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Wystąpienie pokontrolne  

 

W dniach od 27 maja do 16 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Starym Kurowie1 została 

przeprowadzona w trybie zwykłym 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 

upoważnień udzielonych przez Wojewodę Lubuskiego:  

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

Finansowych – upoważnienie nr 100-1/2021 z dnia 27 maja 2021 r. – przewodnicząca 

Zespołu kontrolnego, 

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

upoważnienie nr 100-2/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 

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

upoważnienie nr 100-3/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełniła Pani Danuta Madej. 

                                                           
1
 Zwany dalej UG. 

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

w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz.1464) 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 2019 r. 

poz. 1464). 
4 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

224). 

 
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

 

 

mailto:arleta.plawska@lubuskie.uw.gov.pl
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W trakcie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielili: 

 Pani Agnieszka Szymura – Skarbnik Gminy, 

 Pani Wioletta Zakrzewska – Jarmuszkiewicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Pani Beata Rokaszewicz – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, 

 Pani Kamila Borakiewicz – Główny Księgowy w Środowiskowym Domu 

Samopomocy, 

 Pani Żaneta Dobrucka – Inspektor ds. Finansowych, Ubezpieczeń Społecznych, 

Podatków i Opłat. 

 

Działalność jednostki w obszarze objętym kontrolą została oceniona pozytywnie  

z uchybieniami i nieprawidłowością wskazanymi w części VI niniejszego dokumentu. 

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 7 431 103,75 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  3 106 725,75 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 4 324 378,00 zł. 

Ustalono, że dotacje zostały wprowadzone do budżetu Gminy Uchwałą nr XIV.72.2019  

Rady Gminy Stare Kurowo 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 Stare Kurowo. Plan finansowy po dokonanych 

zmianach został ustalony w wysokości  7 431 103,75 zł. Dotacje wydatkowano w kwocie 

7 381 541,92 zł5. Niewykorzystana dotacja wyniosła ogółem 49 561,83 zł, co stanowi 0,67% 

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. z 2019 r. 

poz. 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 250 404,16 250 404,16 250 404,16 0,00 x 

75011 Urzędy wojewódzkie 77 670,00 77 670,00 69 577,00 8 093,00 22.01.2021 

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 0,00 x 

                                                           
5 Dane na podstawie sprawozdania Rb-50D za IV kw. 2020 r. z dnia 01.02.2021 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 

39 000,09 39 000,09 38 975,34 24,75 30.12.2020 

85203 Ośrodki wsparcia 622 224,50 622 224,50 622 045,62 178,88 31.12.2020 

85228 

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

14 700,00 14 700,00 14 700,00 0,00 x 

85502 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1 911 005,00 1 911 005,00 1 884 127,73 26 877,27 30.12.2020 

85503 Karta Dużej Rodziny 216,00 216,00 158,86 57,14 30.12.2020 

85504 Wspieranie rodziny 170 500,00 170 500,00 158 420,00 12 080,00 30.12.2020 

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 

20 206,00 20 206,00 19 756,83 449,17 30.12.2020 

Razem dla § 2010 3 106 725,75 3 106 725,75 3 058 965,54 47 760,21 x 

§ 2060 
85501 Świadczenie wychowawcze 4 324 378,00 4 324 378,00 4 322 576,38 1 801,62 30.12.2021 

Ogółem (§ 2010 i 2060) 7 431 103,75 7 431 103,75 7 381 541,92 49 561,83 x 

         

II. WYKORZYSTANIE I ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH  

Sprawdzono wydatki w wybranych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przyjętą 

metodyką kontroli.       

2.1  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność 

Skontrolowano wykorzystanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 

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

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2188), zwaną dalej ustawą o z.p.a. 

Przekazana przez LUW dotacja została wykorzystana w 100%, tj. w kwocie 250 404,16 zł,  

w tym:  

- w § 4430 wydatkowano kwotę 245 494,27 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego,  

co stanowi 98% kosztów zadania; 

- w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300 wydatkowano łącznie kwotę 4 909,89 zł na 

obsługę zadania, co stanowi 2% kosztów poniesionych w § 4430 i jest zgodne ze stawką  

ustawową. 
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Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie dotacji w odniesieniu do następujących 

paragrafów: 

 § 4430 - Różne opłaty i składki  

Wypłata podatku akcyzowego dokonywana była przelewem bankowym dwa razy  

w roku (I i II półrocze). Skontrolowano listy przelewów za oba półrocza 2020 r.:  

- Lista przelewów z dnia 30.04.2020 r. za I półrocze 2020 r., zgodnie z którą dokonano 

przelewów dla 126 producentów rolnych na kwotę 131 112,76 zł; 

- Lista przelewów z dnia 30.10.2020 r. za II półrocze 2020 r. zgodnie z którą dokonano 

przelewów dla 117 producentów rolnych na kwotę 114 381,51 zł. 

Z przedstawionych do kontroli list wypłat wynika, że w roku 2020 UG wydatkował kwotę 

245 494,27 zł na rzecz 243 producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. Dane te pozostają w zgodzie z przedstawioną  

do wglądu ewidencją księgową, rocznym zbiorczym sprawozdaniem rzeczowo-

finansowym oraz danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-50W za IV kwartał 2020 r.  

Zgodnie z metodyką kontroli wydatki sprawdzono na próbie 8 producentów rolnych 

dobranych celowo na podstawie przedstawionych list zwrotu podatku akcyzowego.  

Dla skontrolowanych producentów rolnych wystawiono 13 decyzji na łączną kwotę  

49 020,95 zł, co stanowi 19,97 % wypłaconego przez Gminę podatku akcyzowego.  

Wykaz skontrolowanych producentów rolnych znajduje się w aktach kontroli. 

W trakcie kontroli próby ustalono, że:  

a) zwrotu podatku dokonano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Stare 

Kurowo6, zgodnie z art. 5. ustawy o z.p.a.; 

b) wnioski o zwrot podatku zawierały wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 6 

ustawy o z.p.a.;  

c) wypłata zwrotu podatku, przyznanego na podstawie decyzji, następowała  

w dwóch terminach, zgodnie z art. 7 ustawy o z.p.a.;   

d) kwoty limitu oraz kwoty zwrotu podatku naliczono prawidłowo zgodnie z art. 4, ust. 2 

ustawy o z.p.a., w oparciu o wypisy z rejestru gruntów zawierające dane według stanu na 

dzień 01.02.2020 r., z zastrzeżeniem uchybień opisanych poniżej; 

e) wypłacone kwoty nie przekroczyły ustalonych limitów; 

Stwierdzone uchybienia: 

1) w przypadku jednego producenta rolnego, w decyzjach za oba półrocza7, obliczenia  

limitu dokonano w oparciu o błędne dane dotyczące wartości wskaźnika DJP8.  

