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Wystąpienie pokontrolne 

 

W dniach od 16 lutego do 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta w Żarach1 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 

udzielonych przez Wojewodę Lubuskiego upoważnień:  

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

Finansowych – upoważnienie nr 16-1/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. – przewodnicząca 

Zespołu kontrolnego, 

- Pani Maja Stachowiak – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń 

Finansowych – upoważnienie nr 16-2/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. 

- Pani Monika Machowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń 

Finansowych – upoważnienie nr 16-3/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. 

                                                           
1
 Zwany dalej UM. 

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

w województwie (Dz.U. z 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. 
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W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełniła Pani Danuta Madej. 

 

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 podstawie Sprawozdania Rb-50 za IV kwartał 2020 r. ustalono, że plan finansowy dla 

zadań z zakresu administracji rządowej  wyniósł łącznie: 54.643.782,02 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 18.375.959,02 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 36.267.823,00 zł. 

Ponadto Miasto w 2020 r.  otrzymało środki w § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej w wysokości 12.000,00 zł na działalność związaną z 

utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Szczegóły dotyczące wydatkowanych 

środków opisano w pkt 2.3 niniejszego dokumentu. 

Ustalono, że dotacje zostały wprowadzone do budżetu Miasta Uchwałą nr XIV/13/19  

Rady Miejskiej w Żarach  z dnia 30 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 wprowadzane do 

budżetu Miasta Zarządzeniami Burmistrza Żar. Plan finansowy po dokonanych zmianach 

został ustalony w wysokości 54.643.782,02 zł. Dotacje wydatkowano w kwocie 

54.039.697,31 zł. Niewykorzystana dotacja wyniosła ogółem 598.227,43 zł, co stanowi  

1,09 % 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 1.    

 

 

Tabela 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 13 083,91 13 083,91 13 083,91 0,00 x 

75011 Urzędy wojewódzkie 508 726,00 508 726,00 504 650,00 4 076,00 26.01.2021 

75212 

 

 

 

 

 

 

12 

Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 x 

75421 Zarządzanie kryzysowe 23 256,00 23 256,00 23 199,23 56,77 29.01.2021 
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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 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

370 947,88 370 947,88 370 203,82 744,06 21.12.2020 

85203 Ośrodki wsparcia 1 075 015,25 1 069 157,97* 1 069 157,97 0,00 x 

85215 Dodatki mieszkaniowe 34 580,98 34 580,98 34 139,17 441,81 14.01.2021 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 560,00 20 560,00 20 560,00 0,00 x 

85502 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

14 728 765,00 14 728 765,00 14 365 737,76 363 027,24 14.01.2021 

85503 Karta Dużej Rodziny 1 319,00 1 319,00 1 056,42 262,58 14.01.2021 

85504 Wspieranie rodziny 1 235 970,00 1 235 970,00 1 228 651,77 7 318,23 15.01.2021 

 

 

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 dla opiekunów 

361 735,00 361 735,00 361 735,00 0,00 x 

Razem dla § 2010 18 375 959,02 

 

18 370 101,74 

 

17 994 175,05 

 

375 926,69 

 

x 

§ 2060 

85501 Świadczenie wychowawcze 36 267 823,00 36 267 823,00 36 045 522,26 222 300,74 15.01.2021

0 Ogółem 54 643 782,02 54 637 924,74 54 039 697,31 598 227,43 x 

* Miasto otrzymało z LUW środki do wysokości wykonania. 

Miasto Żary otrzymało w 2020 r. z budżetu państwa dotację w dziale 852 – Pomoc 

społeczna w wysokości 1.124.298,95 zł oraz w dziale 855 – Rodzina w wysokości  

52.595.612,00 zł, łącznie: 53.719.910,95 zł. Zgodnie z ustaloną strukturą organizacyjną  

i podziałem zadań, przedmiotowa dotacja była wydatkowana przez UM w Żarach oraz 

wyodrębnione Jednostki budżetowe Miasta Żary, które wykonują m.in. zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto, tj. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żarach, zwany dalej MOPS oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach, 

zwany dalej ŚDS. Na podstawie ewidencji księgowej na koncie 223 ustalono, że Miasto 

przekazało dotację w następującej szczegółowości: 

 w rozdz. 85203 w  wysokości: 1.069.157,97 zł na rachunek ŚDS, 

 w rozdz. 85219 w wysokości: 20.560,00 zł  na rachunek MOPS, 
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 w rozdz. 85501 w wysokości: 10.080,00 zł na rachunek MOPS. 

Pozostała część dotacji, tj. w dziale 852 w wysokości 34.580,98 zł oraz w dziale 855 w 

wysokości 52.585.532,00 zł została wydatkowana przez UM w Żarach. W toku kontroli 

potwierdzono prawidłowość przepływów finansowych na konto MOPS i ŚDS  

w ww. rozdziałach. Powyższe środki przekazywane były w sposób umożliwiający pełną  

i terminową realizację zadań zleconych. 

