,00 zł. 

Ustalono, że dotacje zostały wprowadzone do budżetu Gminy Uchwałą nr XVI.111.2019  

Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 r. na podstawie informacji otrzymanej z 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – pismo BF-I.3110.42.2019.MDom z 

dnia 24 października 2019 r. Wszystkie zmiany planu dotacji dokonywane były na 

podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego lub decyzji Ministra Finansów i wprowadzone do 

budżetu Gminy zarządzeniami Wójta Pszczewa. Plan finansowy po dokonanych zmianach 

został ustalony w wysokości  8 126 052,00 zł. Dotacje wydatkowano w kwocie 8 099 893,09 

zł5. Niewykorzystana dotacja wyniosła ogółem 26 158,91 zł, co stanowi 0,32% otrzymanej 

dotacji.  Z dotacji rozliczono się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 168 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869).  

Nie stwierdzono przekroczenia planu dotacji na zadania zlecone. 

Szczegółowe dane dotyczące planu, wykonania i terminów rozliczenia niewykorzystanej 

dotacji w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela nr 1.    

Tabela nr 1. Dotacje celowe w § 2010 i § 2060                                                  Kwoty w zł 

Rozdział Nazwa rozdziału 
Plan po 

zmianach 

Otrzymana 

dotacja po 

zmianach 

Wykonanie 

dotacji 

Niewykorzystana 

dotacja 

Kwota 
Data 

zwrotu 

a b c d e f=d-e g 

§2010 

01095 Pozostała działalność 453 281,41 453 281,41 453 281,41 0,00 x 

75011 Urzędy wojewódzkie 81 372,00 81 372,00 70 117,00 11 255,00 28.01.2021 

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 188,46 11,54 12.11.2020 

75421 Zarządzanie kryzysowe 6 463,00 6 463,00 6 462,61 0,39 14.01.2021 

                                                           
5 Dane na podstawie sprawozdania Rb-50D za IV kw. 2020 r. z dnia 05.02.2021 r. 
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Rozdział Nazwa rozdziału 
Plan po 

zmianach 

Otrzymana 

dotacja po 

zmianach 

Wykonanie 

dotacji 

Niewykorzystana 

dotacja 

Kwota 
Data 

zwrotu 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

39 491,04 39 491,04 39 462,38 28,66 23.12.2020 

85203 Ośrodki wsparcia 675 063,00 675 063,00 674 990,70 72,30 14.01.2021 

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 281,55 1 281,55 1 228,86 52,69 21.12.2020 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 484,00 1 484,00 1 483,20 0,80 14.01.2021 

85502 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2 162 977,00 2 162 977,00 2 157 770,11 5 206,89 14.01.2021 

85503 Karta Dużej Rodziny 116,00 116,00 75,20 40,80 14.01.2021 

85504 Wspieranie rodziny 166 160,00 166 160,00 166 157,88 2,12 14.01.2021 

85513 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy  

o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2014 r.  

o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków 

22 163,00 22 163,00 22 050,18 112,82 14.01.2021 

Razem dla § 2010 3 611 052,00 3 611 052,00 3 594 267,99 16 784,01 x 

§ 2060 
85501 Świadczenie wychowawcze 4 515 000,00 4 515 000,00 4 505 625,10 9 374,90 14.01.2021 

Ogółem 8 126 052,00 8 126 052,00 8 099 893,09 26 158,91 x 

 

 

II. WYKORZYSTANIE I ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH  

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność 

Skontrolowano wydatkowanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2019.2188) 

zwaną dalej ustawą o z.p.a. 

Przekazana przez LUW dotacja została wykorzystana w 100% tj. w wysokości  453 281,41 zł  

z czego: 

- w § 4430 – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 444 393,54 zł tytułem zwrotu 

podatku akcyzowego, co stanowi 98,04% poniesionych kosztów zadania ogółem; 

- na obsługę zadania w wysokości 8 887,87 zł, co stanowi 1,96% poniesionych kosztów 

zadania ogółem i nie przekracza ustawowego progu 2%. 

W 2020 r. wydano łącznie 195 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 444 393,54 zł 

w tym: 

- w pierwszym terminie do końca marca 2020 r. odpowiednio 103 decyzje na kwotę 

295 514,31 zł; 
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- w drugim terminie do końca września 2020 r. odpowiednio 92 decyzje na kwotę 

148 879,23 zł. 

Realizacja zadań, wynikających z ustawy o z.p.a. została powierzona pracownikowi 

zatrudnionemu na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Pszczew Pani 

Ewie Napierała i zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków obejmowała 

prowadzenie spraw w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. Pracownik realizujący te zadania posiadał 

również upoważnienie nr Or.077.14.1.2019 Wójta Gminy Pszczew z dnia 23 maja 2019 r.  

do potwierdzania zgodności z oryginałem kopii faktur stanowiących dowód zakupu oleju 

napędowego dołączonych do wniosku o zwrot części podatku akcyzowego i  

umieszczania na fakturach adnotacji o treści „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku 

akcyzowego”. 

Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie dotacji w odniesieniu do następujących 

paragrafów: 

 § 4430 – Różne opłaty i składki 

Zgodnie z przyjętą metodologią kontroli, szczegółowym badaniem objęto 6 producentów 

rolnych wybranych losowo spośród wszystkich producentów, którym dokonano zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej w pierwszym terminie. Ponieważ 5 producentów rolnych wybranych do 

próby otrzymało zwrot podatku w obu terminach, łącznie badaniem objęto 11 wniosków 

o zwrot podatku na kwotę 26 215,00 zł co stanowi 5,90% wydatków poniesionych ogółem, 

na podstawie których wydano odpowiednio: 

- 5 decyzji w pierwszym terminie tj. do końca marca 2020 r. na kwotę 8 000,00 zł co 

stanowi 2,71% z kwoty podatku akcyzowego zwróconego producentom rolnym w tym 

terminie, 

- 6 decyzje w drugim terminie tj. do końca września 2020 r. na kwotę 18 215,00 zł co 

stanowi 12,23% z kwoty podatku akcyzowego zwróconego producentom rolnym w tym 

terminie. 