Zgodnie z informacją wydaną przez ARiMR9 - Kierownika Biura Powiatowego  

w Strzelcach Krajeńskich - średnia  liczba DJP dla bydła za rok 2019 wyniosła 78,04 sztuk, 

natomiast obliczenia dokonano na podstawie danych zawartych we wniosku, przyjmując 

wartość podaną przez producenta rolnego, tj. 70,04 sztuk. Wyjaśnień udzieliła Pani Żaneta 

Dobrucka - Inspektor ds. Finansowych, Ubezpieczeń Społecznych, Podatków i Opłat:  

„W odniesienie do wniosku (…)zauważono błąd w średniej rocznej liczbie dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła. Według zaświadczenia z ARiMR średnia ta wynosi 

78,04. Na wniosku przez omyłkę producent wpisał 70,04. Sprawdzając wniosek 

                                                           
6 Decyzje podpisywała Pani Wójt lub, z upoważnienia Wójta, Inspektor ds. Finansowych, 

Ubezpieczeń Społecznych, Podatków i Opłat.  
7 Decyzja nr 00000105 z dnia 10.03.2020 r. oraz decyzja nr 00000209 z dnia 08.09.2020 r. 
8 Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.  
9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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przeoczyłam owy błąd i wprowadziłam dane do systemu tak jak na wniosku, czyli błędnie. 

Ponieważ średnia liczba jednostek bydła jest większa, powinien też być większy limit zwrotu 

podatku akcyzowego w 2020 roku. Według decyzji wynosi on 6 030,20zł, a prawidłowo 

winien wynosić 6 270,20 zł. Pan xxxxxx  złożył faktury do rozliczenia akcyzy za 2020 rok, na 

podstawie których ustalono zakup oleju napędowego na 6 026,53 litry. Kwota zwrotu 

podatku akcyzowego za rok 2020 wynosi więc 6 026,53zł i taką kwotę wnioskodawca 

otrzymał. Zwiększenie limitu rocznego nie ma tu wpływu na kwotę zwrotu podatku.” 

2) we wszystkich kontrolowanych decyzjach: 

- pojawiła się niezgodność informacji podanych w decyzjach w stosunku do zapisów art. 

4 ust. 2, pkt 1. ustawy o z.p.a. W decyzjach wskazano dzień 1 kwietnia danego roku jako 

dzień określenia użytków rolnych w ewidencji gruntów i budynków, tymczasem art. 4,  

ust. 2, pkt 1 ustawy o z.p.a. wskazuje na dzień 1 luty danego roku. 

-  napisano, że "wartość wskaźnika DJP dla bydła za rok 2020 wyliczona przez ARiMR  

w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby złożonego wniosku wynosi x szt.", natomiast  

w informacji przesłanej przez ARiMR wynika, że wartość wskaźnika została wyliczona za 

rok 2019. 

W wyjaśnieniach udzielonych przez P. Żanetę Dobrucką czytamy: „Odnosząc się do 

błędów „pisarskich" - w decyzji nie zmieniono zapisu z „ na dzień 1 kwietnia" na „na dzień  

1 lutego" oraz wartość wskaźnika DPJ dla bydła na rok winien widnieć „2019" a widnieje 

„2020" - błędy te są przeoczone. W każdym roku w systemie muszę wprowadzić zmiany  

do decyzji, czyli wprowadzić odpowiednie daty wpisać aktualne rozporządzenie. Na 

pierwszej stronie decyzji odpowiednio wszystko dopasowano ale przeoczono zmiany na 

stronie drugiej przez co widnieją błędy w zapisie. W bieżącym roku już dokładnie 

poprawiono wszystkie zapisy na dowód czego przesyłam decyzje (…) za rok 2021.” 

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienia oraz potwierdzają dokonanie odpowiednich 

korekt w szablonach decyzji. Jednocześnie kontrolujący zwracają uwagę na rzetelność  

w przygotowaniu decyzji, tj.  zachowanie szczególnej dbałości i staranności  przy 

powoływaniu się na dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do przygotowania 

uzasadnienia decyzji, w tym na dane determinujące wysokość limitu zwrotu podatku 

akcyzowego.  

 Obsługa zadania - § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300 

W ramach obsługi zadania wydatkowano łącznie kwotę 4 909,89 zł, z tego: 

- w § 4010 – kwotę 1 249,89 zł wydatkowano na część wynagrodzenia osobowego 

pracownika  prowadzącego sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego, 

- w § 4110 – kwotę 213,73 zł wydatkowano na ubezpieczenie społeczne naliczone  

z tytułu powyższego wynagrodzenia (część finansowana przez Gminę), 

- w § 4120 – kwotę 30,63 zł wydatkowano na składkę z tytułu Funduszu Pracy  

w ramach powyższego wynagrodzenia (część finansowana przez Gminę), 

- w § 4210 – kwotę 1 116,64 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, m.in.: 

papier ksero, tusze do drukarek, tonery (przeksięgowanie części wydatków 

poniesionych przez Gminę), 

- w §4300 – kwotę 2 299,00 zł wydatkowano na usługi pocztowe oraz usługę 

konserwacji, naprawy i obsługi oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby 

zwrotu podatku akcyzowego (przeksięgowanie części wydatków poniesionych przez 

Gminę). 
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W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wydatki na obsługę zadania zostały 

poniesione zgodnie z przeznaczeniem, tj. na obsługę zwrotu podatku akcyzowego. 

Przedstawione do kontroli dowody księgowe zostały opisane merytorycznie, 

zadekretowane, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone 

do wypłaty. Płatności dokonano w terminach wymagalnych na rachunki bankowe 

wskazane na fakturach. Wydatki poniesione na obsługę zadania zostały ujęte w ewidencji 

księgowej zgodnie z klasyfikacją budżetową i pozostają w zgodzie z danymi wykazanymi 

w sprawozdaniu budżetowym Rb-50W za IV kwartał 2020 r. 