 

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.2019.2188). 

Przekazana przez LUW dotacja została wykorzystana w 100%, tj. w kwocie 13.083,91 zł,  

w tym:  

- w § 4430 – Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 12.827,36 zł tytułem zwrotu 

podatku akcyzowego, co stanowi 98% kosztów zadania; 

W kontrolowanym okresie wydano 23 decyzje  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na łączną kwotę 

12.827,36  zł. Wypłaty środków dokonano przelewem na wskazane numery rachunków 

bankowych na podstawie następujących zestawień, tj.: 

 zestawienie wypłat zwrotów podatku akcyzowego z dnia 27 kwietnia  2020  r. dla 14 

producentów rolnych na łączną kwotę 7.875,09  zł, 

 zestawienie wypłat zwrotów podatku akcyzowego z dnia 29 października  2020  r. dla 9 

producentów rolnych na łączną kwotę 4.952,27  zł. 

Dane przedstawione w listach wypłat pozostają w zgodzie z przedstawioną do wglądu 

ewidencją księgową, rocznym zbiorczym sprawozdaniem rzeczowo – finansowym oraz 

danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-50W. 

Zgodnie z metodologią doboru próby skontrolowano 100% wydatków poniesionych dla 16 

producentów rolnych dla których wystawiono 23 decyzje na łączną kwotę 12.827,36 zł. 

Wykaz skontrolowanych producentów rolnych znajduje się w aktach kontroli. Zespół 

kontrolny ustalił, że decyzje zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  

i podpisane z upoważnienia Burmistrza przez Panią Iwonę Pawlik – Naczelnika Wydziału 

Podatków i Opłat. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego roczny limit zwrotu podatku 

akcyzowego dla danego producenta rolnego Gmina ustala m.in. w oparciu o 

powierzchnię użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta 

rolnego określoną w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 

danego roku.  

W trakcie czynności kontrolnych nie przedłożono Zespołowi kontrolnemu wydruków  

z ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego 2020 r., tylko wydruki  
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z ewidencji podatkowej. Pani Iwona Pawlik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 

poinformowała, że „(…)oświadczenia wszystkich beneficjentów dot. zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, dotyczące wykazanych powierzchni użytków rolnych, które znajdują się  

w przedmiotowych wnioskach, sprawdzane są każdorazowo, w ramach czynności 

sprawdzających, z danymi zawartymi w ewidencji  podatkowej tut. organu podatkowego 

oraz z informacjami znajdującymi się w ewidencji gruntów i budynków Powiatu Żarskiego 

(Geoportal), stanowiącego zbiór danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę 

Żarskiego i są zgodne.(…) ewidencja gruntów i budynków nie pozwala na dzień dzisiejszy 

na wygenerowanie wydruków oddających przeszłe stany”. Zespół kontrolny przyjmuje 

wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie. Jednakże, z uwagi na fakt, że powierzchnie 

użytków rolnych wykazywane przez producentów rolnych we wnioskach są jednym z 

podstawowych elementów do wyliczenia rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego 

zasadnym jest aby w dokumentacji znajdował się ślad potwierdzający weryfikację przez 

pracowników UM, poprawności powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach z 

ewidencją gruntów i budynków np. wydruk z systemu, notatka, lista sprawdzająca 

sporządzona przez pracownika dokonującego weryfikacji wniosków składanych przez 

producentów rolnych. Z uwagi na powyższe, w celu sprawdzenia poprawności 

powierzchni użytków rolnych wykazanych przez producentów rolnych we wnioskach  o 

zwrot podatku Zespół kontrolny zweryfikował załączone do akt poszczególnych 

producentów rolnych wydruki z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 1.02.2020 r. Na 

podstawie przedłożonych wydruków Zespół kontrolny potwierdził spójność danych 

określonych w skontrolowanych  wnioskach o zwrot podatku akcyzowego i decyzjach 

przyznających zwrot podatku akcyzowego  z ewidencją podatkową wg stanu na dzień 

1.02.2020 r. 

W przypadku jednego skontrolowanego akcyzobiorcy, w dokumentacji znajdowała się 

informacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca średniej rocznej 

liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 

rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku 

akcyzowego.  

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, tj. wydruków z ewidencji podatkowej wg 

stanu na dzień 1.02.2020 r. oraz informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (…) Zespół 

kontrolny stwierdził, że roczne limity zwrotu podatku akcyzowego zostały przez Miasto Żary 

wyliczone prawidłowo, tzn. zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego. Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zostały zrealizowane zgodnie  

z terminami wskazanymi w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,  

tj. kolejno w dniach: 30 kwietnia  2020 r. oraz 30 października 2020 r. Poza ww. 

stwierdzonym uchybieniem, Zespół kontrolny potwierdził, że wymogi wynikające  

z przedmiotowej ustawy oraz przepisów wykonawczych zostały zachowane. 