W trakcie kontroli próby ustalono, że: 

- wnioski zostały złożone przez producentów rolnych, o których mowa w art. 3 ustawy  

o z.p.a., 

- wszystkie skontrolowane wnioski zawierały datę wpływu oraz numer ewidencyjny  

z rejestru pism przychodzących jednostki, 

- wyliczenie kwot limitu zwrotu podatku było dokonywane na podstawie danych 

pozyskiwanych z zasobów udostępnionych przez powiat na dzień złożenia wniosku na 

stronie https://powiat-międzyrzecki.geoportal2.pl/map/ewopis/dzpdm.php, 

zweryfikowanych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów prowadzonej w programie 

„RADIX EGRUN+2.02.26” według stanu na dzień 1 lutego 2020 roku co wypełnia zapisy 

wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy o z.p.a., 

- zwrotu podatku dokonano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy 

Pszczew, zgodnie z art. 5 ust. 1  ustawy o z.p.a., 

- wszystkie skontrolowane decyzje dot. zwrotu podatku akcyzowego zostały wydane  

w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o z.p.a., 

- wnioski o zwrot podatku zostały złożone zgodnie z terminami określonymi w art. 6 ust. 1 

ustawy o z.p.a., 

- przyjęte wnioski były złożone na formularzu zgodnym ze wzorem określonym  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

https://powiat-międzyrzecki.geoportal2.pl/map/ewopis/dzpdm.php
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wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018.2466) i zawierały wszystkie elementy 

określone w art. 6 ust. 2 ustawy o z.p.a., 

- poprawność wyliczenia kwoty limitu zwrotu podatku w przypadku posiadaczy bydła 

dokonano na podstawie informacji zawartych w dokumencie wydanym przez 

kierownika biura powiatowego ARiMR, który to dokument zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 

ustawy o z.p.a. zawierał informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych  

i wyliczonym średnim wskaźniku DJP dla bydła będącego w posiadaniu producenta 

rolnego w 2019 r., 

- załączone do wniosków oryginały faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego 

zawierały adnotację dokonaną przez upoważnionego pracownika gminy „przyjęto  

w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego” zgodnie z art. 6 ust. 4  ustawy o z.p.a.,  

- faktury stanowiące załączniki do wniosków zawierały elementy wymienione w art. 106e 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zostały wystawione 

w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 

- na każdym skontrolowanym wniosku w pozycji 26 „Adnotacje Urzędu Gminy/ Miasta” 

znajduje się adnotacja pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw 

związanych ze zwrotem podatku akcyzowego o treści „Brak uwag”, 

- skontrolowane decyzje zostały podpisane przez Wójta Gminy Pszczew lub  

z upoważnienia przez zastępcę Wójta Pana Dominika Fryza. Wszystkie te decyzje 

zawierały elementy określone w art. 107 § 1 KPA w tym uzasadnienie faktyczne 

wydania decyzji, 

- wypłaty zwrotu podatku dokonywano zgodnie z terminem wskazanym w art. 7 ust. 1 

ustawy o z.p.a. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego, 

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym został ujęty w księgach 

rachunkowych w § 4430 tj. zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową  

i prawidłowo ujęty w sprawozdaniu Rb-50W za IV kw. 2020 r. 

 Obsługa zadania 

Zgodnie z przyjętą metodyką kontrolą objęto 100% wydatków na obsługę zadania.  

W ramach przyznanej dotacji na obsługę zadania Gmina poniosła wydatki w wysokości  

8 887,87 zł. Wydatki poniesione w paragrafie 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 związane  

z obsługą zadania ujęto w ewidencji księgowej na podstawie dwóch dokumentów 

polecenia księgowania sporządzonych oddzielnie za I i II półrocze 2020 r. w treści 

dokumentu podając, że polecenie księgowania dotyczy „Koszty obsługi zwrotu akcyza za 

I lub II półrocze”. W związku z tym, że polecenia przeksięgowania nie zawierały 

szczegółowej informacji jakich konkretnie wydatków dotyczy księgowanie wydatków  

w poszczególnych paragrafach wydatkowych, kontrolujący zwrócili się o uzupełnienie 

informacji w tym zakresie. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem podpisanym przez Wójta 

Gminy Pszczew przeksięgowania dotyczyły wydatków poniesionych na obsługę zadania 

w tym: 

- w § 4010 – na kwotę 6 500,00 zł „na wynagrodzenie za obsługę zadania w zakresie 

wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej w okresie od lutego do kwietnia za I półrocze i od sierpnia do 

października za II półrocze. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od wielkości 

otrzymanej dotacji, przy czym wysokość wynagrodzenia ujęta jest w wynagrodzeniu 

miesięcznym zgodnie z zakresem czynności pracownika”, 
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- w § 4110 – na kwotę 1 117,36 zł „na pochodne od wynagrodzenia za obsługę zadania 

w zakresie wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od lutego do kwietnia za I półrocze  

i od sierpnia do października za II półrocze. Uzasadnienie jak do paragrafu 4010”, 

- w § 4120 – na kwotę 159,26 zł „na fundusz pracy od wynagrodzenia za obsługę 

zadania w zakresie wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od lutego do kwietnia za I półrocze  

i od sierpnia do października za II półrocze. Uzasadnienie jak do paragrafu 4010”, 

- w § 4210 – na kwotę 57,95 zł „na obsługę kancelaryjną, a także wydatków na 

materiały biurowe. W poleceniu księgowym nie wskazano konkretnej faktury której 

dotyczy, ponieważ obsługa zadania rozłożona jest w długim okresie czasu, dla  

I półrocza od miesiąca lutego do kwietnia, dla II półrocza od sierpnia do października - 

dotyczy miedzy innymi na zakup papieru ksero, tonera, kopert”, 

- w §4300 – na kwotę 1 053,30 „na usługi bankowe i pocztowe: usługi bankowe 68,00 zł; 

usługi pocztowe 985,30 (167 listów ZPO * 5,90 zł) Koszty usług pocztowych wynikają z 

umowy z Pocztą Polską, w szczególności z cennika Poczty. Koszty usług bankowych 

wynikają umowy z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Międzyrzeczu - wyciąg 

taryf prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. Zgodnie z taryfą koszty związane  

z przelewami składanymi przez bank internetowy na konto w banku obsługującym to  

0 zł, a przelewy składane na konto w innym banku to koszt 1 zł”. 

Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienia (pełna treść wyjaśnień dostępna w aktach 

sprawy) za wyczerpujące i potwierdzili, że wydatki poniesione zostały celowo i oszczędnie 

tj. w granicach kwot wynikających z art. 8 ust. 5 ustawy o z.p.a. Wydatki zostały 

prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową i w tej 

samej wysokości wykazane w sprawozdaniu Rb-50W za IV kwartał 2020 r.  

2. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze 

Skontrolowano wydatkowanie i rozliczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 

na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumienia w sprawie 

powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy zawartego w dniu 1 lipca 2020 r. pomiędzy 

Wojewodą Lubuskim a Gminą Pszczew (zwanym w skrócie Porozumieniem). Kwota 

udzielonej dotacji wyniosła 1 000,00 zł. Zgodnie z założeniami kontrolą objęto 100% 

wartości przekazanej dotacji.  

W trakcie kontroli potwierdzono, że: 

- dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości poprzez zapłatę za wykonane prace 

pielęgnacyjno-porządkowe na mogile żołnierzy francuskich znajdującej się na dz. 

1393/2 w Pszczewie na podstawie wystawionej przez Zakład Noty księgowej nr NK-

152/2020 z dnia 02.12.2020 r.; 

- prace pielęgnacyjno-porządkowe były realizowane na podstawie wystawionego przez 

Urząd Gminy zlecenia z dnia 10.04.2020 r. (znak: Bd.6724.41.2020) dla Zakładu Usług 

Komunalnych w Pszczewie (zwany dalej Zakładem) zgodnie z przedłożoną ofertą przez 

Zakład z dnia 03.04.2020 r.; 

- rozliczenie z wykonania prac nastąpiło na podstawie sporządzonego przez obie strony 

Protokołu odbioru robót w dniu 01.12.2020 r. W trakcie trwania zlecenia tj. do dnia 

30.11.2020 r. przez pracowników Gminy był prowadzony systematyczny monitoring 

świadczonych usług przez Zakład. 

Ponadto, kontrolujący ustalili, że: 
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- płatność za usługę wykonaną przez Zakład nastąpiła w dniu 15.12.2020 r., tj. po 

terminie wyznaczonym w Nocie księgowej6 na dzień 09.12.2020 r. W otrzymanym 

wyjaśnieniu podpisanym przez Pana Janusza Leśny - Inspektora ds. budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy czytamy: 

„Siedmiodniowy termin płatności  wyznaczony w nocie księgowej NK-152/2020 z dnia 

02.12.2020 r. wystawionej przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie nie był 

określony w zleceniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. i został jednostronnie wyznaczony przez 

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie, podczas gdy zwykle stosowany jest termin 

płatności min. 14 dni od daty wpływu faktury, rachunku lub noty do Urzędu Gminy 

Pszczew (co wynika z praktyki obiegu dokumentów w urzędzie).” Kontrolujący przyjmują 

powyższe wyjaśnienia jednak zwracają uwagę, że o ile zawarte umowy czy wystawione 

zlecenia nie regulują kwestii terminu płatności, terminem obowiązującym jest zapis na 

dokumencie finansowym przyjętym do rozliczenia przez zleceniodawcę (Gminę). W tym 

przypadku terminem płatności podanym na Nocie księgowej był dzień 09.12.2020 r.; 

- na Nocie księgowej7 brakuje informacji, że usługa była realizowana na podstawie 

zlecenia (nr umowy) z dnia oraz zapisu, że wydatki zostały sfinansowane z dotacji na 

podstawie zawartego Porozumienia. Wymóg umieszczenia powyższych adnotacji został 

zapisany w paragrafie 4 pkt 3 Porozumienia. W otrzymanym wyjaśnieniu podpisanym 

przez Pana Janusza Leśny czytamy: „Na nocie księgowej NK-152/2020 z dnia 02.12.2020 

r. wystawionej przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie brak jest powołania się na 

zlecenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. oraz adnotacji, że środki zostały wydatkowane  

z dotacji na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim – natomiast 

informacja o realizacji usługi na podstawie zlecenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. została 

zawarta w protokole odbioru robót z dnia 01 grudnia 2020 r., który był podstawą do 

wystawienia tej noty i stanowił załącznik do niej”. Kontrolujący zaznaczają, że Gmina  

z chwilą podpisania Porozumienia zobowiązała się do przestrzegania postanowień  

w nim zawartych; 

- przekazanie informacji do LUW o planowanym zadaniu rzeczowym oraz o potrzebach 

finansowych na 2021 r. nastąpiło w dniu 09.10.2020 r. (pocztą e-mail podpisaną przez 

Pana Janusza Leśny) i następnie wysłane pocztą 09.10.2020 r. (pismo Bd.6724.53.2019  

z dnia 27.09.2019 - data wpływu do LUW 10.10.2020 r.). Zgodnie z paragrafem 7 

Porozumienia informacja powinna być przekazana do dnia 30.09.2020 r. W wyjaśnieniu 

Pana Janusza Leśny czytamy: Informacja Gminy Pszczew skierowana do LUW  

o planowanym zadaniu rzeczowym oraz potrzebach finansowych na rok 2021 została 

przekazana z kilkudniowym opóźnieniem oraz została opatrzona błędną datą (2019 

zamiast 2020 rok)- przyczyną opóźnienia był fakt mojego przebywania we wrześniu  

i październiku na kilkunastodniowym urlopie wypoczynkowym, powrót do pracy w dniu 

05 października 2020 r. i nawarstwienie się w związku z tym szeregu spraw do załatwienia 

(stanowisko pracy d/s budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zamówień 

publicznych, na którym jestem zatrudniony, jest jednoosobowe, obejmuje jak  

w przypadku większości niedużych urzędów gmin dosyć szeroki zakres obowiązków,  

a nadzór nad utrzymaniem cmentarzy wojennych jest jednym z wielu przydzielonych 

zadań).” Kontrolujący zwracają uwagę, że podpisane Porozumienie obliguje do 

dochowania wskazanych w nim terminów. 

                                                           
6 Nota księgowa nr NK-152/2020 z dnia 02.12.2020 r. 
7 tamże. 
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3. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 

Wydatki w rozdziale 85203 realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Pszczewie8, który rozpoczął swoją działalność statutową  z dniem 1 stycznia 2020 r.9 ŚDS 

jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Pszczew działającą  jako jednostka 

budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i zorganizowaną  

w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie  

o ochronie zdrowia psychicznego i ustawie o pomocy społecznej, tj. prowadzenie ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczegółowy zakres zadań i struktura 

organizacyjna Ośrodka  zostały określone w Regulaminie organizacyjnym ŚDS10. W okresie 

objętym kontrolą funkcję Kierownika ŚDS pełniła Pani Małgorzata Szczęśniak. 

W 2020 r. ŚDS wydatkował dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości: 674 990,70 zł. 

Zgodnie z przyjętą metodyką doboru próby sprawdzeniu poddano wydatki poniesione  

w paragrafach: 4210 i 4300.  