 

2.2   Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 

W rozdziale tym zgodnie z klasyfikacją budżetową ujmuje się wydatki związane z 

prowadzeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymienione 

świadczenia są zadaniami zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanymi 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Realizacją zadań z powyższego zakresu zajmuje 

się Środowiskowy Dom Samopomocy „U motyla” w Starym Kurowie10. W okresie objętym 

kontrolą ŚDS działał w oparciu o Statut dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Starym Kurowie nadany Uchwałą Rady Gminy w Starym Kurowie11 oraz wydanym na jego 

podstawie Regulaminie organizacyjnym ŚDS zatwierdzonym przez Wójta Stare Kurowo.  

W okresie objętym kontrolą ŚDS kierowała Pani Beata Rokaszewicz, która posiadała 

upoważnienie Wójta Stare Kurowo m.in. do zarządzania majątkiem ŚDS, zatwierdzania 

rachunków, faktur, not księgowych i innych dokumentów mających stanowić wypłatę 

środków pieniężnych w ramach realizacji planu finansowego na dany rok. Ustalono 

ponadto, że w okresie objętym kontrolą w ŚDS obowiązywały zasady polityki 

rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Kierownika ŚDS12. Zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym ŚDS obsługę finansową prowadzi Główny Księgowy ŚDS. W toku 

prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w ŚDS 

obowiązywały wewnętrzne uregulowania dotyczące udzielania zamówień publicznych 

poniżej kwoty 30 tyś. EURO.  

Zgodnie z przyjętą metodologią do kontroli przyjęto nie mniej niż 20% wydatków 

poniesionych i zaksięgowanych w § 4210 i nie mniej niż 30% poniesionych i 

zaksięgowanych wydatków § 4300. 

 wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 

Łączne wydatki poniesione w tym paragrafie wyniosły 93 450,59 zł. Do próby włączono  

8 pozycji księgowych ujętych po stronnie wydatków bieżących na koncie 130-2-852-85203-

4210 na łączną kwotę 21 015,97 zł, co stanowi 22,49% wydatków poniesionych w 

omawianym paragrafie. Kontrolujący potwierdzili, że środki wydatkowano na bieżące 

potrzeby związane ze statutową działalnością ŚDS, w tym m.in. na artykuły spożywcze 

niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych (kulinarnych), urządzenia i artykuły 

biurowe niezbędne dla funkcjonowania ŚDS, wyposażenie w tym meble i sprzęt AGD   

w celu doposażenia zaplecza i kuchni, z którego korzystają podopieczni ŚDS, wyposażenia 

terenu zewnętrznego z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć relaksacyjnych dla 

                                                           
10 Zwany dalej zamiennie ŚDS. 
11 Uchwała nr XIII.66.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 listopada 2019 r., Uchwała 

zmieniająca nr XVI.83.2020 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 luty 2020 r. 
12 Zarządzenie nr 21.10.2017 Kierownika ŚDS z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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podopiecznych oraz na zakup urządzeń i środków dla zapewnienia bezpieczeństwa  

w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2; 

Do próby włączono ponadto dwie pozycje zmniejszające wydatki w tym paragrafie. 

Jedna pozycja na kwotę – 5 000,00 zł dotyczyła „Korekty księgowania – przeksięgowanie 

do par. 4300 w/b usługa” (korekta ta zostanie szerzej omówiona przy wydatkach dla § 

4300), druga pozycja na kwotę – 683,09 zł dotyczyła (jak ustalono) odszkodowania za 

szkody powstałe w wyniku zalania sufitu w pomieszczeniu socjalnym. W wyjaśnieniu 

otrzymanym od Pani Kamili Borakiewicz – Głównej Księgowej ŚDS czytamy „… iż zapis 

zmniejszający wydatki otrzymanego odszkodowania dokonałam na podstawie § 19 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. który brzmi: uzyskane przez 

państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 

budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowy. 

Poniesione wydatki przedstawia faktura nr 17/11.2020 z dnia 17.11.2020 roku. W związku  

z zalanym sufitem należało wymienić oprawy świetlówkowe oraz świetlówki.” Kontrolujący 

przyjmują powyższe wyjaśnienie i na podstawie przekazanej dokumentacji potwierdzają, 

że powstała szkoda faktycznie miała miejsce oraz, że ŚDS otrzymał wymienione środki 

finansowe od ubezpieczyciela jak również, że zostały poniesione wydatki na cel wskazany 

w wyjaśnieniu. Jednocześnie Kontrolujący uważają za niewłaściwe ujęcie w księgach 

rachunkowych otrzymanego odszkodowania w paragrafie wydatkowym oraz powołanie 

się w udzielonych wyjaśnieniach na zapis § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 7 grudnia 2010 r.  w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241 poz.1616). 

Zasady wynikające z zapisu § 19 pkt 1 ww. rozporządzenia dotyczą jedynie państwowych 

jednostek budżetowych, do których ŚDS się nie zalicza. Wpływy z odszkodowania 

należnego jednostkom sektora finansów publicznych zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 pkt 6 

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) stanowią 

dochody publiczne. Zgodnie z tym zapisem środki otrzymane z odszkodowania za 

zniszczone lub uszkodzone mienie nie mogą być ewidencjonowane jako zwrot 

poniesionych wydatków w danym roku (pomniejszenie wydatków), lecz muszą być 

traktowane jako dochody publiczne podlegające w całości odprowadzeniu na rachunek 

bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym 

ŚDS. Ponieważ ŚDS funkcjonuje w formie samorządowej jednostki budżetowej, powinien 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 1 uofp, pobrane dochody odprowadzić na 

rachunek odpowiednio budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zaś swoje wydatki 

pokrywać bezpośrednio z budżetu. Otrzymane odszkodowanie stanowi dochody 

publiczne i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 

r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294), powinno zostać ujęte w paragrafie klasyfikacji 

budżetowej 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, a nie jak 

ustalono na wstępie jako pomniejszenie wydatków w paragrafie wydatkowym.  