 

- w § 4210  - Zakup materiałów i wyposażenia -  wydatkowano kwotę 256,55 zł na 

obsługę zadania, co stanowi 1,96%  kosztów poniesionych w poniesionych w § 4430 i jest 

zgodne ze stawką ustawową. 

Koszty obsługi na realizację zadania nie przekroczyły 2% wypłaconej kwoty akcyzy i 

wyniosły 256,55 zł. Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby skontrolowano 100 % 

wydatków poniesionych w ramach paragrafu 4210.  
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Ustalono, że środki wydatkowane w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zostały 

przeznaczone na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych na stanowisku do spraw 

wymiaru podatków w związku z realizacją wypłat producentom rolnym zwrotu podatku 

akcyzowego. Ustalono, że kwoty wydatkowane w rozdziale 01095 na obsługę zadania są 

zgodne z kwotami ujętymi w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu Rb-50W za IV kwartał 

2020 r.  

 

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

Wydatki w rozdziale 85203 realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Żarach. W 2020 r. Jednostka wydatkowała dotację z budżetu państwa w łącznej 

wysokości 1.069.157,97 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby do kontroli 

sprawdzeniu poddano wydatki poniesione w paragrafach: 4170 oraz 4210.  

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - sprawdzono wydatki na łączną kwotę: 15.620,00 zł, 

tj. 55,50% środków wydatkowanych w 2020 r. Ustalono, że środki przeznaczone zostały na 

opłacenie dwóch umów zleceń, tj.: 

  umowy zlecenie nr 02/2020 z dnia 31.12.2019 r., zawartej na okres od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. na wykonanie prac polegających na pomocy psychologicznej/wsparciu 

psychologicznym dla uczestników ŚDS w Żarach. Zleceniodawca ustalił ze 

Zleceniobiorcą wynagrodzenie w wysokości  30,00 zł brutto za godzinę zajęć 

przeprowadzonych w danym miesiącu. Na potwierdzenie czasu wykonanych czynności 

sporządzana była ewidencja godzin wykonywania umowy, w której wskazywano ilość 

godzin i minut przepracowanych przez Zleceniobiorcę. Rozliczenia finansowego 

dokonano na podstawie rachunków do umowy zlecenie wystawionych przez 

Zleceniobiorcę, tj.: rachunki: z dn. 03.02.2020 r. na kwotę: 420,00 zł brutto, z dn. 02.03.2020 

r. na kwotę: 870,00 zł brutto, z dn. 01.04.2020 r. na kwotę: 300,00 zł brutto, z dn. 01.07.2020 

r. na kwotę: 420,00 zł brutto, z dn. 03.08.2020 r. na kwotę: 1.410,00 zł brutto, z dn. 

03.09.2020 r. na kwotę 780,00 zł brutto, z dn. 02.10.2020 r. na kwotę: 360,00 zł brutto, z dn. 

02.11.2020 r. na kwotę: 540,00 zł brutto, z dn. 01.12.2020 r. na kwotę: 660,00 zł brutto, z dn. 

14.12.2020 r. na kwotę: 60,00 zł brutto5. Na podstawie powyższych rachunków 

wypłacono Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: 5.820,00 zł brutto.  

 umowy zlecenie nr 04/2020 z dnia 31.12.2019 r., zawartej na okres od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. na wykonanie prac polegających na kompleksowej obsłudze 

informatycznej ŚDS w Żarach i pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

w ŚDS w Żarach zgodnie z przepisami RODO. Zleceniodawca ustalił ze Zleceniobiorcą 

wynagrodzenie w wysokości  980,00 zł brutto miesięcznie płatne w terminie 7 dni po 

zakończonym miesiącu i po przedłożeniu rachunku. Na potwierdzenie czasu 

wykonanych czynności sporządzana była ewidencja godzin wykonywania umowy,  

w której wskazywano ilość godzin i minut przepracowanych przez Zleceniobiorcę. 

Rozliczenia finansowego dokonano na podstawie rachunków do umowy zlecenie 

wystawionych przez Zleceniobiorcę, tj.: rachunki: z dn. 03.02.2020 r., z dn. 02.03.2020 r.,  

z dn. 01.04.2020 r., z dn. 01.07.2020 r., z dn. 03.08.2020 r., z dn. 03.09.2020 r., z dn. 

                                                           
5 W dn. 05.12.2020 r. Kierownik ŚDS w Żarach podpisał ze Zleceniobiorcą umowę o pracę, 

wskazując termin rozpoczęcia pracy na dzień: 07.12.2020 r. 
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02.10.2020 r., z dn. 02.11.2020 r.6. Na podstawie powyższych rachunków wypłacono 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: 5.820,00 zł brutto.  