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki poniesione w tym paragrafie wyniosły 

łącznie: 103 800,70 zł. Do kontroli wybrano 9 pozycji księgowych zaewidencjonowanych 

na koncie: 130-852-85203-4210 – 01,02,03,04,05 na łączną kwotę: 29 429,46 zł, co stanowi 

28,35% środków wydatkowanych w 2020 r.  Ustalono, że środki zostały przeznaczone na 

bieżące potrzeby związane z działalnością statutową ŚDS, tj. m.in.: zakup paliwa do 

samochodów służbowych, materiały i akcesoria do prowadzenia zajęć z uczestnikami, 

sprzętu do pracowni rehabilitacyjnej (aparatu do elektroterapii Multitronic MT-3, lasera 

Terapus wraz z sondą), szafy i szafki na dokumenty i do pracowni rehabilitacyjnej,  

2 zestawów komputerowych wraz z akcesoriami, w celu doposażenia sal do zajęć 

terapeutycznych, środków ochrony indywidualnej (maseczek ochronnych i rękawic dla  

uczestników ŚDS) dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się 

SARS-COV-2. 

§4300  – Zakup usług pozostałych – wydatki poniesione w tym paragrafie wyniosły łącznie: 

35 344,52 zł. Do kontroli wybrano 12 pozycji księgowych zaewidencjonowanych na koncie: 

130-852-85203-4300 – 02,03, 05, 06 na łączną kwotę: 8 138,25 zł, co stanowi 23,02% środków 

wydatkowanych w 2020 r.  Ustalono, że wydatki zostały poniesione na opłacenie umów  

z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, tj.: 

-  umowa zlecenie nr 5/2020 z dnia 03.01.2020 r. zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 

31.03.2020 r. na prowadzenie zajęć z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji ruchowej z 

uczestnikami ŚDS w Pszczewie w liczbie do 25 godzin miesięcznie. Zleceniodawca ustalił ze 

Zleceniobiorcą wynagrodzenie w wysokości  50,00 zł brutto za godzinę pracy po 

przedłożeniu karty czasu pracy. Na potwierdzenie czasu wykonanych czynności 

sporządzana była ewidencja godzin wykonywania umowy, w której wskazywano dzień 

oraz ilość godzin i minut przepracowanych przez Zleceniobiorcę. Rozliczenia finansowego 

dokonano na podstawie następujących faktur vat: 2/F/20 z dnia 31.01.2020 r. na kwotę: 

1 200,00 zł (24 godz.), 7/F/20 z dnia 29.02.2020 r. na kwotę: 1 050,00 zł ( 21 godz.), 11/F/20  

z dnia 31.03.2020 r. na kwotę: 250,00 zł (5 godz.),  

                                                           
8 Zwany dalej ŚDS. 
9 Uchwała nr XIV.103.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26.09.2019 r. w sprawie utworzenia ŚDS w 

Pszczewie i nadania statutu. 
10 Zarządzenie nr 0050.77.1.2020 Wójta Gminy Pszczew z dnia 02.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminy organizacyjnego ŚDS. 
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-  umowa nr 11/2020 z dnia 09.06.2020 r. zawarta na okres od 09.06.2020 r. do 31.08.2020 r. 

oraz umowa nr 13/2020 z dnia 17.08.2020 r. zawarta na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 

r. na prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wsparcia 

psychologicznego z uczestnikami ŚDS w liczbie do 25 godzin miesięcznie. Strony ustaliły 

wynagrodzenie w wysokości  60,00 zł brutto za godzinę pracy po przedłożeniu rachunku. 

Na potwierdzenie czasu wykonanych czynności sporządzana była ewidencja godzin 

wykonywania umowy, w której wskazywano dzień oraz ilość godzin i minut 

przepracowanych przez Zleceniobiorcę. Rozliczenia finansowego dokonano na 

podstawie następujących faktur vat: 16/2020 z dnia 31.07.2020 r. na kwotę: 1 200,00 zł (20 

godz.), 18/2020 z dnia 31.08.2020 r. na kwotę: 1 200,00 zł (20 godz.), FS 36/2020  z dnia 

30.10.2020 r. na kwotę: 1 200,00 zł (20 godz.), FS 40/2020  z dnia 30.11.2020 r. na kwotę: 

1 200,00 zł (20 godz.), FS 42/2020 z dnia 28.12.2020 r. na kwotę: 1 500,00 zł (25 godz.)   

- umowa nr 3/2020 z dn. 03.02.2020 r. zawarta na okres od 03.02.2020 r. na czas 

nieokreślony na wykonanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Strony 

ustaliły wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł netto za miesiąc powiększone o podatek 

VAT. Rozliczenia finansowego dokonano na podstawie faktury VAT nr 97/2020 z dnia 

31.03.2020 r. na kwotę: 369,00 zł brutto, 

- skontrolowane wydatki zostały poniesione również na: wykonanie pomiarów 

elektrycznych i wymianę opraw awaryjnych w ŚDS, usługę przygotowania ciepłych 

posiłków dla uczestników ŚDS w miesiącu październiku w ilości 113 drugich dań i 100 zup. 

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 z zachowaniem procedur określonych w Regulaminie 

udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 

euro11, 

-  zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Master, nr rej. FMI15858 został 

dokonany z uwagi na wyjazdy związane z bieżącą działalnością ŚDS, tj.: zakupami 

materiałów do treningów, wyjazdami z uczestnikami w ramach imprez integracyjnych, 

dojazdami na zajęcia zorganizowane w innych jednostkach kulturalnych, dojazdami  

z uczestnikami do instytucji publicznych, w tym do lekarzy specjalistów; rozliczenie 

zużytego paliwa następowało na podstawie kart drogowych wystawionych przez 

kierowcę i zatwierdzonych przez Kierownika ŚDS, w kartach szczegółowo wskazywano 

m.in.: cel wyjazdu, godziny odjazdów i przyjazdów, stan licznika przy wyjeździe i powrocie, 

ilość przejechanych w danym dniu kilometrów; na kartach drogowych widniał podpis 

Kierownika jednostki, który zlecał wyjazd i stwierdzał przyjazd, 

-  potwierdzono, że zleceniobiorcy (fizjoterapeuta i psycholog) przedłożyli Kierownikowi 

ŚDS stosowne faktury za wykonaną pracę, w których prawidłowo wyliczyli liczbę 

przepracowanych godzin (zgodnie z przedłożonymi kartami czasu pracy  za dany 

miesiąc) oraz należne wynagrodzenie, 

-  w związku z dokonanymi pomiarami elektrycznymi zostały wystawione stosowne 

protokoły odbioru, 

-  w sprawdzonej dokumentacji znajdowały się zapytania ofertowe, notatki służbowe  

i e-maile potwierdzające, że jednostka dokonywała rozeznania rynku i wyboru 

                                                           
11 Wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 9.2020 Kierownika ŚDS w Pszczewie z dnia 

03.02.2020 r. 
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najkorzystniejszej oferty,  

-  przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierowano się w szczególności ceną i dostępnością 

towaru/usługi w wymaganych terminach, 

-  zapłaty za dane zakupy dokonywano w terminach określonych w wystawionych 

fakturach, 

-  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. 