Kontrolujący zwracają uwagę, że ŚDS po przekazaniu dochodów (odszkodowania) na 

konto jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zwrócenia się z pismem do 

zarządu Gminy o zwiększenie planu wydatków i zwrot przekazanej kwoty na konto 

wydatków ŚDS dla pokrycia kosztów związanych z usunięciem danej szkody. 
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 wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych 

W okresie objętym kontrolą w omawianym paragrafie poniesiono wydatki w wysokości 56 

793,61 zł. Do próby włączono 10 pozycji księgowych zaewidencjonowanych po stronie 

wydatków na koncie 130-2-852-85203-4300 na łączną kwotę 18 721,52 zł, co stanowi 

32,96% wydatków poniesionych w tym paragrafie. Kontrolujący potwierdzili, że środki 

wydatkowano na bieżące potrzeby związane ze statutową działalnością ŚDS, w tym m.in. 

na dowóz podopiecznych na zajęcia organizowane przez ŚDS, usługi informatyczne 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ŚDS, usługi gastronomiczne poniesione  

w związku z organizacją wyjazdowych spotkań integracyjnych dla podopiecznych ŚDS 

oraz naprawą sprzętu/ wyposażenia. 

Do próby włączono również pozycje księgową na kwotę 5 000,00 zł zapisaną jako 

„Korekta księgowania – przeksięgowanie z par. 4210 w/b usługa. Dla tej pozycji pomimo 

wezwania do przedłożenia dokumentów nie przedstawiono dokumentów księgowych na 

podstawie, których możliwe by było potwierdzenie zasadności przeksięgowania 

wydatków. W otrzymanym wyjaśnieniu podpisanym przez Główną Księgową ŚDS 

i przyjętym jako zasadne przez Panią Beatę Rokaszewicz - Kierownika ŚDS w Starym 

Kurowie czytamy: „Oświadczam, iż dnia 31.10.2020 roku zrobiłam błędne przeksięgowanie 

z paragrafu 4210 do paragrafu 4300. Błędnie zinterpretowałam zaliczkę, którą dnia 

10.09.2020 r. przelałam Pani xxxxxx  xxxxxxxxx (…). Jeszcze raz przeanalizowałam zaliczkę 

Pani xxxxxxx i stwierdziłam, że popełniłam błąd w księgowaniu. Błąd naprawiłam robiąc 

PK nr 26 z przeksięgowaniem usług gastronomicznych oraz zakupu biletów  do paragrafu 

4300 jednocześnie zapominając o przeksięgowaniu, które zrobiłam dnia 31.10.2020 r. PK nr 

22 na kwotę 5 000,00 zł.” (pełna treść wyjaśnień dostępna w aktach sprawy). Z treści 

wyjaśnień wynika, że przeksięgowanie wydatków z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 

nastąpiło w skutek błędu, niedopatrzenia powstałego z przyczyn osobistych pracownika. 

W wyniku błędnego przeksięgowania, wydatki w paragrafie 4210 zostały zaniżone,  

a w paragrafie 4300 zawyżone odpowiednio o kwotę 5 000,00 zł,  co jednak nie miało 

wpływu na łączną wartość poniesionych wydatków w rozdziale 85203.  

Ustalenia wspólne dla § 4210 i 4300 

1) W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że przyjęte do próby poniesione wydatki   

w rozdziale 85203 i w § 4210 i 4300 zostały przeznaczone na potrzeby funkcjonowania 

ŚDS. Przedstawione do kontroli faktury oraz dokumenty księgowe zostały opisane 

merytorycznie, zadekretowane, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowych 

oraz zatwierdzone do wypłaty. Płatności dokonano w terminach wymagalnych na 

rachunki bankowe wskazane na fakturach lub w umowach. Skontrolowane wydatki 

(po za sytuacjami opisanymi przy omawianiu wydatków w poszczególnych 

paragrafach) zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z klasyfikacją budżetową. 

2) Wnioski o wyrażenie zgody na poniesienie wydatków do kwoty 1 000 euro netto 

zostały zatwierdzone przez Kierownika oraz  zawierały adnotację Głównej Księgowej, 

że „Wydatek mieści się w planie finansowym” pomimo, że na żadnym ze 

skontrolowanych wniosków nie było informacji o planowanej kwocie wnioskowanego 

wydatku. W wyjaśnieniu podpisanym przez Panią Kamilę Borakiewicz – Główną 

Księgową ŚDS czytamy: „… iż potwierdzenie, że wydatek mieści się w planie 

finansowym było uzgadniane ustnie. (…) Pomiędzy Kierownikiem a Głównym 

Księgowym jest stała komunikacja osobista lub telefoniczna przed dokonaniem 

każdorazowo zakupu.” (pełna treść wyjaśnienia znajduje się w aktach sprawy). 
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Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienie, zwracają jednak uwagę na zapis § 1 pkt. 

3 Regulaminu13, z którego wynika wprost, że „Wnioski spełniające kryteria legalności, 

gospodarności i celowości są zatwierdzane przez Kierownika i dopuszczone do 

realizacji.”. W ocenie kontrolujących, w celu spełnienia ww. kryteriów, każdy wniosek 

opatrzony adnotacją Głównej Księgowej ŚDS, że wydatek mieści się w planie 

finansowym powinien zawierać planowaną (szacunkową) kwotę wydatku.  

3) Pozostałe wydatki, tj. powyżej kwoty 1 000 euro netto i nieprzekraczające kwoty  

30 000 euro netto zostały poniesione zgodnie z obowiązującym w ŚDS regulaminami 

wewnętrznymi dla tego zakresu. 

 

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Wartość planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami, realizowanych przez Gminę w 2020 r. została ustalona na kwotę: 49 758,00 zł.  

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. ustalono, 

że wysokość dochodów wykonanych w 2020 r. wyniosła łącznie: 67 247,01  zł, co stanowi 

135,15% dochodów planowych. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela nr 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 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

852 

85203 Ośrodki wsparcia 0830 4 100,00 10 477,91 9 773,46 9284,85 875,68 704,45 

85228 

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

0830 800,00 982,50 982,50 933,39 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 61,20 61,20 61,20 0,00 0,00 

0920 0,00 703 797,25 16 234,50 17 287,47* 687 562,75 687 562,75 

0970 44 800,00 226 833,05 0,00 0,00 226 833,05 226 833,05 

0980 0,00 1 587 184,47 40 195,35 27 157,90** 1 546 989,12 1 546 989,12 

  
Ogółem:              49 758,00  2 529 336,38 67 247,01 54 724,81 2 462 260,60 2 462 089,37 

         

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby do kontroli szczegółowemu sprawdzeniu 

poddano prawidłowość ustalenia należności oraz pobrania i rozliczenia dochodów 

wykazanych w rozdziale 85203 w paragrafie 0830 oraz 85502 w paragrafach: 0920, 0970  

i 0980. Ponadto kontroli poddano 100% dochodów wykonanych w rozdziale 85502 pod 

                                                           
13 Regulamin zakupów dokonywanych na potrzeby ŚDS w Starym Kurowie o wartości 

nieprzekraczającej 1 000 euro netto stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 021.13.2019 

Kierownika ŚDS w Starym Kurowie z dnia 26.12.2019 r. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(255)_1?pit=2018-07-06
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kątem terminowości odprowadzenia na rachunek budżetu państwa oraz dokonywania 

należnych potrąceń.  