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - sprawdzono wydatki na łączną kwotę: 

39.441,97 zł, tj. 30,89% środków wydatkowanych w 2020 r. Ustalono, że środki zostały 

przeznaczone na zakup: zestawu komputerowego do pokoju Głównej Księgowej 

Jednostki na kwotę 4.600,00 zł brutto, notebooka Lenovo na potrzeby terapii 

przeprowadzanych przez ŚDS dla uczestników na kwotę: 3.849,00 zł brutto, serwera wraz  

z dyskiem oraz drukarek dla pracowników ŚDS na łączną kwotę: 5.791,00 zł brutto oraz 

zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD do pracowni gospodarstwa domowego na kwotę: 

25.201,97 zł brutto.  

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

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

Potwierdzono, że Zleceniobiorcy przedłożyli Kierownikowi ŚDS stosowne rachunki za 

wykonaną pracę, w których prawidłowo wyliczyli liczbę przepracowanych godzin 

(zgodnie z przedłożonymi listami obecności za dany miesiąc) oraz należne wynagrodzenie 

wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Zakupy zostały dokonane z 

zachowaniem procedur określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych, do których 

nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych poniżej progu 30.000 euro7. Przed dokonaniem danego zakupu sporządzana 

była przez pracownika merytorycznego notatka służbowa uzasadniająca potrzebę 

zakupu oraz zlecenie dokonania zakupu podpisane przez Kierownika ŚDS. W sprawdzonej 

dokumentacji znajdowały się zapytania ofertowe, notatki służbowe dotyczące wyboru 

najkorzystniejszej oferty, wydruki ze stron internetowych danych sklepów potwierdzające, 

że Jednostka dokonywała rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty. 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. 

 

2.3  Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze 

Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 

wojennych (Dz. U. z 2018 poz. 2337) w dniu 18 czerwca 2020 r. Wojewoda Lubuski zawarł 

z Gminą Żary o statusie miejskim porozumienie ws. powierzenia Gminie utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych w 2020 r. Zgodnie z porozumieniem Gmina otrzymała na ten cel 

12.000,00 zł. Kontroli poddano 100% przekazanej dotacji. 

Ustalono, że realizacja zadania nastąpiła na podstawie umowy nr WIT/19/2020 z dnia 

02.07.2020 r. zawartej pomiędzy Gmina Żary o statusie miejskim, reprezentowaną przez 

Patryka Falińskiego – Zastępcę Burmistrza, a  xxxx xxxx xxxx z siedzibą przy xxxx xxxxxxxx 

Zgodnie z §1 ww. umowy wykonawca zobowiązał się do wykonywania bieżącej 

konserwacji i utrzymania cmentarza wojennego w Żarach przy ul. Domańskiego 1 

z częstotliwością zapewniającą estetyczny efekt, od dnia podpisania umowy do dnia 

30.11.2020 r. 

                                                           
6 W dn. 19.10.2020 r. Zleceniobiorca przedłożył wypowiedzenie umowy z dn. 01.11.2020 r.  
7
 Regulamin wprowadzony do stosowania Zarządzenie Kierownika ŚDS nr 4/2020 z dn. 31.03.2020 r. 
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Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w dwóch transzach, zgodnie z §5 ww. umowy. 

Dowodami rozliczenia są niżej wymienione faktury wystawione przez zleceniobiorcę oraz 

protokoły powykonawcze potwierdzające wykonanie prac podpisane przez 

pracowników UM Żary, sprawujących nadzór nad realizacją zadania, zgodnie z §6 ww. 

umowy oraz przedstawiciela zleceniobiorcy: 

 faktura VAT FS 295/2020 z dn. 31.08.2020 r. na kwotę 4.800,00 zł wraz z przelewem  

z dn. 21.09.2020 r. potwierdzającym dokonanie płatności; 

 faktura VAT FS 474/2020 z dn. 30.11.2020 r. na kwotę 7.200,00 zł wraz z przelewem  

z dn. 03.12.2020 r. potwierdzającym dokonanie płatności; 

 protokół powykonawczy  nr 01/2020 z dn. 20.07.2020 r., 

 protokół powykonawczy  nr 02/2020 z dn. 31.08.2020 r., 

 protokół powykonawczy  nr 03/2020 z dn. 14.09.2020 r., 

 protokół powykonawczy  nr 04/2020 z dn. 25.09.2020 r., 

 protokół powykonawczy  nr 05/2020 z dn. 26.10.2020 r., 

 protokół powykonawczy  nr 06/2020 z dn. 25.11.2020 r. 

Rozliczenie zadania nastąpiło zgodnie z §4 ww. porozumienia. Dokumenty rozliczeniowe 

wpłynęły do LUW 10.12.2020 r. W trakcie kontroli ustalono, że z uwagi na sytuację 

związaną z pandemią COVID-19 przekazywanie i opis dokumentów finansowo – 

księgowych pomiędzy wydziałami UM w Żarach odbywał się wyłącznie drogą 

elektroniczną poprzez pocztę e-mail. Szczegółowe terminy i zasady w przedmiotowym 

zakresie zostały określone w "Procedurze obiegu dokumentów finansowo-księgowych  

i zasad ich podpisywania w Urzędzie Miejskim w Żarach (...)"8. Zespół kontrolny potwierdził 

prawidłowość działań w omawianym zakresie, tj. do każdej faktury załączona została 

dokumentacja e-mailowa prowadzona pomiędzy upoważnionymi pracownikami Urzędu,  

z której wynika, że każdy wydatek został odpowiednio opisany, zadekretowany, 

sprawdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzony do 

wypłaty. 