 

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Wartość planowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami, realizowanych przez Gminę w 2020 r. została ustalona na kwotę  

43 100,00 zł. Stosownie do sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. wysokość 

dochodów wykonanych w 2020 r. wyniosła łącznie 38 094,79 zł, co stanowi 88,39% 

dochodów planowych. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych.        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 0,00 31,00 31,00 29,45 0,00 0,00 

852 85203 Ośrodki wsparcia 0830 4 500,00 331,03 331,03 306,78* 0,00 0,00 

 

 

855 

 

 

85502 

 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie  

z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego 

 

0920 0,00 517 366,74 20 472,76 20 472,76 496 893,98 496 893,98 

0970 0,00 90 678,47 0,00 0,00 90 678,47 90 678,47 

0980 38 600,00 1 513 435,12 17 260,00 10 355,96 1 496 175,12 1 496 175,12 

  
Ogółem:            43 100,00 2 121 842,36 38 094,79 31 164,95 2 083 747,57 2 083 747,57 

        *w dniu 12.01.2021 r. przekazano do LUW dochody, które dotyczyły roku 2020, tj. dochody w kwocie 7,70 zł  

z tyt. odsetek.  

 

Szczegółowemu sprawdzeniu poddano realizację dochodów budżetu państwa w dziale 

855 - Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego12 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego, w następującym zakresie: 

1. prawidłowość ustalenia należności oraz pobrania i rozliczenia dochodów wykazanych  

w paragrafach: 0920 i 0980,  

2. terminowość przekazywania dochodów, 

3. prowadzenie działań windykacyjnych dla zaległych należności budżetu państwa. 

 

                                                           
12 Zwanego dalej FA. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(255)_1?pit=2018-07-06
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1. Prawidłowość ustalenia należności oraz pobrania i rozliczenia dochodów wykazanych 

w paragrafach: 0920 i 0980. 

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

(Dz.U.2020.808)13 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 Referat Finansowy UG14.  

W przedmiotowym zakresie udzielono stosownych upoważnień15 następującym osobom: 

- Pani Halinie Jokiel – Skarbnikowi Gminy Pszczew - do podejmowania działań wobec 

dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych 

sprawach decyzji.  

- Pani Ewie Maciejczak – Podinspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego - do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  

w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego (…).  

Pełna treść upoważnienia znajduje się w aktach kontroli. 

W okresie kontrolowanym w UG obowiązywały Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg 

rachunkowych oraz zakładowy plan kont16. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że ewidencja księgowa dochodów 

wykonanych oraz należności w rozdziale 85502 w paragrafach: 092 i 098 prowadzona była 

w UG w systemie księgowo – finansowym Radix FKB+ za pośrednictwem następujących 

kont księgowych: 

 139-100-00000-0000-01 – dochody wykonane z tytułu FA - część należna budżetowi 

państwa i część należna gminie, 

 221-000-00000-0000-05 – należności z tytułu FA – część należna budżetowi państwa,  

tj. 60%, 

 221-000-00000-0000-07 – należności z tytułu FA – część należna Gminie, tj. 40%, 

 221-000-00000-0000-06 – należności z tytułu odsetek – 100% należne budżetowi 

państwa.  

Dochody wykonane zostały potwierdzone i skontrolowane na podstawie otrzymanego  

z Gminy wydruku z konta 139-100-00000-0000-01, które: 

- służyło do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym  

z tytułu dochodów (wpływów) budżetowych z tytułu FA, tzn. spełniało funkcję konta 

„Rachunek bieżący jednostki”, 

-  prowadzone było bez podziałek klasyfikacji budżetowej, tzn. ujmowano na nim zarówno 

dochody wykonane z tytułu FA (§ 0980), jak i dochody z tytułu odsetek (§ 0920). 

Kontrolujący ustalili, że prowadzenie konta 139-100-00000-0000-01 (Inne rachunki 

bankowe) w formule rachunku bieżącego jednostki bez podziałek klasyfikacji budżetowej 

                                                           
13 Zwana dalej ustawą o p.o.u.d.a. 
14 Zarządzenie Nr 120.215.2014  Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 

regulaminu organizacyjnego (ze zm.). 
15 Zarządzenia Nr 0050.82.2012 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia 

postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 
16 Zarządzenie nr 120.76.2020 Wójta Gminy Pszczew z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad 

(polityki) rachunkowości w UG. 
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odbiega od zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów17. Stosownie 

do zasad funkcjonowania konta 139 zawartych w załączniku nr 3 do ww. Rozporządzenia, 

konto to służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 

innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach 

pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia. Na koncie 139 prowadzi się  

w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych: 

czeków potwierdzonych, sum depozytowych, sum na zlecenie oraz środków obcych na 

inwestycje. Jednocześnie, w załączniku nr 3 wskazano, że do ewidencji środków 

pieniężnych z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych służy konto 

130 – Rachunek bieżący jednostki, gdzie na stronie Wn ujmuje się m.in. wpływy środków 

pieniężnych z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja 

szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji  

z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem. 

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzieliła Pani Halina Jokiel - Skarbnik Gminy: „Informuję, iż 

błąd wynikający ze stosowania konta 139 (bez podziałki klasyfikacyjnej) dla obsługi 

rachunku bieżącego dotyczącego wpływu dochodów z rozdz. 85502 paragraf 0980 i 0920 

zostanie wyeliminowany poprzez skorygowanie polityki rachunkowości i wdrożony w życie 

najpóźniej z dniem 01 stycznia 2022 roku”.  

Prawidłowość naliczania należności oraz pobierania i rozliczania dochodów budżetu 

państwa sprawdzono na próbie obejmującej 5 dłużników alimentacyjnych, od których  

w 2020 r. odnotowano wpłaty w paragrafach: 

 §0920 – Pozostałe odsetki – w łącznej wysokości 12 439,50 zł,  

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

– w łącznej wysokości 14 963,41 zł. 