Prawidłowość ustalania i pobierania należności budżetu państwa: 

3.1.  Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 

Dochody wykonane w rozdziale 85203 w 2020 r. wyniosły 9 773,46 zł14. Ustalono, że 

dochody zostały uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu 

Samopomocy „U Motyla” w Starym Kurowie (zwanym dalej ŚDS). Zgodnie  

z informacją przekazaną przez Kierownika Jednostki w roku 2020 r. z usług korzystały  

34 osoby, w tym: 10 osób korzystało z usług odpłatnie, 24 osoby zostały zwolnione z 

odpłatności. Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby do kontroli wybrano losowo  

5 uczestników, którzy w 2020 r. korzystali z odpłatnych  lub nieodpłatnych usług 

świadczonych przez ŚDS (odpowiednio 2 i 3 uczestników). 

Na podstawie badanej próby ustalono, że: 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie niezbędnej 

dokumentacji oraz prowadzenie postępowań o przyznanie klientom usług 

świadczonych przez ŚDS oraz wydawanie w tych sprawach decyzji należy do zadań 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie (zwanego dalej OPS)15, 

 skierowanie do ŚDS następowało na podstawie złożonych do OPS wniosków przez 

osoby, które spełniały kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, 

 skierowanie wnioskodawców do ŚDS oraz ustalenie odpłatności za usługi 

następowało na podstawie decyzji Wójta Stare Kurowo16, 

 zespół kontrolny potwierdził, że kwoty odpłatności wykazane w skontrolowanych  

decyzjach  zostały wyliczone prawidłowo, tj. zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 oraz  Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1876), 

 zwolnienia z odpłatności zostały dokonane na podstawie kryterium dochodowego,  

tj. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekroczył kwoty 300% odpowiedniego kryterium dochodowego17, 

 w wyniku czasowego zawieszenia działalności ŚDS w okresie od 13.03.2020 r. do 

24.05.2020 r. ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-218 

uczestnicy, którzy odpłatnie korzystali z usług ŚDS zostali zwolnieni z opłat za ten okres, 

 zwolnienia z opłat w wyniku czasowego zawieszenia działalności ŚDS przez  

poszczególnych uczestników zostały wyliczone w prawidłowej wysokości i przekazane 

zainteresowanym w drodze decyzji administracyjnej. 

                                                           
14 Na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 z dnia 01.02.2021 r. 
15 Zgodnie ze Statutem OPS w Starym Kurowie nadanym Uchwałą Rady Gminy w Starym Kurowie nr 

XXXL.190.213 z dnia 27 września 2013 r. oraz Regulaminem Organizacyjnym OPS w Starym Kurowie 

wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika OPS nr 0110.10.2019 z dn. 30 września 2019 r.  
16 Decyzje były podpisane z upoważnienia Wójta przez P. Wiolettę Zakrzewską-Jarmuszkiewicz – 

Kierownik OPS oraz P. Kamilę Mijała – specjalista pracy socjalnej. 
17

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria 

dochodowe wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej –701 zł, dla osoby w rodzinie –  528 zł, 
18 Na podstawie wydanych przez Wojewodę Lubuskiego poleceń nr BZK.6333.4.2020.AWój  

z dnia 12.03.2020 r. i 24.03.2020 r.; PS-I.9421.2.78(7).2020.Etom z dnia 10.04.2020 r.;  

PS-I.9421.2.78(8).2020.Etom z dnia 24.04.2020 r.; PS-I.9421.2.78(9).2020.Etom z dnia 08.05.2020 r. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojwgyzdq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjvguzdi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjvguzdi
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 ustalono, że wszyscy zobowiązani do opłat uczestnicy ŚDS w 2020 r. dokonali wpłat  

w wymaganych wysokościach (kontrolą objęto wpłaty w łącznej wysokości 1 361,63 

zł, co stanowi 13,93% dochodów wykonanych w tego tytułu w tym rozdziale). 

Zespół kontrolny potwierdził prawidłowość działań Jednostki kontrolowanej w omawianym 

zakresie. 

3.2 dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

3.2.1  Informacje ogólne    

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 670, od dnia 06.05.2020 Dz.U. z 2020 r. poz. 808) 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie19, który jest jednostką organizacyjną 

Gminy Stare Kurowo i wykonuje m.in. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

realizowane przez gminę20.  

W przedmiotowym zakresie Pan Wiesław Własak – ówczesny Wójt Gminy udzielił 

upoważnień m.in. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

prowadzenia postępowania  i wydawania w tych sprawach decyzji następującym 

pracownikom OPS: 

 Pani Wiolecie Zakrzewskiej – Jarmuszkiewicz – Kierownikowi 21, 

 Pani Agnieszce Kuczyńskiej -  Inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i funduszu22, 

 Kamili Mijała – Specjaliście pracy socjalnej23. 

W okresie kontrolowanym w jednostce obowiązywały Zasady (polityka) rachunkowości 

oraz Zakładowy plan kont Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie wprowadzone  

do stosowania Zarządzeniem nr OPS.0110.1a.2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

z dnia 30 stycznia 2018  r.  

Ewidencja księgowa dochodów wykonanych w rozdziale 85502 prowadzona była  

za pośrednictwem konta 130. Ewidencja należności w rozdziale 85502 prowadzona była  

za pośrednictwem konta 221 wg podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których 

należności dotyczą, tj.:  

 221-003 – 60% fundusz alimentacyjny (FA) Budżet Państwa,  

 221-005 – 40% fundusz alimentacyjny (FA) Gmina,  

 221-001 – 50% zaliczka alimentacyjna (ZA)  Budżet Państwa,  

 221-004 – odsetki. 