Usługi zostały dokonane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż 

ich cena nie przekroczyła równowartości 30.000 euro wyrażonej w złotych.  

Skontrolowana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowo 

ujęta w ewidencji księgowej. Zapłata za usługi została dokonana w terminach 

określonych przez zleceniobiorcę. Wydatki zrealizowano w sposób rzetelny, legalny  

i gospodarny.  

 

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 Miasto w 2020 r. została ustalona na kwotę: 454.053,00 zł.  

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

że wysokość dochodów wykonanych w 2020 r. wyniosła łącznie: 713.080,01 zł, co stanowi 

                                                           
8
 Wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.21.2020  z dnia 

27.03.2020 r. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(255)_1?pit=2018-07-06
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157,05% 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 353,00 1 767,00 1 829,00 1 737,55 0,00 0,00 

852 85203 Ośrodki wsparcia 0830 6 000,00 22 317,33 20 455,61 19 432,83 2 936,01 2 139,58 

 

855 

 

 

 

85502 

 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie  

z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego 

 

0640 0,00 2 066,45 207,20 207,20 1 859,25 1 859,25 

0920 0,00 6 362 147,87 333 972,44 333 972,44 6 028 175,43 6 028 175,43 

0970 0,00 1 963 260,12 43 019,38 21 509,69 1 920 240,74 1 920 240,74 

0980 447 700,00 15 294 150,00 313 436,04 188 061,55 14 980 713,96 14 980 713,96 

85503 Karta dużej rodziny 0690 0,00 160,34 160,34 152,32 0,00 0,00 

  
Ogółem: 454 053,00 23 645 869,11 713 080,01 565 073,58 22 933 925,39 22 933 128,96 

         

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 0690 oraz 85502 w paragrafach: 0920, 0970  

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

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 20.455,61 zł. Ustalono, że 

dochody zostały uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z usług ŚDS w Żarach. Zgodnie  

z informacją Kierownika Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. z usług korzystało 51 osób,  

w tym: 27 osób korzystało z usług odpłatnie, 24 osoby zostały zwolnione z odpłatności. 

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby do kontroli sprawdzeniu poddano 5 decyzji 

na podstawie, których Burmistrz Żar ustalił odpłatność lub zwolnił z odpłatności.  

Na podstawie badanej próby ustalono, że: 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie niezbędnej 

dokumentacji oraz prowadzenie postępowań o przyznanie klientom usług 

świadczonych przez ŚDS w Żarach oraz wydawanie w tych sprawach decyzji należy 

do zadań MOPS W Żarach9, 

 skierowanie do ŚDS następowało na wnioski złożone do MOPS przez osoby, które 

spełniały kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, 

                                                           
9 Zgodnie ze Statutem MOPS w Żarach nadanym Uchwałą nr XLIII/51/18 Rady Miejskiej z dn. 

30.05.2018 r. oraz Regulaminem Organizacyjnym MOPS w Żarach wprowadzonym Zarządzeniem 

Dyrektora MOPS nr 17/2019 z dn. 01.09.2019 r.  
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 skierowanie wnioskodawców do ŚDS oraz ustalenie odpłatności za usługi 

następowało na podstawie decyzji Burmistrza Żar10, 

 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 ze zm. oraz  Dz.U. z 

2020 r. poz. 1876 ze zm.), 

 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 dochodowego11  

 ustalono, że wszyscy zobowiązani do opłat uczestnicy ŚDS w 2020 r. dokonali wpłat  

w wymaganych wysokościach, w jednym przypadku stwierdzono rozbieżność  

pomiędzy kwotą odpłatności wynikającą z wydanych decyzji Burmistrza Miasta  

a faktycznie dokonanymi wpłatami, tzn. zgodnie z decyzjami: nr 

MOPS.4324.4407.2019/0 z dnia 09.12.2019 r. odpłatność za usługi w okresie 01.01-

31.12.2020 r. została określona na kwotę: 102,15 zł, nr MOPS.4324.1814.2020/0 z dnia 

21.05.2020 r. uczestnik od dnia 13.03.2020 r. został zwolniony z odpłatności12 , nr 

MOPS.4324.2178.2020/O z dnia 17.06.2020 r. odpłatność za usługi od dnia 01.04.2020 r. 

została określona na kwotę: 106,13 zł, natomiast faktyczne wpłaty w okresie 01.01-

30.06.2020 r. zostały dokonane w wysokości: 111,94 zł, z uwagi na powyższe powstały 

nadpłaty w wymaganych płatnościach. 