Szczegółowy wykaz skontrolowanych dłużników alimentacyjnych znajduje się w aktach 

kontroli.  

Na podstawie dokumentów dotyczących badanej próby ustalono, że: 

 obsługa dłużników alimentacyjnych prowadzona była przez pracownika 

merytorycznego Referatu Finansowego w UG za pośrednictwem oprogramowania 

Sygnity18, 

 dla każdego dłużnika prowadzona była w programie Sygnity imienna ewidencja wpłat, 

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

FA z podziałem na budżet państwa i gminę wierzyciela oraz odsetki, 

 dłużnicy alimentacyjni zobowiązani byli do zwrotu należności w wysokości 

wypłaconych świadczeń na rzecz osób uprawnionych, które nabyły prawo do 

świadczeń w drodze decyzji Wójta Gminy19, 

 przypisy należności dokonywane były w prawidłowych wysokościach, tj. zgodnie  

z kwotami określonymi w decyzjach Wójta Gminy, 

                                                           
17 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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.2017.1911 ze zm.) 
18 Oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego. Umowa licencyjna na 2020 r. obejmuje 

oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych (SR) oraz Funduszu alimentacyjnego (FA).  
19 Decyzje zostały podpisane przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy. 
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 kwoty wyegzekwowanych należności zapisane i rozliczane były z faktyczną datą 

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

w tytule potwierdzenia operacji, 

 z wpłat uzyskanych od komornika w pierwszej kolejności zaspokajane były należności  

z tytułu FA - zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, 

 wpłacone należności z tytułu FA, Gmina w pierwszej kolejności zaliczała na poczet  

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

listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 ze zm., 

Dz.U.2020.1575), 

 poszczególne wpłaty z tytułu FA i odsetek dokonane przez komornika w 2020 r.  

i zapisane w programie Sygnity, były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 

księgowej  na koncie 139, 

 dane wykazane w programie Sygnity w zakresie dochodów wykonanych w 2020 r.  

w rozdziale 85502, w paragrafach: 0980, 0920 są spójne z danymi wykazanymi  

w Sprawozdaniu Rb – 27ZZ za IV kwartał 2020 r. (kol. nr 6) oraz w ewidencji księgowej UG 

– konto 139. 

Ponadto, zgodnie z informacją przedłożoną przez Wójta Gminy, w roku 2020: 

- nie dokonano umorzeń należności z tytułu FA i ZA, 

- dokonano jednego wygaszenia należności w związku ze śmiercią dłużnika. 

2. Terminowość przekazywania dochodów. 

Zgodnie z programem kontroli, terminowość odprowadzania pobranych dochodów 

sprawdzono na próbie, do której włączono100% dochodów odprowadzonych do budżetu 

państwa w 2020 r. w rozdziale 85502 na łączną kwotę: 30 828,72  zł, z tego: 

- w §0920 przekazano do LUW kwotę 10 355,96 zł, 

- w §0980 przekazano do LUW kwotę 20 472,76 zł. 

Tryb i terminy przekazywania dochodów do budżetu państwa reguluje art. 255 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869). Zapisy tej ustawy 

mówią, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody 

budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 

pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące 

jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek 

bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, 

według stanu środków określonego na: 

- 10 dzień miesiąca - w terminie do 15 dnia danego miesiąca; 

- 20 dzień miesiąca - w terminie do 25 dnia danego miesiąca; 

- pobrane do dnia 31 grudnia i dochody nieprzekazane w terminach, o których mowa  

wyżej - w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten 

dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie. 

Terminowość odprowadzania dochodów budżetowych w roku 2020 r., zbadano  

w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną w UG na koncie 139 w korespondencji  

z kontem 224. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zgromadzone przez UG 

dochody budżetowe, w części należnej dla budżetu państwa, zostały przekazane do 

LUW: 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(255)_1?pit=2020-10-05
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- w prawidłowej wysokości, co pozostaje w zgodzie z art. 27 ust. 4 ustawy o p.o.u.d.a.20,  

- w terminach wymagalnych, zgodnych z terminami wynikającymi z art. 255 ust. 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych. 

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych ujawniono, że zaliczka alimentacyjna 

ewidencjonowana była w §0970 – Wpływy z różnych dochodów, zamiast w §0940 - 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W przedmiotowym 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, 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. 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 Halina Jokiel – Skarbnik Gminy: „Informuję, iż stosowanie 

paragrafu 0970 dla ujmowania zaliczki alimentacyjnej wynika z interpretacji opisu 

powyższego paragrafu, gdzie zapis w szczególności stanowi katalog otwarty, do którego 

ujęto wpływy z zaliczki alimentacyjne. W związku ze stanowiskiem kontrolującego opartym 

na wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów informuję, iż należności z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej zostaną przeksięgowane na paragraf 0940 z dniem 01 września 2021 roku.” 

3. Prowadzenie działań windykacyjnych dla zaległych należności budżetu państwa. 

Obowiązek prowadzenia działań zmierzających do ściągnięcia zaległości dłużników 

alimentacyjnych wynika z przepisów ustawy o p.o.u.d.a. Na 31 grudnia 2020 r. łączna 

wysokość należności w rozdziale 85502 § 0980 wyniosła 1 513 435,12 zł, z czego 

wyegzekwowano 17 260,00 zł, co stanowi 1,14 % kwoty należnej. Pozostałe do zapłaty 

zaległości wyniosły 1 496 175,12 zł.  

Prowadzenie działań windykacyjnych sprawdzono na próbie obejmującej 5 dłużników 

alimentacyjnych z największą kwotą zaległości na dzień 31.12.2020 r. Łączne zaległości 

skontrolowanych dłużników wyniosły 242 569,66 zł. Szczegółowy wykaz dłużników 

                                                           
20 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym 

mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. 
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włączonych do próby wraz z zestawieniem działań windykacyjnych podejmowanych  

w odniesieniu do każdego skontrolowanego dłużnika znajdują się w aktach kontroli. 