                                                           
19

 Zwany dalej OPS. 
20 Uchwała Nr XXXI.190.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dn. 27.09.2013 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie. 
21

 Nr 7/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r., znak: ROWWła-0113-7/2010. 
22

 Nr 0052.6.2018 z dnia 04 kwietnia 2018 r., znak: RO.0052.6.2018.WWła. 
23

 Nr 0052.7.2018 z dnia 04 kwietnia 2018 r., znak: RO.0052.7.2018.WWła. 
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Wykaz dłużników alimentacyjnych wraz z kwotami zadłużeń i wyegzekwowanych przez 

komorników wpłat z tytułu FA i ZA prowadzony był przez pracownika merytorycznego OPS 

w Starym Kurowie za pośrednictwem programu Sygnity. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że dane wykazane w programie merytorycznym 

Sygnity w rozdziale 85502 w zakresie dochodów wykonanych w 2020 r., w paragrafach: 

0920 i 098024 oraz należności pozostałych do zapłaty, w paragrafach: 0980,  i 092025 są 

spójne z danymi wykazanymi w Sprawozdaniu Rb – 27ZZ za IV kwartał 2020 r. (kol. nr 6 i 9) 

oraz ewidencji księgowej UG i OPS – konta: 130 i 221.  W toku kontroli stwierdzono różnicę 

pomiędzy danymi  w programie merytorycznym a ewidencją księgową i Sprawozdaniem 

Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. w zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej  

w wysokości: 23 205,47 zł26.  Pani Wioletta Zakrzewska – Jarmuszkiewicz – Kierownik OPS 

wyjaśniła, że: „Różnica stanu zadłużenia pochodząca z wydruku programu Sygnity i 

ewidencji księgowej w ZA wynika, z tego, iż w programie nie wprowadzono odpisów 

należności.”.  W trakcie czynności kontrolnych Jednostka poinformowała, że przystąpiła 

do analizy kwot należności wykazanych w programie merytorycznym, w celu wyjaśnienia i 

skorygowania stwierdzonej niezgodności kwot.  

Zgodnie z informacją Kierownika OPS z dnia 1 czerwca 2021 r. OPS w 2020 r. nie dokonał 

umorzeń należności z FA i ZA.     

3.2.2.  Prawidłowość ustalania i pobierania należności budżetu państw 

Zgodnie z przyjętą metodologią kontroli 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 12 521,41 zł,  

 §0980 –  Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego – w łącznej wysokości 17 278,52 zł. 

Szczegółowy wykaz skontrolowanych dłużników alimentacyjnych wraz z analizą stanu 

zadłużenia, wpłat i kwot pozostałych do spłaty znajduje się w aktach kontroli. Na 

podstawie badanej próby ustalono, że: 

 dłużnicy alimentacyjni zobowiązani byli do zwrotu należności w wysokości 

wypłaconych świadczeń na rzecz osób uprawnionych, które nabyły prawo do 

świadczeń w drodze decyzji Wójta Starego Kurowa, 

 analityczny rejestr dłużników posiadających zadłużenie z tytułu funduszu 

alimentacyjnego, odsetek od funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 

prowadzony był przez pracownika merytorycznego OPS w programie Sygnity, 

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

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

z tytułu FA i zaliczki alimentacyjnej z podziałem na gminę dłużnika i wierzyciela oraz 

odsetek, 

                                                           
24

 Wydruk z programu Sygnity z dn. 15.06.2021 r. Rejestr dłużników FA za okres rozliczeniowy 01.01-

31.01.2020 r.  oraz wydruk z dn. 14,06.2021 r. Rejestr dłużników ZA za okres rozliczeniowy 01.01-

31.01.2020 r. – wpłaty. 
25

 Wydruk z programu Sygnity z dn. 25.06.2021 r. Rejestr dłużników FA za okres rozliczeniowy 

01.01.2005 – 31.12.2020 r., Zestawienie naliczonych odsetek od dłużników z tytułu wypłaty FA na 

dzień 31.12.2020 r. 
26 Wydruk z programu Sygnity S.A. Rejestr dłużników ZA za okres rozliczeniowy 01.01.2005 – 

31.12.2020 r. – należności, 
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 przypis należności dokonywany był w prawidłowej wysokości w programie Sygnity  

z datą wypłaty świadczenia wierzycielowi na podstawie list wypłat, 

 kwoty wyegzekwowanych należności zapisane i rozliczane były w programie Sygnity 

zgodnie z datą zdarzenia, tj. faktyczną datą przyjęcia wpłaty przez komornika, 

 zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z wpłat 

uzyskanych od komornika w pierwszej kolejności zaspokajane były należności z tytułu 

FA, 

 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 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.,  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.), 

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

i zapisane w programie Sygnity  – wydruk z dn.15.06.2021 r. za okres rozliczeniowy 

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz indywidualne karty poszczególnych dłużników, były 

zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej na koncie 130-200 oraz 

wyciągów bankowych, 

 uzyskane dochody zostały odprowadzone na rachunek budżetu państwa  

w prawidłowych wysokościach, 

 ustalono, że wpływy z tytułu ZA 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, 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 pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 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.   
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3.3. Terminowość odprowadzania dochodów i dokonywanie należnych potrąceń 

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby, szczegółowej kontroli poddano 

terminowość przekazywania na rachunek budżetu państwa  dochodów wykonanych  

w dziale 855, rozdziale 85502 w 2020 r. w paragrafach: 0920, 0970, 0980 na łączną kwotę: 

56 491,05 zł. 

Zespół kontrolny potwierdził, że dochody uzyskane w 2020 r.  przez Gminę Stare Kurowo  

z tytułu funduszu alimentacyjnego 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.   