       Pani Mariola Alechno – Buca – Kierownik ŚDS w Żarach wyjaśniła, że: „W dniu 23 

kwietnia 2021r. przeprowadziła rozmowę telefoniczną w celu ustalenia przyczyny kwot 

odpłatności dokonywanej przez Panią  xxxxxxx  xxxxx za okres od stycznia do 

czerwca 2020 r. Pani xxxxx wpłacała przez w/w okres kwotę 111,94 zł (…). 

Rozmawiałam z mamą uczestniczki Panią xxxxx  xxxxx, która poinformowała mnie,  

że sugerowała się informacją o kwocie wpłaty  uzyskanymi od pracownika w MOPS 

(informacja ustna). Poinformowałam kobietę, że  kwoty odpłatności powinny wynikać 

z decyzji o odpłatności, natomiast nadpłata za w/w okres zostanie uwzględniona w 

kolejnych kwotach odpłatności i z nią uzgodniona (będzie kontakt  

z rodziną przez księgowość). Jednostka pomaga rodzinom i uczestnikom 

zweryfikować kwoty należnych odpłatności (niedopłaty lub nadpłaty).” 

       Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia w powyższym zakresie. W związku z 

podjęciem przez ŚDS stosownych działań zmierzających do wyjaśnienia powstałych 

rozbieżności zobowiązuje się Jednostkę kontrolowaną  do poinformowania LUW  

w Gorzowie Wlkp. o efektach podjętych działań. W pozostałym zakresie nie 

stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

 

                                                           
10 Decyzje były podpisane z upoważnienia Burmistrza przez P. Danutę Nowak – Z-ca Dyrektora 

MOPS, P. Anna Dawczyk – Kierownik Działu Usług oraz P. Izabelę Walczak -  Kierownika Działu 

Pomocy Środowiskowej. 
11

 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, 
12

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.433) a także 

z uwagi na wprowadzony stan epidemii i ograniczenia z tym związane. 

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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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. Zgodnie z Regulaminem 

Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żarach zadanie realizowane było przez Wydział 

Spraw Społecznych w UM w Żarach13.  

W przedmiotowym zakresie Pani Danuta Madej – Burmistrz Miasta udzieliła upoważnień  

do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań 

i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych następującym osobom: 

 Pani Krystynie Kozłowskiej – Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych w UM  

w Żarach14, 

 Pani Iwonie Kubiak – Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w UM  

w Żarach15, 

Ewidencja księgowa dochodów wykonanych oraz należności w rozdziale 85502 

prowadzona była w UM w Żarach w systemie księgowo – finansowym FoKa za 

pośrednictwem kont 130 i 221 wg podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, 

których należności dotyczą, tj.:  

 130/01/23/AR/UW – dochody wykonane, 

 221/06/01 – należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – część JST, 

 221/06/AR/01 – należności z tytułu funduszu alimentacyjnego16 – część BP, 

 221/06/02 – należności z zaliczki alimentacyjnej – część JST, 

 221/06/AR/02 – należności z zaliczki alimentacyjnej17 – część BP, 

 221/06/AR/03 – należności z tytułu odsetek, 

 221/06/AR/04 – należności z tytułu kosztów upomnień. 

Wykaz dłużników alimentacyjnych wraz z kwotami zadłużeń i wyegzekwowanych przez 

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

Wydziału Spraw Społecznych w UM w Żarach za pośrednictwem programu Radix Fa+. 

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

Radix Fa+ w zakresie dochodów wykonanych w 2020 r. oraz należności pozostałe do 

zapłaty w rozdziale 85502, w paragrafach: 0980, 0970 i 0920 są spójne z danymi 

                                                           
13 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.25.2018 z dn. 30.04.2018 r. oraz nr WA.120.77.2020 z 

dn. 30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego. 
14 Upoważnienie z dn. 19.07.2016 r. zarejestrowane w Rejestrze Upoważnień i Pełnomocnictw w dn. 

21.07.2016 r. pod nr 60/2016, 
15 Upoważnienie z dn. 19.07.2016 r. zarejestrowane w Rejestrze Upoważnień i Pełnomocnictw w dn. 

21.07.2016 r. pod nr 61/2016, 
16

 Zwanego dalej FA 
17 Zwanego dalej ZA 
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wykazanymi w Sprawozdaniu Rb – 27ZZ za IV kwartał 2020 r. (kol. nr 6 i 9) oraz ewidencji 

księgowej UM – konta: 130 i 221. 