W trakcie kontroli na próbie ustalono, że Gmina, pomimo bezskutecznej egzekucji 

zaległości dłużników alimentacyjnych w roku 2020, podejmowała w latach 

poprzedzających rok 2020 działania zmierzające do ściągnięcia zaległości, przewidziane 

przepisami ustawy o p.o.u.d.a. Na podstawie dokumentów dotyczących badanej próby 

ustalono, że: 

- do dłużników kierowano: zawiadomienia o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego, wezwania do stawienia się celem przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego, informacje o wysokości 

zobowiązań wobec Skarbu Państwa, 

- informowano komorników sądowych o wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz o stanie zadłużenia oraz uzyskiwano informacje od komorników sądowych  

o niewywiązywaniu się z obowiązku alimentacyjnego, 

- kierowano zapytania dotyczące ustalenia miejsca pobytu dłużnika do: komornika 

sądowego, właściwych Komend Powiatowych Policji, Centralnego Biura Adresowego 

MSWiA, rodzin dłużników, 

- wszczynano postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydawano decyzje w tym 

zakresie, które pozostają w mocy, 

- składano wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego/przyłączenie się do 

postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych, 

- wysyłano zapytania o udzielenie informacji o dłużniku alimentacyjnym do Ministerstwa 

Sprawiedliwości w zakresie danych z Krajowego Rejestru Karnego. 

- kierowano wnioski do właściwych miejscowo prokuratur o wszczęcie postępowania  

o czyn z art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że działania windykacyjne realizowane 

przez UG zmierzające do ściągnięcia zaległości dłużników alimentacyjnych prowadzone 

były w oparciu o katalog narzędzi wskazanych w ustawie o p.o.u.d.a.  

 

IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 

W trakcie kontroli sprawdzono następujące sprawozdania: 

- sprawozdania kwartalne Rb-50W o wydatkach związanych z wykonaniem zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego,  

- sprawozdania kwartalne Rb-50D o dotacjach związanych z wykonaniem zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami,  

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

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

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

z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. 
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Ustalono, że sprawozdania kwartalne były przekazane do LUW terminowo21, a dane ujęte 

w sprawozdaniach za IV kw. 2020 r. zostały przedstawione w sposób prawidłowy oraz 

zgodny z ewidencją księgową.    

 

V. REALIZACJA USŁUG NA RZECZ OBYWATELA. 

Kontroli poddano realizację zadań przez UG w kontrolowanych rozdziałach,  

tj. 01095, 85203 oraz 85502, w zakresie: 

- dostępności usług publicznych – komunikacja z obywatelem,  

- zapewnienia jakości świadczonych usług publicznych – przestrzeganie terminów  

i przepisów powszechnie obowiązujących. 

 Rozdział 01095 - ocena na podstawie usług świadczonych przez UG.   

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że nabory wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego prowadzone były w ustawowych terminach. Dla wszystkich producentów 

rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zostały wydane decyzje  

w terminach i na zasadach określonych obowiązującą ustawą z.p.a. W kontrolowanym 

okresie UG rozdysponował 100% dotacji otrzymanej z LUW w formie przelewów 

bankowych. Wszystkie płatności dla producentów rolnych zostały wykonane  

w ustawowych terminach. Z informacji przekazanej przez Panią Ewę Napierała wynika, że 

pandemia nie miała wpływu na przebieg i terminowość załatwiania spraw a „ … wnioski 

składne były bezpośrednio przed urzędnikiem (oczywiście z zachowaniem 

bezpieczeństwa sanitarnego) (…). Informacje dotyczące terminów składania wniosków, 

terminów wypłat wraz z niezbędnymi drukami znajdowały się na stronie Gminy Pszczew: 

https://pszczew.pl/2020/04/21/zwrot-podatku-akcyzowego-dla-rolnikow/” (pełna treść 

złożonej informacji dostępna jest w aktach sprawy). 

Kontrolujący potwierdzili, że strona internetowa UG zawiera niezbędne informacje (w tym 

dostęp do wzorów druków wymaganych przy ubieganiu się o zwrot podatku 

akcyzowego) umożliwiające producentom rolnym złożenie wniosku w wymaganym 

przepisami terminie.   

 Rozdział 85203 – ocena na podstawie usług świadczonych przez ŚDS. 

Ustalenie stanu faktycznego dokonano na przykładzie działań podejmowanych przez ŚDS 

w Pszczewie, który świadczył usługi polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z wprowadzonym  stanem epidemii,  

w oparciu o komunikaty Wojewody Lubuskiego dot. zamknięcia placówek oraz  

z polecenia Wójta Gminy Pszczew, w dniach od 12 marca do 24 maja 2020 r. ŚDS został 

zamknięty w zakresie pracy stacjonarnej. Ustalono, że w dniu 25 maja 2020 r. opracowane 

                                                           
21 Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 – zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 40 do 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz.U.2019.1393, Dz.U.2020.1564) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostepnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub 

organu sprawozdań lub informacji z dnia 31.03.2020 r. (Dz. U.2020.570) - termin przekazania 

sprawozdań  Rb-50 za I kwartał 2020 r. został przedłużony o 21 dni. Sprawozdania Rb-ZN – zgodnie  

z terminami wskazanymi w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 

2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych (Dz.U.2014.1773) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych 

terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostepnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki (…) – termin 

przekazania sprawozdań RB-ZN za I kwartał 2020 r. został przedłużony o 30 dni. 

https://pszczew.pl/2020/04/21/zwrot-podatku-akcyzowego-dla-rolnikow/
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zostały procedury postępowania w ŚDS, w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-

Cov-2 i tym samym zasad uczestniczenia w zajęciach placówki w systemie stacjonarnym, 

tj. w zakresie noszenia maseczek, przyłbic – o ile nie zabrania tego stan zdrowia, 

konieczności dezynfekowania rąk za pomocą dozowników bezdotykowych, konieczności 

zachowania dystansu, stałego podziału na grupy, konieczności przebywania w stałych 

pracowniach, spożywania posiłków w formie cateringu, pomiarze temperatury ciała 

przed dowozami, konieczności dezynfekowania auta i sal (jonizator), zasad postępowania 

w razie wystąpienia objawów choroby. Zgodnie z informacją Kierownika ŚDS pisma 

informujące o ustalonych procedurach zostały w dn. 25.05.2020 r. dostarczone do domów 

uczestników przez pracowników ŚDS. Ponadto, Pani Małgorzata Szczęśniak – Kierownik ŚDS 

wskazała, że: „(…) Od 27 maja do 13 listopada 2020 r. zajęcia prowadzone były z 

podziałem na grupy, tak by powierzchnia przebywających w ŚDS uczestników była 

zgodna z zaleceniami i rekomendacjami dla jednostek pobytu dziennego (…) Każdego 

tygodnia dostarczane były uczestnikom przebywającym w domu – praca zdalna, 

przebywającym na kwarantannie bądź izolacji domowej materiały wraz z poleceniami 

wykonania zadań, prac w domu z podziałem na każdy dzień. Pozostałe dni tygodnia 

praca zdalna polegała na kontakcie telefonicznym bądź za pośrednictwem 

komunikatorów, tj. kamery, portale społecznościowe w grupach (…). Od 16 listopada do 