Ustalono również, że w Sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. w kol. 8 – dochody 

przekazane w rozdziale 85502, w paragrafach: 0920 i 0980 zostały wykazane dochody 

wykonane w 2019 r. i przekazane do LUW w dniu 14 stycznia 2020 r., tj. niezgodnie z 

terminem wynikającym z art. 255 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe 

dane w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli: 

Tabela nr: 3 Dochody wykonane w 2019 r. i przekazane w niezgodnym terminie                                                                                                         

                                                                                                                        kwoty w zł 

Dochód wykonany za 

okres  

§ Wysokość 

dochodu BP 

Data 

przekazania 

Ilość dni 

po 

terminie 

Należne 

odsetki 

21-12-31.12.2019 r. 0920 1 052,97 14.01.2020 r. 6 1,38 

0980 3 040,65 14.01.2020 r. 6 4,00 

 4 093,62  5,38 

 

W trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniu 6 lipca 2021 r. UG w Starym Kurowie 

dokonał zwrotu należnych odsetek w wysokości 5,38 zł. Pani Agnieszka Szymura – Skarbnik 

Gminy ponadto wyjaśniła, że: „ (…) Należny dochód przekazaliśmy niezgodnie z terminem 

jaki określa art. 255 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Zaistniała 

sytuacja była wynikiem dostosowania się do terminu jaki określony jest dla przekazywania 

dochodów danego miesiąca. Stwierdzona nieprawidłowość podyktowana była złą 

interpretacją przepisu oraz miała charakter jednorazowego incydentu. Każdego miesiąca 

przekazujemy dochody zgodnie z terminem. Niemniej jednak dołożymy wszelkich starań 

aby podobne błędy nie miały  miejsca (…).”.  

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 Państwa27 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. z 2021 r.  

                                                           
27

 W myśl art. 26 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

przedmiotowe działanie dot. środków finansowych w łącznej wysokości: 4.093,62 zł i przekroczyło 

wysokość kwoty minimalnej, tj. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego 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) – w 

2019 r. kwota minimalna wyniosła w okresie 01.01-31.07.2019 r. 3.278,14 zł, w okresie 1.08-

31.12.2019 r. – 3.389,90 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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poz. 289 ze zm.).  Wyjaśnienie udzielone w przedmiotowym zakresie, co do błędnej 

interpretacji zapisów ustawy nie zwalnia Jednostki kontrolującej z obowiązku złożenia 

stosownego zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.  

 

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.  

Ustalono, że sprawozdania kwartalne były przekazane do LUW terminowo28, a dane ujęte 

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

zgodny z ewidencją księgową.    

 

V. REALIZACJĄ USŁUG NA RZECZ OBYWATELA. 

Kontroli poddano realizację zadań w zakresie dostępności usług publicznych – 

komunikacja z obywatelem oraz zapewnienia jakości świadczonych usług publicznych – 

przestrzeganie terminów i przepisów powszechnie obowiązujących w kontrolowanych 

rozdziałach, tj. 01095, 85203 oraz 85502. Powyższe zadania realizowane były przez UG, OPS 

i ŚDS w Starym Kurowie. 

5.1 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. Pani Żaneta Dobrucka w przesłanej notatce służbowej przedstawiła sposób 

przyjmowania w UG wniosków o zwrot podatku akcyzowego w warunkach stanu epidemii 

wywołanej koronawirusem SARS COV-2. W notatce czytamy: „Przyjmowanie wniosków  

o zwrot akcyzy od producentów rolnych w warunkach stanu epidemii na pewno było 

trudniejsze niż zwykle, tak dla pracowników jak i dla rolników. Żeby nie stwarzać stanu 

zagrożenia musieliśmy narzucić rolnikom kilka niedogodności. Na drzwiach wejściowych 

                                                           
28 Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 – zgodnie 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), natomiast sprawozdanie 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).  
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została zamieszczona informacja, że wnioski przyjmowane będą w budynki B, prosimy  

o pojedyncze wchodzenie do budynku, mając założoną maseczkę, po wejściu do 

budynku prosimy o zdezynfekowanie dłoni, do czego służy stacja ustawiona tuż przy 

samym wejściu. Z uwagi na sytuacje prosimy również o zachowanie odstępu co najmniej 

1,5 m między sobą oraz odczekaniu 5 minut między obsługą petentów, by w tym czasie 

zdezynfekować stanowisko pracy. Po wejściu do budynku i zdezynfekowaniu dłoni, 

producenci rolni podchodzili do drzwi biura, które było zastawione biurkiem, by 

uniemożliwić dalsze wejście. Przy tym biurku pracownik zabezpieczony w maseczkę oraz 

rękawiczki sprawdzał poprawność składanego wniosku. Sprawdzony wniosek odkładany 

był do skrzynki(urny)na 24 godziny. Pracownik po każdym przyjęciu wniosku zmieniał 

rękawiczki, dezynfekował ręce i biurko. 

 

5.2  Rozdział 85203 - ocena na podstawie usług świadczonych przez ŚDS  

Ustalenie stanu faktycznego dokonano na przykładzie działań podejmowanych przez 

jednostkę świadczącą usługi w ramach prowadzonej działalności przez ŚDS. W ŚDS w celu 

świadczenia usług i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz pracownikom  

w związku ze stanem epidemii wprowadzone zostały dwie procedury:  

 Procedura bezpieczeństwa organizacji pracy na terenie ośrodka w związku z reżimem 

sanitarnym związanym ze stanem epidemii w kraju w ŚDS; 

 Regulamin dowozów i odwozów uczestników zajęć wspierająco – aktywizujących ŚDS 

w okresie pandemii. 

Ponadto dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć w ŚDS zakupiono sprzęt do 

dezynfekcji, bezdotykowe termometry oraz środki ochrony indywidulanej i dezynfekujące. 

W informacji przedłożonej przez Panią Beatę Rokaszewicz - Kierownika ŚDS czytamy, że: 

„W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS -CoV-2 na polecenie Wojewody 

Lubuskiego od 12 marca do 25 maja 2020 r. działalność Środowiskowego Domu 

Samopomocy „U Motyla” w Starym Kurowie została zawieszona. Na stronie Facebook’a 

Środowiskowego Domu Samopomocy „U Motyla” w Starym Kurowie na bieżąco były 

umieszczane komunikaty odnośnie aktualnie obowiązujących obostrzeń oraz informacje  

z numerami telefonów do pracowników, którzy świadczyli pracę w Ośrodku i codziennie 

kontaktowali się z uczestnikiem lub opiekunem prawnym. Komunikacja z uczestnikiem 

następował również przy pomocy Messanger’a i WhatsApp’a . Po każdej rozmowie  

z uczestnikiem lub opiekunem prawnym sporządzano notatkę na liście obecności 

uczestników odnośnie samopoczucia, stanu zdrowia oraz zgłaszanych potrzeb. Na 

podstawie tych rozmów pracownicy przygotowywali materiały do zajęć manualnych do 

pracy w domu, udzielali instruktażu przez dostępne aplikacje społecznościowe.” Ponadto 

w okresie od 24 października 2020 r. w związku z ogłoszeniem czerwonej strefy na obszarze 

całego kraju i apelem o pozostanie seniorów w domu w placówce uruchomiono Punkt 

Wsparcia dla Seniorów będących uczestnikami zajęć terapeutycznych. Seniorzy  

otrzymywali ciepły posiłek, który był dowożony przez pracowników ŚDS przy zachowaniu 

reżimu sanitarnego.”. 