3.2.2.  Prawidłowość ustalania i pobierania należności budżetu państwa 

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 6.803,76 zł,  

 §0970 – Wpływy z różnych dochodów – w łącznej wysokości 3.328,40 zł, 

 §0980 –  Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego – w łącznej wysokości 18.453,55 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 Burmistrza Żar18, 

 analityczny rejestr dłużników posiadających zadłużenie z tytułu FA, odsetek od FA i ZA 

prowadzony był przez pracownika merytorycznego Wydziału Spraw Społecznych w UM 

w Żarach w programie merytorycznym Radix Fa+, 

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

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

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

 przypisy należności w programie Radix Fa+ dokonywane były w prawidłowych 

wysokościach, tj. zgodnie z kwotami określonymi w decyzjach Burmistrza, 

 kwoty wyegzekwowanych należności zapisane i rozliczane były w programie Radix Fa+ 

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, 

 dwóch skontrolowanych dłużników posiadało zadłużenie tylko z tytułu ZA, 

 wpłacone należności z tytułu FA, Miasto w pierwszej kolejności zaliczało 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. 

oraz Dz.U. z 2020 r. poz.1575), 

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

i zapisane w programie Radix Fa+ wydruki z dn. 17.02.2020 r. za okres rozliczeniowy 

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 

UM, 

 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.  

                                                           
18 Decyzje zostały podpisane z upoważnienia Burmistrza przez Panią Krystynę Kozłowską – 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w UM oraz Panią Iwonę Kubiak – Zastępcę Naczelnika 

Wydziału Spraw Społecznych w UM. 
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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. 

 

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: 

690.635,06 zł. 

Zespół kontrolny potwierdził, że dochody uzyskane przez Miasto Żary z tytułu funduszu 

alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej 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.   

IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 

W trakcie kontroli sprawdzono następujące sprawozdania: 

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

z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego, sprawozdania zostały terminowo przekazane  

do LUW, tj. kolejno w dniach: 10.04.2020 r., 13.07.2020 r., 12.10.2020 r., 08.02.2021 r. 

Dane ujęte w sprawozdaniu Rb-50 (D,W) za IV kwartał 2020 r. są zgodne z ewidencją 

księgową. Dane zostały przedstawione w sposób rzetelny, prawidłowy pod względem 

formalno – rachunkowym i merytorycznym. 

 sprawozdania kwartalne Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
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jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sprawozdania zostały terminowo 

przekazane do LUW, tj. kolejno w dniach: 10.04.2020 r., 09.07.2020 r., 09.10.2020 r., 

08.02.2021 r. (korekta w dn. 11.02.2021 r.) 

Dane ujęte w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2020 r. są zgodne z ewidencją 

księgową. Dane zostały przedstawione w sposób rzetelny, prawidłowy pod względem 

formalno – rachunkowym i merytorycznym. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej klasyfikowane były w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zamiast  

w § 0940. Szczegóły omówiono w pkt 3.2.2 niniejszego dokumentu. 

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

z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, 

sprawozdania zostały terminowo przekazane do LUW, tj. kolejno według daty nadania: 

15.04.2020 r. (wpłynęło do LUW 20/04/2020 r.), 14.07.2020 r. (wpłynęło do LUW 

16/07/2020 r.), 11.10.2020 r. (wpłynęło do LUW 16/10/2020 r.), 04.02.2021 r. (wpłynęło  

do LUW 05/02/2021 r.) 

Dane ujęte w sprawozdaniu Rb-ZN za IV kwartał  2020 r. są zgodne z ewidencją księgową. 

Dane zostały przedstawione w sposób rzetelny, prawidłowy pod względem formalno – 

rachunkowym i merytorycznym. 

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 UM, 

MOPS i ŚDS w Żarach. 

5.1 Rozdział 01095 - ocena na podstawie usług świadczonych przez UM, Wydział 

Podatków i Opłat 

Ustalono, że nabory wniosków prowadzone były w ustawowych terminach w UM z 

zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19 po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem skrzynki podawczej 

umiejscowionej przed wejściem do budynku. Ustalono, że dla wszystkich producentów 

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

w terminach i na zasadach określonych obowiązującą ustawą. W kontrolowanym okresie 

Miasto rozdysponowało 100% dotacji otrzymanej z LUW. Pozwala to na stwierdzenie,  

że  Miasto zapewniło ciągłość realizacji zadań oraz utrzymanie jakości usług publicznych 

w sytuacji kryzysowej wynikającej z wprowadzonego stanu epidemicznego.  

W celu zbadania dostępności informacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego, dokonano przeglądu strony internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej UM19. Ustalono, że strona internetowa zawierała czytelne, 

zrozumiałe, poprawne językowo i niezbędne informacje umożliwiające producentom 

rolnym złożenie wniosku w wymaganym przepisami terminie. Jednocześnie stwierdzono, 

że w sekcji: załączniki zawarte zostały dane dotyczące roku 2019, tj. Informacja dot. 

zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r., Procedura – zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.,  

                                                           
19https://bip.zary.pl/procedury/82/150/Zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_na

pedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej/ - dostęp w dniu 26.04.2021 r. 

https://bip.zary.pl/procedury/82/150/Zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej/
https://bip.zary.pl/procedury/82/150/Zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej/
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Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.  Powyższe informacje nie zostały 

zaktualizowane na 2020 r.  