30 listopada 2020 r. , na podstawie zapytania kierowanego do Wojewody Lubuskiego  

z dnia 05.11.2020 r. prowadzono zajęcia wyłącznie zdalnie (…). Od 1 grudnia 2020 r. 

wprowadzono możliwość przebywania na zajęciach bezpośrednio w ŚDS z zachowaniem 

reżimu sanitarnego oraz możliwość korzystania z zajęć zdalnie – głównie dla osób po 

przebytej chorobie bądź mających w rodzinie osoby z różnego rodzaju infekcjami (…) 

Umożliwiono także kontakt telefoniczny z psychologiem w umówionym terminie na 

wniosek uczestnika, rodzica bądź terapeuty mającego stały kontakt (…).”. 

Dodatkowo ustalono, że wszelkie informacje dotyczące działalności ŚDS były na bieżąco 

aktualizowane na stronie internetowej ŚDS.  

 Rozdział 85502 - ocena na podstawie usług świadczonych przez UG, Referat Finansowy. 

W celu zbadania dostępności informacji dotyczących świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, dokonano przeglądu strony internetowej UG oraz  Biuletynu Informacji 

Publicznej UG22. Ustalono, że strona zawiera niezbędne informacje umożliwiające złożenie 

wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

Ponadto, na potrzeby kontroli, Wójt Gminy przesłał informację dotyczącą obsługi 

wierzycieli w związku ze stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS COV-2 „Wójt 

Gminy Pszczew informuje, iż dla rozpatrywania spraw o świadczenia z FA nie były 

wprowadzone instrukcje dotyczące obsługi wnioskodawców i obostrzeń z tym 

związanych. Obsługa klienta była prowadzona bez ograniczeń, w godzinach pracy 

urzędu od poniedziałku do piątku. Wnioski można było składać osobiście lub 

elektronicznie. Dla osób składających wnioski osobiście, zastosowany był warunek: nakaz 

noszenia masek, nakaz zachowania odległości 2m, na biurku była umieszczona „pleksa”, 

która oddzielała wnioskodawcę od pracownika przyjmującego wniosek. Wnioski 

wierzycieli były rozpatrywane w ustawowych terminach. Klienci mogli kontaktować się  

z Urzędem zarówno telefonicznie, mailowo jak również osobiście. Nie było wyznaczonych 

osób do obsługi wnioskodawców. Mimo stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń, nie 

                                                           
22https://bip.pszczew.pl/119/180/USTALENIE_PRAWA_DO_SWIADCZEN_Z_FUNDUSZU_ALIMENTACYJNE

GO/ - dostęp w dniu 15.07.2021 r. 

https://bip.pszczew.pl/119/180/USTALENIE_PRAWA_DO_SWIADCZEN_Z_FUNDUSZU_ALIMENTACYJNEGO/
https://bip.pszczew.pl/119/180/USTALENIE_PRAWA_DO_SWIADCZEN_Z_FUNDUSZU_ALIMENTACYJNEGO/
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było żadnych niedogodności związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków 

przyznających świadczenia z FA.” 

Powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że UG zapewnił ciągłości realizacji zadań 

oraz utrzymanie jakości usług publicznych w sytuacji kryzysowej wynikającej  

z wprowadzonego stanu epidemicznego.  

Podsumowując w świetle zebranych informacji, dostępność usług publicznych – 

komunikacja z obywatelem oraz jakość świadczonych usług publicznych – przestrzeganie 

terminów i przepisów powszechnie obowiązujących w kontekście wydawanych decyzji  

i postanowień w ocenie kontrolujących nie budzi zastrzeżeń.  

 

VI. PODSUMOWANIE 

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano w oparciu o następujące uchybienia: 

1. Nota księgowa NK-152/2020 z dnia 02.12.2020 r. (s. 7): 

- płatność za usługę wykonaną przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie nastąpiła  

w dniu 15.12.2020 r., tj. po terminie wyznaczonym w Nocie księgowej na dzień 09.12.2020 r., 

- na Nocie księgowej brakuje informacji, że usługa była realizowana na podstawie 

zlecenia (nr umowy) z dnia oraz zapisu, że wydatki zostały sfinansowane z dotacji na 

podstawie zawartego Porozumienia. 

2. Przekazanie informacji do LUW o planowanym zadaniu rzeczowym oraz o potrzebach 

finansowych na 2021 r. nastąpiło w dniu 09.10.2020 r., tj. po terminie określonym 

w paragrafie 7 Porozumienia23 (ss. 7-8). 

3. Ewidencja księgowa dochodów budżetowych w rozdziale 85502 dotycząca funduszu 

alimentacyjnego oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego prowadzona była za 

pośrednictwem konta 139 – Inne rachunki bankowe, bez podziałek klasyfikacji 

budżetowej, co pozostaje w sprzeczności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  

z dnia 13 września 2017 r.24 (ss. 11-12). 

4. Dochody wykonane z tytułu zaliczki alimentacyjnej ewidencjonowane były  

w nieprawidłowym paragrafie, tj. 0970 (s. 14). 

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień zalecam25: 

1. Nota księgowa NK-152/2020 z dnia 02.12.2020 r.: 

- dokonywanie płatności za wykonanie usług na rzecz Gminy zgodnie z terminami 

wymagalnymi wskazanymi na dowodzie księgowym, 

- zamieszczanie na dowodzie księgowym wszelkich informacji zgodnie z wymogami 

zapisanymi w Porozumieniu. 

2. Terminowe, tj. zgodne z zapisami Porozumienia, przekazywanie do LUW informacji  

o planowanym zadaniu rzeczowym oraz o potrzebach finansowych na kolejne lata. 

3. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych w rozdziale 85502  

w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego,  

                                                           
23 Termin określony w § 7 Porozumienia w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy  

to 30.09.2020 r.   
24 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. 
25

 art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej 

(Dz.U.2020.224). 
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za pośrednictwem konta 130 – Rachunek bieżący jednostki, z uwzględnieniem podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 

4. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów wykonanych z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej w paragrafie 0940. 

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 niepodjęcia26. 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 

 

                                                           
26

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

(Dz.U.2020.224). 