W ocenie Kierownika ŚDS „Stan epidemii znacznie utrudnił kontakty międzyludzkie. 

Podopieczni naszego Ośrodka po powrocie do placówki musieli na nowo nauczyć się żyć 

w grupie, współpracować ze sobą, a przede wszystkim nauczyć się stosowania i 

przestrzegania obowiązujących obostrzeń.” 
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5.3  Rozdział 85502 - ocena na podstawie usług świadczonych przez OPS  

Ustalenie stanu faktycznego przeprowadzono na przykładzie działań podejmowanych 

przez jednostkę w związku z obsługą świadczeń wypłacanych z FA. Kontrolujący ustalili,  

że na stronie internetowej OPS29 znajdują się wszystkie niezbędne informacje potrzebne do 

załatwienia spraw związanych z FA, w tym bieżące informacje dotyczące zasad i sposobu 

obsługi w związku z epidemią COVID-19. Pani Wioletta Zakrzewska – Jarmuszkiewicz – 

Kierownik OPS w Starym Kurowie poinformowała, że w związku ze stanem epidemii 

wywołanej koronawirusem w Ośrodku nie wprowadzono specjalnych zasad dotyczących 

składania wniosków czy wypłaty świadczeń z FA. Ośrodek funkcjonował  tak jak przed 

wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Ponadto na podstawie dokumentów przyjętych do próby kontrolujący 

potwierdzili, że obecna sytuacja epidemiczna nie miała wpływu na bieg terminów 

załatwianych spraw. Świadczenia z FA wypłacane były zgodnie z terminami wskazanymi 

w decyzjach, dokumenty dostarczane były za pośrednictwem Poczty Polskiej a wypłaty 

środków dokonywane były przelewem na wskazane przez świadczeniobiorców rachunki 

bankowe.     

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 ustalenia 

(uchybienia: pkt 1-7 oraz nieprawidłowość: pkt 8): 

1. W przypadku jednego producenta rolnego, w decyzjach za oba półrocza, obliczenia  

limitu dokonano w oparciu o błędne dane dotyczące wartości wskaźnika DJP (str. 4), 

2. We wszystkich kontrolowanych decyzjach dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju (…) wskazano: 

- dzień 1 kwietnia danego roku jako dzień określenia użytków rolnych w ewidencji 

gruntów i budynków, co pozostaje w sprzeczności z zapisami art. 4 ust. 2 pkt 1. ustawy  

o z.p.a.,        

- rok 2020 jako rok, dla którego został wyliczony wskaźnik DJP, co pozostaje  

w sprzeczności z dokumentami źródłowymi z ARiMR (str. 5). 

3. Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania ujęto w księgach rachunkowych  

w sposób niewłaściwy jako zapis zmniejszający wydatki w paragrafie wydatkowym 

zamiast po stronie dochodów, tj. w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów (str. 7). 

4. W wyniku błędnego przeksięgowania w rozdziale 85203 wydatki w paragrafie 4210 

zostały zaniżone a w paragrafie 4300 zawyżone odpowiednio o kwotę 5 000,00 zł  

(str. 8). 

5. Wnioski o wyrażenie zgody na poniesienie wydatków do kwoty 1 000 euro netto zostały 

zatwierdzone przez Kierownika oraz  zawierały adnotację Głównej Księgowej, że 

„Wydatek mieści się w planie finansowym” pomimo, że na żadnym ze skontrolowanych 

wniosków nie było informacji o planowanej kwocie wnioskowanego wydatku (str. 8). 

                                                           
29https://opsstarekurowo.pl/swiadczenia/fundusz-alimentacyjny/fundusz-alimentacyjny-akty-

prawne 
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6. W toku kontroli stwierdzono różnicę pomiędzy danymi w programie merytorycznym a 

ewidencją księgową i Sprawozdaniem Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. w zakresie 

należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości: 23 205,47 zł (str. 12). 

7. Ustalono, że wpływy z tytułu ZA zaewidencjonowane zostały w §0970 – Wpływy  

z różnych dochodów, zamiast w §0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  

(str. 13).  

8. Ustalono, że w Sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. w kol. 8 – dochody 

przekazane w rozdziale 85502, w paragrafach: 0920 i 0980 zostały wykazane dochody 

wykonane w 2019 r. i przekazane do LUW w dniu 14 stycznia 2020 r., tj. niezgodnie  

z terminem wynikającym z art. 255 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (str. 14).   

 

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień i nieprawidłowości zalecam30 : 

1. oraz  2.  Rzetelne sporządzanie decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego (…), tj. zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2 pkt 1. 

ustawy o z.p.a., z zachowaniem szczególnej dbałości i staranności  przy powoływaniu 

się na informacje zawarte w dokumentach źródłowych stanowiących podstawę do 

przygotowania uzasadnienia decyzji. 

3. Ujmowanie wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania  w ewidencji księgowej po 

stronie dochodów w paragrafie 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów”. 

4. Rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej wydatków w rozdziale 85203, paragrafach: 

4210 i 4300. 

5. Wskazywanie na wnioskach o wyrażenie zgody na poniesienie wydatków do kwoty 

1 000 euro netto,  informacji o wnioskowanej (szacunkowej) kwocie wydatku. 

6. Wyjaśnienie i skorygowanie rozbieżności stwierdzonych pomiędzy danymi wykazanymi 

w Sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. i ewidencji księgowej a danymi zawartymi 

w programie merytorycznym w zakresie  należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. 

7. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów uzyskanych z tytułu zaliczki alimentacyjnej 

w paragrafie 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. 

8. Terminowe przekazywanie dochodów budżetowych wykonanych w rozdziale 85502 na 

rachunek bieżący LUW. 

 

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 niepodjęcia31 . 

 

 

 

                                                           
30

 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). 
31

 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  