 

5.2  Rozdział 85502 - ocena na podstawie usług świadczonych przez UM, Wydział Spraw 

Społecznych 

Ustalenie stanu faktycznego przeprowadzono na przykładzie działań podejmowanych 

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

na stronie internetowej UM20 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. Ponadto na podstawie dokumentów przyjętych 

do próby kontrolujący potwierdzili, że obecna sytuacja epidemiczna nie miała wpływu na 

bieg terminów załatwianych spraw. Ustalono, że przed wejściem do budynku urzędu 

umieszczono skrzynkę podawczą. Dokumenty były dostarczane osobiście po 

wcześniejszym umówieniu terminu i godziny wizyty, przez skrzynkę podawczą, 

elektronicznie oraz pocztą tradycyjną.  

Przyjmowanie wniosków, przyznawanie świadczeń dotyczących funduszu 

alimentacyjnego jak również obsługa dłużników alimentacyjnych prowadzone było 

terminowo i zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

5.3  Rozdział 85203 - ocena na podstawie usług świadczonych przez MOPS 

(procedowanie o przyznanie świadczeń) oraz ŚDS (organizacja usług). 

Zespół kontrolny ustalił, że na stronach internetowych MOPS i ŚDS21 znajdowały się 

wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące omawianego zakresu. W związku 

ze stanem epidemii osobiste wizyty w MOPS zostały ograniczone do niezbędnych i 

koniecznych. Wszelkie procedowanie odbywało się w formie tradycyjnej lub 

elektronicznej, tj. poprzez skrzynkę podawczą E-puap, platformę emp@tia, drogą mailową 

i telefonicznie. Niezbędne informacje w przedmiotowym zakresie również zostały 

zamieszczone na stronie internetowej. Na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika 

ŚDS ustalono, że z  uwagi na specyfikę działalności i w związku z komunikatami Wojewody 

Lubuskiego22 działalność ośrodka w miesiącach marzec – maj 2020 r. została czasowo 

zawieszona. Ustalono, że wszelkie informacje dotyczące działalności ŚDS były na bieżąco 

aktualizowane na stronie internetowej ośrodka. Kontakt z uczestnikami odbywał się 

telefonicznie lub w ośrodku z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

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, za wyjątkiem uchybienia 

ustalonego w pkt 5.1 niniejszego dokumentu.  

 

 

 

                                                           
20https://bip.zary.pl/procedury/112/83/Ustalenie_prawa_do_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjneg

o/ -  dostęp w dniu 21.04.2021 r.  
21 https://bip.mops.zary.pl/procedury/sprawy/39/  oraz https://sdszary.pl/aktualnosci - dostęp w 

dniu 21.04.2021 r. 
22 Z dn.: 11.03.2020 r., 24.03.2020 r., 10.04.20202 r., 24.04.2020 r. 08.05.2020 r. 

https://bip.mops.zary.pl/procedury/sprawy/39/
https://sdszary.pl/aktualnosci
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VI. PODSUMOWANIE 

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano w oparciu o następujące uchybienia: 

1. Brak możliwości potwierdzenia dokonania przez Jednostkę kontrolowaną  weryfikacji 

danych z systemu Ewidencji Gruntów i Budynków dotyczących powierzchni użytków 

rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według 

stanu na dzień 1 lutego 2020 r. (str. 4-5). 

2. W jednym przypadku stwierdzono rozbieżność pomiędzy kwotami odpłatności za usługi 

ŚDS wynikającymi z decyzji Burmistrza Miasta a faktycznie dokonanymi wpłatami  

(str. 10) 

3. Wpływy z tytułu ZA zaewidencjonowane zostały w §097 – Wpływy z różnych dochodów 

zamiast §094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (str. 12-13). 

4. Na stronie internetowej BIP UM w Żarach w sekcji: załączniki zawarte zostały dane 

dotyczące roku 2019 zamiast 2020 r., tj. Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego  

w 2019 r., Procedura – zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.,  Wniosek o zwrot podatku 

akcyzowego w 2019 r.  (str. 14-15). 

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień zalecam23 : 

1. Dokumentowanie przez Miasto faktu dokonania weryfikacji poprawności powierzchni 

użytków rolnych wykazanych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego (…) z 

Ewidencją Gruntów i Budynków wg stanu na dzień 1 lutego danego roku tj. zgodnie z 

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

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

2. Poinformowanie LUW o efektach działań podjętych przez ŚDS,  w celu wyjaśnienia 

rozbieżności pomiędzy kwotami odpłatności za usługi wynikającymi z decyzji 

Burmistrza Miasta a faktycznie dokonanymi wpłatami. 

3. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów uzyskanych z tytułu zaliczki 

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

4. Aktualizowanie danych na stronie internetowej BIP UM w Żarach w zakresie zwrotu 

podatku akcyzowego w sekcji załączniki. 

 

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 niepodjęcia24 . 

 

 

 

                                                           
23

 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). 
24

 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  


